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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur’an merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah 

kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril AS. Al-Qur’an 

menjadi sumber hukum Islam yang utama, yang dijelaskan dengan Hadits, 

tafsir, maupun ijtihad para ulama. Keagungan Al-Qur’an yang demikian besar 

membuat umat Islam merasa harus bisa membaca Al-Qur’an, dan 

membacanya termasuk ibadah yang mendapatkan pahala.  

Al-Qur’an menurut bahasa mempunyai arti yang bermacam-macam, 

salah satunya adalah bacaan atau sesuatu yang harus dibaca, dipelajari 

(Aminuddin, et. al, 2005: 45). Para  ulama berbeda pendapat dalam 

memberikan definisi terhadap Al-Qur’an. Ada yang mengatakan bahwa Al-

Qur’an adalah kalam Allah yang bersifat mu’jizat yang diturunkan kepada 

Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril dengan lafal dan maknanya 

dari Allah SWT, yang dinukilkan secara mutawatir; membacanya merupakan 

ibadah; dimulai dengan surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas 

(Shihab, et. al, 2008: 113). 

Al-Qur’an terbagi dalam 30 juz dengan variasi surat-surat yang 

panjang dan pendek. Juz 30 merupakan juz terakhir dari Al-Qur’an yang 

banyak memuat surat-surat pendek, terlebih bagian akhir sampai surat An-

Naas. Para hafidz dan hafidzah menghafalkan 30 juz Al-Qur’an dengan 

berbagai pertimbangan dan motif. Para penghafal Al-Qur’an pun mendapat 
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tempat terhormat di masyarakat, menjadi panutan umat dalam akhlak, dan 

hal-hal positif lainnya. Boleh dikatakan, para penghafal Al-Qur’an memang 

memiliki tanggung jawab untuk bertutur kata yang baik serta bertingkah laku 

yang sopan, karena jika tidak, akan mendapat cibiran dan secara tidak 

langsung akan menganggap Al-Qur’an tidak memberikan manfaat bagi 

penghafal Al-Qur’an.  

Selain keistimewaan yang disematkan kepada para penghafal Al-

Qur’an, bagi masyarakat juga perlu menghafalkan surat-surat pendek Al-

Qur’an karena dalam banyak ibadah umat Islam banyak menyertakan bacaan-

bacaan surat pendek Al-Qur’an. Oleh karena itu menghafalkan surat-surat 

pendek dari Al-Qur’an penting bagi kalangan umat Islam yang notabene-nya 

bukan penghafal 30 juz Al-Qur’an.  

Sebagaimana diketahui bersama, dalam shalat fardlu lima waktu, 

shalat Jumat, dan shalat-shalat sunnah, selain diwajibkan membaca surat Al-

Fatihah, disunnahkan pula membaca surat-surat pendek. Prosesi khataman 

Al-Qur’an pun diakhiri dengan membaca surat-surat pendek, dari Ad-Dhuhaa 

dampai An-Naas, atau dari At-Takatsur sampai An-Naas.  

Dalam shalat tarawih yang melaksanakan 20 rakaat pun mayoritas 

membaca surat At-Takatsur sampai Al-Lahab, dan surat Al-Ikhlas sampai 

An-Naas ketika melaksanakan shalat witir. Hal ini menunjukkan betapa 

pentingnya menghafal surat-surat pendek Al-Qur’an, terlebih bagi laki-laki 

yang sering menjadi imam. 
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Bagaimana pentingnya mendidik anak membaca kitab (Al-Qur’an) 

bagi umat Islam dijelaskan dalam friman Allah sebagai berikut:  

                            

             

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab 

Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki 

yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan 

terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak 

akan merugi (QS. Fathir; 29) 
 

Ayat di atas menerangkan bahwa membaca Al-Qur’an akan 

menjadikan umat Islam tidak akan menjadi orang yang merugi. Membaca dan 

menghafal sebagian maupun keseluruhan Al-Qur’an harus dikenalkan kepada 

siswa sejak dini. Di sekolah madrasah, pengenalan maupun implementasi 

menghafal Al-Qur’an dilakukan melalui mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Al-Qur’an-Hadits.  

Al-Qur’an menekankan bahwa umat Islam diperintahkan membaca 

Al-Qur’an dengan tartil. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-

Muzammil ayat 4 sebagai berikut: 

                  

Artinya: atau lebih dari seperdua itu. dan bacalah Al Quran itu 

dengan perlahan-lahan.(Al-Muzammil: 4) 
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Ungkapan Warattil al-Qur’an tartila aslinya bermakna tanzhim dan 

tartib mauzun, maksudnya membaca ayat-ayat al-Qur’an secara perlahan dan 

irama yang diperlukan, mengucapkan huruf-hurufnya dengan benar, 

menjelaskan kalimat-kalimatnya, mencermati dan memikirkan makna-makna 

ayat-ayat dan berkontemplasi pada hasil-hasilnya (Syirazi, 1374 :167). 

Imam Shadiq As ditanya ihwal apa maksud ayat Warattil al-Qur’an 

tartila? Beliau bersabda, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib As bersabda, 

“Maksudnya adalah bahwa kalian memabaca al-Qur’an dengan jelas dan 

penuh perhitungan, bukan seperti syair dan juga bukan seperti melemparkan 

segenggam pasir (yang dilemparkan akan bertaburan ke sana ke mari), 

melainkan lembutkanlah hati-hati kalian dengannya dan jangan membaca al-

Qur’an sehingga cepat sampai pada akhir surah” (Kulainin, 1365: 614).  

Melihat keagungan dan keutamaan membaca dan memahami Al-

Qur’an, umat Islam harus belajar membaca Al-Qur’an sejak dini. Sekolah, 

madrasah, dan lembaga pendidikan lain memiliki peran untuk mencetak 

generasi muda muslim yang dapat membaca Al-Qur’an dengan baik dan 

benar. 

Salah satu cara adalah menjadikan pelajaran Al-Qur’an-Hadits 

menjadi media belajar peserta didik. Mengingat jam pelajaran Al-Qur’an-

Hadits yang terbatas, maka pembelajaran efektif dilakukan agar mendapatkan 

hasil yang optimal. Pembelajaran efektif adalah apabila seluruh siswa dapat 

terlibat secara aktif baik mental, fisik, maupun sosialnya. Kualitas 

pembelajaran dilihat dari proses dan hasil (Susanto, 2013 : 53). Proses yang 
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baik dan runtut akan menghasilkan output yang baik pula. Efektifitas dapat 

dilihat sebagai hubungan positif antara proses dan hasil, atau cara yang paling 

tepat dan cepat untuk menghasilkan sesuatu yang maksimal. 

Pendidikan di Indonesia pun tidak lepas untuk berupaya membuat 

siswa dapat membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar. Namun seringkali 

pelajaran PAI di sekolah non madrasah, bahkan pelajaran Al-Qur’an Hadits di 

madarasah, pelajaran ini masih dianggap sebagai pelajaran kelas dua, karena 

tidak termasuk pelajaran yang menentukan kelulusan siswa. Hal ini membuat 

para siswa pun bersikap santai terhadap pelajaran ini. Kendati beberapa MI 

menerapkan hafalan surat-surat pendek atau juz ‘amma (juz 30) sebagai 

kurikulum wajib di sekolah.  

Pembelajaran Al-Qur’an Hadits di Madrasah Ibtidaiyah menekankan 

proses kegiatan yang berorientasi pada kemampuan dasar yang harus dimiliki 

siswa, yaitu membaca, menulis, menghafal, mengartikan, memahami, dan 

mengamalkan (Luthfi, 2009: 59). Belajar Al-Qur’an memang sebaiknya 

dimulai sejak dini, yakni kita anak-anak mulai dapat menangkap dan 

merespon sesuatu dari luar dirinya, mulai dikenalkan dengan huruf hijaiyah, 

dan perlahan mulai belajar membaca. Sehingga ketika anak sudah berusia 10-

12 tahun, yakni kisaran anak-anak berada di kelas V SD atau MI, mereka 

sudah mampu membaca dan menulis, dan mulai menghafal surat-surat 

pendek Al-Qur’an. 

Menurut peneliti, menghafal merupakan kompetensi yang paling 

penting dalam pemahaman terhadap Al-Qur’an. Dapat diasumsikan bahwa 
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orang yang hafal, pasti bisa membaca dan menulis. Menghafal juga potensial 

membuat siswa bisa mengartikan dan memahami. Sementara orang hanya 

bisa membaca dan menulis Al-Qur’an, tapi tidak menghafal, 

kemungkinannya kecil untuk bisa memahami dan mengartikan Al-Qur’an. 

Peserta didik cenderung mengalami kesulitan untuk mencapai 

kompetensi menghafal surat-surat Al-Quran disebabkan kurangnya sarana 

dan prasarana yang mendukung serta kurangnya keterampilan guru dalam 

mengelola pembelajaran. Kompetensi yang ingin dicapai tersebut menjadikan 

peserta didik kurang berminat mempelajarinya, sehingga proses dan hasil 

belajarnya tidak sesuai harapan (salim, 2010: 6). Kondisi ini menuntut guru 

untuk terus belajar agar dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan 

baik, baik penggunaan metode pembelajaran atau pengelolaan kelas. Ketika 

hasil belajar siswa baik dan terus meningkat tiap semester, akan membuat 

guru merasa bangga. 

Metode menghafal surat-surat pendek Al-Qur’an tidak dapat 

dilepaskan dari pembiasaan untuk membaca Al-Qur’an secara bersama-sama. 

Semakin surat-surat Al-Qur’an dibaca bersama-sama, kemungkinan siswa 

untuk menghafalnya lebih besar. Metode lainnya untuk mengetahui 

perkembangan hafalan siswa, siswa juga bisa diwajibkan untuk setoran, yaitu 

membacakan surat-surat pendek Al-Qur’an yang dihafalnya kepada guru.        

Madrasah Ibtidiyah Negeri 1 Kendal merupakan MI unggulan yang 

menjadi tujuan orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Pembelajaran Al-

Qur’an Hadits mendapat perhatian serius dari madrasah, karena secara 
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kultural, mayoritas masyarakat Kendal adalah muslim yang taat, terlebih 

dengan julukan Kendal sebagai kota Santri. Hal ini tentu menjadi kehormatan 

sekaligus tanggung jawab bagi institusi pendidikan seperti MI Negeri 1 

Kendal untuk terus menjaga identitas Kendal sebagai Kota santri, dengan 

mengajak siswa-siswinya untuk menghafalkan surat-surat pendek Al-Qur’an.  

Dalam penelitian ini yang peneliti fokuskan adalah efektifitas 

peningkatan prestasi nelajar siswa dengan metode hafalan surat pendek Al-

Quran sehingga penelitian ini berjudul IMPLEMENTASI METODE 

MENGHAFAL AL-QUR’AN DALAM MENINGKATKAN PRESTASI 

BELAJAR MATA PELAJARAN AL-QUR’AN HADITS MELALUI 

SURAT-SURAT PENDEK DI MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 1 

KENDAL.       

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana konsep metode menghafal Al-Qur’an di MIN 1 Kendal? 

2. Bagaimana implementasi metode menghafal Al-Quran dalam 

meningkatkan prestasi belajar  Al-Qur’an Hadits melalui surat-surat 

pendek di MIN 1 Kendal?  

3. Bagaimana efektifitas metode menghafal Al-Qur’an dalam meningkatkan 

prestasi belajar melaui surat-surat pendek di MIN 1 Kendal? 
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C. Tujuan dan Manfafat Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, tujuan 

penelitian ini adalah: 

a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis metode Al-Qur’an melalui surat-

surat pendek di MI Negeri 1 Kendal.  

b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi metode menghafal 

Al-Quran dalam meningkatkan prestasi belajar pelajaran Al-Qur’an Hadits 

melalui surat-surat pendek di MIN Kendal. 

c. Untuk menganalisis efektifitas metode menghafal Al-Qur’an untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa melalui surat-surat pendek di MI 

Negeri 1 Kendal. 

2.  Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah terbagai menjadi dua, yaitu 

manfaat teoretis dan manfaat praktis. 

a. Manfaat Teoretis 

1. Memberikan informasi tentang konsep metode menghafal surat-surat 

pendek Al-Qur’an pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits. 

2. Memberikan informasi tentang implementasi menghafal surat-surat 

pendek Al-Qur’an pada pelajaran Al-Qur’an Hadits. 

3. Sebagai kajian teori untuk memilih metode menghafal surat-surat 

pendek Al-Qur’an dalam pembelajaran Al-Qur’an Hadits.  
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b. Manfaat Praktis 

1. Bagi Siswa 

a. Mengetahui metode paling mudah untuk menghafal surat-surat 

pendek Al-Qur’an. 

b. Mempraktikkan metode menghafal surat-surat pendek Al-Qur’an 

untuk pembelajaran Al-Qur’an Hadits maupun belajar di rumah, 

TPQ, dan madin. 

2. Bagi Guru 

a. Sebagai perbandingan untuk memilih metode mengahafal surat-

surat pendek Al-Qur’an. 

b. Sebagai acuan untuk menerapkan metode menghafal Al-Qur’an 

dalam pembelajaran Al-Qur’an Hadits. 

3. Bagi Madrasah 

a. Sebagai kajian untuk menetapkan kebijakan pembelajaran 

menghafal surat-surat pendek Al-Qur’an dalam pelajaran Al-

Qur’an Hadits. 

b. Sebagai acuan untuk memilih metode menghafal surat-surat pendek 

Al-Qur’an yang paling efektif untuk diimplementasikan dalam 

pembelajaran Al-Qur’an Hadits.. 

4. Bagi Peneliti Lain 

a. Sebagai bahan kajian pustaka untuk penelitian selanjutnya dengan 

tema yang sama. 



10 
 

 
 

b. Sebagai bahan perbandingan untuk membandingan efektifitas 

metode menghafal surat-surat pendek Al-Qur’an dalam 

pembelajaran Al-Qur’an dan Hadits.  

D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan penelusuran, beberapa hasil penelitian yang hampir 

semakna dengan penelitian yang akan peneneliti lakukan di dalam tesis ini 

adalah: 

1. Tesis Saridudin, Implementasi Pembelajaran Inkuiri Terbimbing untuk 

Meningkatkan Kemampuan Memahami Kandungan Ayat Al-Qur’an dan 

Hadits di MTs. Al Ikhlash Padakembang Tasikmalaya, tesis di 

Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Penelitian tersebut 

menggunakan pendekatan kauntitatif dengan metode quasi eksperimen 

pada siswa MTs Al Ikhlas Padakembang Tasikmalaya. Metode 

pembelajaran yang dijadikan objek penelitian pembelajaran inkuiri 

terbimbing yang dikaitkan dengan kemampuan siswa dalam memahami 

kandungan ayat Al-Quran dan Hadits pada siswa MTs. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa metode inkuiri dapat meningkatkan kemampuan 

siswa dalam memahami Al-Qur’an. prosedur kegiatan pembelajaran 

inkuiri terbimbing adalah 1) orientasi, 2) merumuskan masalah, 3) 

merumuskan hipotesis, 4) mengumpulkan data, 5) menguji hipotesis, dan 

6) merumuskan kesimpulan. 

2. Tesis Haryono, Implementasi Metode Utsmani dalam Pembelajaran Al-

Qur’an di Sekolah Dasar Swasta Islam terpadu Mutiara Duri Kelas 1 
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Tahun Pelajaran 2011/2012. Penelitian tersebut menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologis. Tujuan 

penelitian tersebut adalah untuk menangkap gejala yang diamati, yaitu 

imppementasi metode Utsmani dalam pembelajaran Al-Qur’an di SD. 

Tesis karya Haryono menyimpulkan bahwa implementasi metode 

Utsmani sangat afektif karena beberapa faktor, yaitu: berpusat pada 

siswa, memiliki keunggulan pada tahap pengenalan huruf hijaiyah, 

metode ini sangat menyenangkan siswa, waktu yang dibutuhkan sangat 

singkat, metode lebih simpel dibandingkan metode lain, mutu membaca 

Al-Qur’an siswa meningkat, dan tingkat keberhasilan saat ujian semester 

sebesar 96,5%.  

3. Tesis Ifat Fatimah Zahro, Implementasi Pembelajaran Al-Qur’an untuk 

Anak Usia Dini di TK Al-Qur’an Rumah Qur’ani. Penelitian tersebut 

merupakan penelitian kualitatif dengan jenis fenomenologis. Tujuan 

penelitian adalah menangkap gejala atau fenomena tentang implementasi 

pembelajaran Al-Qur’an untuk anak usia dini di TK. Tesis Ifat Fatimah 

Zahro di Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2013. Kesimpulannya 

adalah metode pembelajaran seperti isyarat tangan, permainan, dan cerita 

dapat meningkatkan kemampuan menghafal Al-Qur’an. Yang disukai 

anak-anak adalah antara mengucapkan ayat dan isyaratnya berikut cerita 

gambar.   

4. Artikel jurnal karya Sedek Arifin, Musthafa Abdullah, dan Khader 

Ahmad, Method on Memorization the Quran in Malaysia: A Study in 
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Darul Tuba Institute, Malaysia. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan jenis fenomenologi. Tujuan penelitian adalah untuk 

Kesimpulan penelitian tersebut adalah hingga saat ini hafalan masih 

menjadi salah satu metode yang digunakan dalam proses pelestarian Al-

Qur’an. Penelitian ini  menemukan bahwa ada tujuh metode dasar untuk 

menghafal Al-Quran; Khatam 10, metode Chi, Zor Pismis, Kolay Pismis, 

Tekrar, Tekrar Hepsi Seypa dan Has. Dengan menggunakan tujuh 

metode ini, para siswa bisa membaca keseluruhan Al Qur'an dengan 

menghafal, tanpa melihat mushafnya.  

Dari hasil penelitian-penelitian di atas, dapat ditarik simpulan bahwa 

metode untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca dan 

memahami Al-Qur’an, serta prestasi belajar pada pelajaran Al-Qur’an-Hadits 

beraneka macam. Namun, penelitian Sadek et.al menegaskan bahwa 

menghafal Al-Qur’an merupakan cara untuk merawat kitab suci umat Islam 

tersebut. 

Penelitian untuk tesis ini memiliki tujuan yang hampir sama dengan 

penelitian Sadek tersebut. Hafalan Al-Qur’an, terutama surat-surat pendek 

harus dibiasakan sejak dini, terlebih bagi umat Islam, dimana membaca Al-

Qur’an telah menjadi ibadah yang bernilai pahala dan dibaca dalam ibadah 

shalat.  
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Tabel 1.1 

Perbedaan dan persamaan dengan penelitian sebelumnya 

 

No  Judul  Perbedaan  Persamaan  

1 Sarifusin, Implementasi 

Pembelajaran Inkuiri 

Terbimbing untuk Meningkatkan 

Kemampuan Memahami 

Kandungan Ayat Al-Qur’an dan 

Hadits di MTs. Al Ikhlas 

Padakembang Tasikmalaya 

Metode inkuiri 

untuk 

meningkatkan 

pemahaman 

Penelitian 

deskriptif 

kualitatif 

2 Haryono, Implementasi Metode 

Utsmani dalam Pembelajaran 

Al-Qur’an di Sekolah Dasar 

Swasta Islam terpadu Mutiara 

Duri Kelas 1 Tahun Pelajaran 

2011/2012 

Metode yang 

digunakan 

adalah metode 

Utsmani 

Lokasi 

penelitian di 

pendidikan 

dasar 

Pendekatan 

kualitatif 

3 Ifat Fatimah Zahro, 

Implementasi Pembelajaran Al-

Qur’an untuk Anak Usia Dini di 

TK Al-Qur’an Rumah Qur’ani 

Penelitian 

dilakukan pada 

PAUD  

Tidak  

menggunakan 

indikator 

keberhasilan  

Penelitian 

deskriptif 

kualitatif 

4 Sedek Arifin, Musthafa 

Abdullah, dan Khader Ahmad, 

Method on Memorization the 

Quran in Malaysia: A Study in 

Darul Tuba Institute, Malaysia 

Penelitian di 

Pendidikan 

tinggi 

Metode 

menghafal Al-

Qur’an sangat 

penting sebagai 

metode 

pembelajaran 

 

E. Metodologi Penelitian  

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang hasil 

temuan penelitian tidak dicapai dengan prosedur statistik atau model 

kuantifikasi lainnya (Basrowi dan Suwandi, 2008: 1). Penelitian kualitatif 

terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan 

sebagaimana adanya, untuk mengungkap fakta dengan cara menganalisis 

data (Muhajir, 1996: 49). Penelitian kualitatif dilaporkan dengan cara 
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deskriptif,  menjelaskan peristiwa dan analisis tanpa melalui simbol dan 

bilangan (Nawawi dan Martini, 1996 :174).  

Jenis penelitian kualitatif ini adalah penelitian lapangan yang 

memakai strategi studi kasus, yaitu strategi penelitian untuk memahami 

individu, kelompok, lembaga, dan latar tertentu secara mendalam 

(Basrowi dan Suwandi, 2008: 53).  

2. Sumber Data 

Sumber data adalah informasi yang diperoleh selama 

melangsungkan penelitian. Dua macam sumber data yang lazim digunakan 

dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder (Nawawi dan 

Martini, 1996: 126-127).  

1. Data Primer 

Data primer yaitu informasi yang diperoleh secara langsung dari 

informan pertama di lapangan atau disebut sebagai sumber data yang 

utama. Dengan kata lain, data primer dalah data penelitian yang dapat 

memberikan informasi secara langsung kepada peneliti (Subagyo, 2004: 

87).  

Data primer bersifat sangat penting karena akan mempengaruhi 

proses penelitian secara keseluruhan. Data primer yang dimaksud dalam 

penelitian ini antara nilai siswa pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits dan 

hasil observasi pembelajaran Al-Qur’an hadits yang dilaksanakan oleh 

guru di MI Negeri 1 Kendal. 
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2. Data sekunder  

Data sekunder yaitu data yang didapatkan lewat melalui pihak lain, 

atau tidak secara langsung diperoleh dari subyek penelitian (Subagyo, 

2004: 89). Data sekunder umumnya berasal dari dokumen-dokumen yang 

relevan dengan subyek maupun obyek penelitian. Sumber lain data 

sekunder bisa berupa wawancara pihak yang secara tidak langsung terkait 

dengan subyek penelitian. Dalam konteks penelitian, sumber data sekunder 

bisa berupa hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru-guru yang tidak 

berkaitan secara langsung, wali murid, dan pihak-pihak lain. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah 

observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan secara sengaja dan dilakukan secara 

sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis yang 

kemudian dilakukan pencatatan (Subagyo, 1991: 63). Observasi dilakukan 

dengan mengamati subyek penelitian dan disertai dengan blangko 

pengamatan untuk mengecek item-item yang menjadi fokus observasi. 

Materi observasi antara lain pembelajaran Al-Qur’an Hadits di 

kelas, aktivitas guru saat mengajar, aktivitas siswa selama mengikuti 

pembelajaran Al-Qur’an Hadits, kegiatan siswa menghafal surat-surat 

pendek, dan guru mengetes hafalan siswa. 
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2. Wawancara 

Wawancara adalah dialog, komunikasi, atau percakapan yang 

mengandung maksud/tujuan tertentu. Komunikasi dilakukan dua pihak, 

yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pihak yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee), yaitu pemberi jawaban 

(Moleong, 2002: 135).  

Informan atau figur yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah 

guru MI Negeri 1 Kendal, kepala madrasah, siswa yang dipilih secara 

acak, dan orang tua siswa. Wawancara dapat dilakukan secara lisan, atau 

dengan tulisan yang merupakan wawancara terstruktur. Data dari 

wawancara terutama diperlukan untuk mendapatkan informasi tentang 

pendapat para informasn terkait metode hafalan surat pendek Al-Qur’an. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode untuk memperoleh data melalui 

buku, arsip, dokumen, daftar statistik, foto, dan hal-hal yang terkait 

dengan penelitian (Ahmad, 2003: 106). Hasil dari data dokumentatif akan 

melengkapi data dari observasi ataupun wawancara.  

Data-data yang menjadi bahan untuk dokumentasi adalah data yang 

terkait dengan MI Negeri 1 Kendal, antara lain denah lokasi madrasah, 

sarana dan prasarana madrasah, jumlah guru, jumlah siswa, dan nilai 

pelajara Al-Qur’an Hadits. 
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4. Triangulasi data 

Triangulasi merupakan metode untuk mengecek atau memeriksa 

keabsahan data. Pada intinya, triangulasi dilakukan agar data dari 

observasi, wawancara, dan dokumentasi mendapatkan hasil yang 

sesuai atau mendekati ketepatan. Triangulasi data bertujuan untuk  

mengecek data dari beberapa sumber data, baik primer maupun 

sekunder.   

Macam-macam tiangulasi data penelitian adalah: 

1. Triangulasi dengan sumber 

Triangulasi dengan sumber merupakan prosedur pengecekan 

validitas data dengan mengecek balik tingkat kepercayaan suatu 

informasi. Misalnya, mengali data ulang pada waktu yang berbeda. 

Jika terjadi perbedaan informasi maka validitas data lemah.   

2. Triangulasi dengan metode 

Triangulasi dengan metode adalah prosedur untuk menguji 

validitas data dan tingkat kepercayaan data dengan metode yang 

berbeda. Data dianggap apabila informasi sama, walaupun diperoleh 

dengan metode yang berbeda. 

3. Triangulasi dengan peneliti lain  

Triangulasi dengan peneliti lain merupakan pengecekan validitas 

data dengan memanfaatkan peneliti lain. Ini dilakukan sebagai langkah 

antisipatif terjadinya manipulasi data. Dalam penelitian, sering seorang 
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peneliti dibantu asisten peneliti atau orang lain ketika menggali 

informasi.  

4. Triangulasi dengan teori  

Triangulasi dengan teori adalah metode mengecek validitas data 

dengan teori lain. peneliti selalu mengecek data penelitian dengan 

teori-teori yang dijadikan pegangan penelitian.  

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data berarti mengorganisasi data dalam suatu pola, 

kategori, satuan, dan uraian data untuk menemukan tema yang dapat 

digunakan untuk merumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data 

(Subagyo, 133). Data yang dikumpulkan dari lapangan diolah dengan 

secara interpretatif, yaitu peneliti memaknai data dan informasi yang 

didapatkan selama penelitian (Sugiyono, 335).  

Analisis data dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 

1. Data collection 

Data collection (pengumpulan data) hasil observasi, wawancara, 

dan dokumentasi selama penelitian. Data-data ini belum dipilih dan 

dipilah sesuai kriteria tertentu. 

2. Data reduction 

Data reduction (reduksi data) merupakan tahap memilah data 

sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan penelitian. Langkah ini 

dilakukan agar penelitian bisa fokus dengan tujuannya. Data dan 

informasi yang tidak relevan akan disingkirkan. 
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3. Display data 

Display data (penyajian data) pada penelitian kualitatif data 

disajikan berupa uraian, bagan, hubungan antar-kategori dan lain-lain 

dalam bentuk deskriptif (menjelaskan) atau naratif (bercerita) 

(Sugiyono, 95). Dalam penelitian ini adalah deskripsi dan narasi proses 

pembelajaran di MI Negeri 1 Kendal.  

4. Verifikasi data 

Verifikasi data adalah upaya untuk menginterpretasikan data yang 

melibatkan pemahaman peneliti, di mana pada ini kesimpulan 

sementara sudah didapatkan. Verifikasi data digunakan untuk menguji 

kesimpulan untuk mendapatkan kesimpulan yang benar-benar valid.  

F. Sistematika Pembahasan  

Hasil penelitian kualitatif disusun dalam bentuk laporan deskriptif 

atau deskriptif. Tesis ini dibagi dalam tiga bagian, yaitu bagian muka, bagian 

isi, dan bagian akhir.  

Bagian muka terdiri dari halaman judul, nota pembimbing, 

pengesahan, motto, persembahan, abstrak, kata pengantar, pedoman 

transliterasi, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran. 

Bagian isi terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab memiliki 

beberapa sub-bab.  

Bab I: Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan latar belakang  

penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian 

pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.  
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Bab II: Landasan Teori dan Kerangka Berpikir. Dalam bab ini akan 

diuraikan teori tentang pengertian metode menghafal surat-surat pendek, 

prestasi belajar, dan pelajaran Al-Qur’an Hadits, dan Kerangka Berpikir.  

Bab III: Paparan Data Penelitian. Gambaran umum lokasi penelitian 

dan hasil penelitian. Dalam bab ini akan dijelaskan gambaran umum MI 

Negeri 1 Kendal, deskripsi implementasi menghafal surat-surat pendek Al-

Qur’an dan peningkatan prestasi belajar pada pelajaran Al-Qur’an Hadits 

siswa kelas MI Negeri 1 Kendal.    

Bab IV: Analisis temuan penelitian. Dalam bab ini akan dijelaskan 

analisis implementasi metode hafalan surat-surat pendek Al-Qur’an di MI 

Negeri 1 Kendal, dan analisis efektifitas metode hafalan surat-surat pendek 

Al-Qur’an untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada pelajaran Al-

Qur’an Hadits di MI Negeri 1 Kendal.     

Bab V: Penutup. Bab ini akan menguraikan kesimpulan dari analisis 

penelitian dari bab I sampai IV, saran demi perbaikan penelitian selanjutnya, 

dan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

Bagian akhir. Bagian ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran, 

dan daftar riwayat pendidikan peneliti. 


