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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Al-Qur‟an merupakan  produk “evolusi” kebudayaan masyarakat 

muslim  serta merupakan representasi nilai religius  teologis  muslim yang 

bercorak bahasa. Dikatakan berevolusi  karena  penulisan mushaf mengalami 

beberapa fase untuk mencapai kesempurnaan sehingga tidak dikhawatirkan 

timbul kesalahan dalam pembacaan. Al-Qur‟an selain sebagai sumber hukum 

dan pedoman hidup bagi pemeluk Islam, membacanya dinilai ibadah 

dihadapan Allah swt. Sebagaimana dalam firman-Nya : 

                                

       

Artinya :“Sesungguhnya Qur’an adalah bacaan yang sangat mulia pada 

tempat yang terpelihara (Lauhul Mahfuz); tidak menyentuhnya kecuali 

orang-orang yang disucikan; diturunkan dari Tuhan semesta alam” 

(Q.S. Al-Waqi‟ah; ayat 77-80).
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Mayoritas umat Islam dapat dikatakan bisa membaca al-Qur‟an 

dengan baik, namun penting untuk diketahui bahwa dalam membaca teks al-

Qur‟an tersebut terdapat kaidah/ hukum dalam membacanya. Ada beberapa 

kalimat dari ayat-ayat al-Qur‟an yang tidak boleh dibaca secara biasa, karena 

memiliki kaidah tersendiri, dan hal ini masih jarang diketahui. Bacaan inilah 

yang disebut dengan bacaan gharib.  Buku-buku mengenai Ilmu Tajwid 

memang banyak diterbitkan, namun mengenai Ilmu Ghara’ib Qira’ah al-

Qur’an masih jarang ditemui, yang sebenarnya juga penting untuk dipelajari. 

Perlu diketahui, bahwa ilmu Ghara’ib Qira’ah al-Qur’an seharusnya 

dipelajari terlebih dahulu baru kemudian seorang guru mengajarkan ilmu 

tajwid. 

        Pada masa Rasulullah Saw, para sahabat dapat merasakan keindahan 

uslub-uslub bahasa Arab yang tinggi dan memahami ayat-ayat yang terang 

dan jelas pengertiannya yang diturunkan kepada Rasulullah Saw. Apabila 

terjadi kemusykilan, mereka segera bertanya kepada beliau, dan beliau 
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langsung menjawabnya. Para sahabat pada saat itu tidak merasa perlu untuk 

menuliskan dalam ilmu-ilmu al-Qur`an karena segala permasalahan yang 

berhubungan dengan pemahaman, bacaan, maksud dan segala hal yang 

berhubungan dengan Al-Qur`an dapat ditanyakan langsung kepada Beliau. 

Hal ini juga didukung karena pada saat itu alat-alat tulis tidak mudah mereka 

peroleh. Selain itu juga pada masa Rasulullah Saw ada larangan untuk 

menuliskan apa yang mereka dengar dari Beliau selain dari Al-Qur`an, karena 

beliau khawatir akan bercampur antara Al-Qur`an dengan yang bukan Al-

Qur`an. 

Dahulu, mushaf yang ditulis atas perintah Utsman bin Affan  itu tidak 

berbaris dan tidak bertitik. Karena itu, sebagian besar umat Islam membaca 

dengan salah satu qira’at yang tujuh. Semenjak orang-orang non Arab 

memeluk agama Islam maka mulai tampak  kesalahan  dalam pembacaan al-

Qur‟an. Sehingga timbullah perasaan takut bahwa al-Qur‟an akan ditimpa 

kesalahan-kesalahan. Ketika itu Ziyad ibn Abihi yang menjadi hulu balang di 

„Irak meminta kepada Abu al-Aswad al-Du‟ali, untuk membuat tanda-tanda 

pembacaan. Tanda baca al-Qur‟an yang dibuat menggunakan tinta yang 

berlainan warnanya. Abu al-Aswad lalu memberi baris pada huruf-huruf akhir 

dari kalimah saja dengan memakai titik di atas untuk fathah, titik di bawah 

sebagai tanda kasrah, dan titik di sebelah kiri atas untuk dhammah, serta dua 

titik sebagai tanda tannwin.
2
 

    Setelah proses pembukuan Al-Qur`an yang dikenal dengan mushaf 

Usmani atau Al-Mushaf, kemudian diperbanyak dan segera dikirim ke kota-

kota besar yang penduduknya sudah menganut agama Islam, salah satu 

mushaf di simpan di kediaman Usman yang kemudian dikenal dengan 

Mushaf Al-Imam. Sedangkan naskah asli Al-Qur`an yang sebelumnya 

disimpan di rumah Hafsah, salah seorang janda dari Rasulullah Saw 

diperintahkan untuk dibakar untuk menghindari perbedaan-perbedaan 

mengenai Al-Qur`an yang lebih krusial lagi. Usman melarang membaca Al-

Qur`an yang tidak bersumber dari Al-Mushaf tersebut. Tindakan Usman ini 

merupakan awal perkembangan ilmu rasm al-Qur`an.
3
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     Istilah rasm Al-Qur`an atau rasm usmani adalah tatacara menuliskan 

Al-Qur`an yang ditetapkan pada masa khalifah Usman bin Affan. Istilah ini 

lahir bersamaan dengan lahirnya mushaf usmani yang ditulis oleh panitia 

empat yang terdiri dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa‟id bin al-Ash 

dan Abdurahman bin Al-Haris. Mushaf usmani ini menggunakan kaidah al-

hadzf ( membuang, menghilangkan atau meniadakan huruf), al-Ziyadah ( 

penambahan), al-Hamzah (salah satu kaidahnya berbunyi apabila hamzah 

berharakat sukun,ditulis dengan huruf yang berharakat yang sebelumnya), 

badal ( pengganti), washal dan fashal ( penyambungan dan pemisahan), dan 

kata yang dapat dibaca dua bunyi ditulis dengan menghilangkan alif. 

             Pada Masa pemerintahan Ali ra., beliau memerintahkan Abu Aswad 

ad-Dualy ( wafat 69 H.) membuat beberapa kaidah untuk memelihara 

keselamatan bahasa Arab sebagai I‟rab al-Qur`an. Maka dapatlah dikatakan 

bahwa Ali ra. merupakan tokoh pertama yang berjasa dalam peletakan ulum 

al-Qur`an di bidang I‟rab al-Qur`an. 

 Sistem Abu al-Aswad ini belum dapat mencegah kesalahan di dalam 

pembacaan. Karena itu untuk membedakan satu huruf dengan yang lain 

terpaksalah diberi titik dan baris kalimah dengan secukupnya, dengan tinta 

yang sama. Usaha memberi titik huruf al-Qur‟an itu dikerjakan oleh Nashar 

Ibn A‟shim dengan perintah Al Hajjaj, sedangkan urusan memberi baris 

dikerjakan oleh Khalil ibn Ahmad, hal ini berlaku di masa Bani Umayyah dan 

awal Bani Abbasiyah Al- Khalil mengambil inisiatif mengubah sistem  baris  

Abu al-Aswad dengan membuat tanda-tanda baca baru, yaitu huruf wawu 

kecil ( و ) di atas untuk dhammah, huruf alif kecil ( ا  )  di atas untuk fathah, 

hururf ya‟ kecil ي(     )  di bawah untuk kasrah, kepala huruf Sin (  untuk)    س

tanda tasydid, dan kepala Ha‟ (ه)   di atas untuk sukun dan kepala „Ain (ء) 

untuk hamzah. Tanda-tanda tersebut disederhanakan sehingga menjadi tanda-

tanda baca yang ada sekarang.
4
 

Sesudah itu para penghafal al-Qur‟an membuat tanda-tanda ayat, 

tanda-tanda waqaf (berhenti) dan ibtida’ (mulai) serta menerangkan di 

pangkal-pangkal surat nama surat dan tempat-tempat turunnya, di Makkah 
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atau di Madinah dan menyebut bilangan ayatnya. Menurut riwayat sebagian 

tarikh, pekerjaan-pekerjaan ini dikerjakan atas perintah al-Ma‟mun.
5
 

Dengan demikian, maka selayaknya al-Qur‟an telah terpelihara dalam 

bentuk hafalan dan tulisan. Sehingga apabila salah satunya ada yang 

melenceng, maka yang lain akan meluruskannya. Dengan  penjagaan ganda 

ini yang oleh Allah telah ditanamkan ke dalam jiwa umat Nabi Muhammad 

untuk mengikuti langkah Nabi-Nya, maka al-Qur‟an tetap terjaga dalam 

benteng yang kokoh. Hal itu tidal lain untuk mewujudkan janji Allah yang 

menjamin terpeliharanya al-Qur‟an, sebagaimana firman-Nya:  

             

Artinya :“Sesungguhnya Kami-lah yang telah menurunkan Az-Zikr (al-

Quran) dan sesungguhnya Kamilah yang  benar-benar akan 

menjaganya”. (Q.S. Al-Hijr:  ayat 9).
6
 

Ayat ini memberikan jaminan tentang kesucian dan kemurnian al-

Qur‟an untuk selama-lamanya. Dan sudah menjadi amanat bagi khalayak 

umat Islam untuk menjaga dan membumikan al-Qur‟an kepada generasi-

generasi selanjutnya, sehingga kesalahan dalam pembacaan teks al-Qur‟an 

dapat dihindari, karena salah dalam pembacaan berarti salah pula dalam 

penafsiran/ makna yang terkandung dalam al-Qur‟an tersebut.  

Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah, sebagai lembaga yang 

mempelajari al-Qur‟an al-Karim mulai tahap Qiro’ati hingga penghafal 

memiliki metode pengajaran tersendiri. Bagi santri Bin al-Nadhzar yang tidak 

menghafal dibentuklah Jam’iyah Murotil Qur’an (JMQ). 

Dalam jam‟iyah  ini para santri mendapat pengajaran  dengan 

maksimal guna memahami ilmu alat baca al-Qur‟an, yaitu tajwid serta  

Ghara’ib Qira’ah al-Qur’an dan bagaimana cara membaca al-Qur‟an yang 

fasih dan benar. Oleh karena itu santri yang ingin mengikuti program ini 

diwajibkan mengkhatamkan  al-Qur‟an bi al-Nadzar 30 juz.  

Program tambahan bagi santri bin al-Nadzar diadakan pengajaran   

ilmu Ghara’ib Qira’ah al-Qur’an, sehingga para santri dipersiapkan sebagai 
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insan yang benar-benar faham mengenai bagian-bagian dari kalimat al-

Qur‟an yang tidak dibaca sebagaimana biasa. Pada tingkat terakhir dalam 

pengajaran al-Qur‟an di pesantren ini adalah menghafal al-Qur‟an yang 

diperuntukkan bagi santri yang memiliki kemauan besar untuk menghafal al-

Qur‟an.  Dari latar belakang di atas inilah, penulis meneliti tentang “Metode 

Pengajaran “Ghara’ib Qira’ah Al-Qur’an”  di Kelas VII  Tsanawiyah 

Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah PP APIK Kauman Kaliwungu Kendal. 

B.  Fokus Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, penulis dapat memfokuskan 

kepada tiga masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana metode pengajaran Ghara’ib Qira’ah al-Qur’an di Kelas VII 

Tsanawiyah Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan metode pengajaran 

Ghara’ib Qira’ah al-Qur’an di Kelas VII Tsanawiyah Madrasah Salafiyah 

Miftahul Hidayah? 

C. Alasan Pemilihan Judul 

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan dan pengajaran 

tertua di Indonesia dan merupakan bagian dari lembaga-lembaga pendidikan 

yang ikut serta dalam mencerdaskan bangsa sesuai dengan amanat Undang-

Undang Dasar 1945, tak terkecuali Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah 

Pondok Pesantren APIK Kauman Kaliwungu Kendal.  Madrasah Salafiyah 

Miftahul Hidayah PP APIK Kauman Kaliwungu Kendal merupakan lembaga 

ta’lim dan tarbiyah yang berkaitan langsung dengan al-iman, al-islam, al-

ihsan dan hal-hal yang yang berkaitan dengan tiga hal tersebut dengan kata 

lain disebut akhlaq karimah atau moral. Pendidikan akhlak atau moral 

merupakan pendidikan yang pertama yang harus dilakukan, karena akan 

melandasi keseimbangan mental yang dapat menghindarkan manusia dari 

gangguan-gangguan yang membahayakan kehidupannya, yang tidak menutup 

kemungkinan akan membahayakan kehidupan beragama, berbangsa dan 

bernegara. Dalam konteks sosial, peran pondok pesantren dapat disebut 

sebagai lembaga pendidikan yang mengorientasikan pembentukan keshalihan 

sosial manusia di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 
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Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah PP APIK dalam 

menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran tidak menutup diri dan selalu 

koperatif dengan berpegang kaedah ”Menjaga hal-hal lama yang baik serta 

mengambil, menambah hal-hal yang baru yang mendatangkan  

kemashlahatan dalam kegiatan belajar mengajar.”  Dengan berprinsip pada 

kaidah tersebut dan tetap dalam platformnya sebagai pesantren salaf 

(tafaqquh fi Al-din ).  

Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah PP‟ APIK telah 

menyelenggarakan program pendidikan sebagai upaya memfasilitasi para 

santrinya kelak ketika terjun di masyarakat nanti. Akan tetapi, semua 

deskripsi peran pesantren yang begitu sangat vital dalam kehidupan 

masyarakat  tersebut  agaknya  jauh  dari  realita  bila tidak  adanya 

pengajaran  al-Qur‟an. Pengajaran  al-Qur‟an  membutuhkan  banyak ilmu 

antara  lain  tajwid, fashahah serta ghara’ib qira’ah al-Qur’an agar peserta 

didik  dapat  membaca al-Qur‟an dengan benar disertai dengan pemahaman 

terhadap ilmu-ilmu membaca al-Qur‟an. 

Dari uraian di atas penulis tertarik unutuk mengadakan riset tentang 

“metode pengajaran “ghara’ib qira’ah al-qur’an” di kelas VII Tsanawiyah 

Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah PP APIK Kauman Kaliwungu Kendal” 

D. Telaah Pustaka 

Tinjauan pustaka pada dasarnya digunakan untuk memperoleh suatu 

informasi tentang-teori-teori yang ada kaitannya dengan judul penelitian dan 

digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Dalam tinjauan pustaka 

ini peneliti menelaah beberapa buku dan temuan hasil riset di antaranya : 

1.  Skripsi Ahmad Budi Purwanto (12090688)
7
 "Media Pembelajaran Gharib 

dan Musykilat Berbasis Multimedia Pada TPQ Baiturrohman". Ahmad 

Budi Purwanto berkesimpulan bahwa, Taman Pendidikan Al-Qur‟an 

sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu membaca Al-Qur‟an 

ternyata tidak semuanya lembaga tesebut telah mengajarkan materi gharib 

dan musykilat secara khusus. Beberapa Taman Pendidikan Al-Qur‟an yang 

telah menggunakan metode pembelajaran memang telah menerapkan 
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materi tersebut ke dalam kurikulumnya, namun hal itu hanya sebatas buku 

sebagai media pembelajarannya. Seperti halnya yang terjadi pada Taman 

Pendidikan al-Quran (TPQ) Baiturrohman, minimnya jumlah pengajar 

yang berkompeten dan kurangnya media pembelajaran yang memadai 

menjadi faktor utama pendidikan kurang berjalan dengan baik dan kualitas 

pengajaran yang semakin menurun. Tak terkecuali dengan pengajaran 

materi ghara'ib dan musykilat dimana materi yang ada di dalamnya 

banyak dijumpai bacaan-bacaan yang sulit untuk dimengerti, dilafalkan, 

dan dihafalkan sehingga tidak sedikit santri yang mengalami kesulitan 

dalam mempelajarinya. Hal tersebut tentunya akan menguras pikiran para 

santri dalam belajar agar mampu menguasai semua materinya dengan baik. 

Media pembelajaran yang memadai, menyenangkan dan bisa 

mempermudah santri sangat dibutuhkan dalam mempelajari materi gharib 

dan musykilat yang bermacam-macam bacaan, keterangan, dan cara 

membacanya, akan tetapi hal tersebut belum tersedia disana, sehingga 

kegiatan pembelajaran tersebut terasa sulit dan menjenuhkan bagi santri. 

2. Skripsi Abdul Jabbar Nuruddin (3101408)
8
 yang berjudul: Implementasi 

Metode Al-Qur’an dalam Pembelajara BTQ Model Sulamttilawah di SMA 

Wachid Hasyim 2 Taman Sidoarjo". Metode sulamuttilawah yang 

dikembangkan oleh Tim “Madrasah Diniyahli Ta’limil Qur’an” Yayasan 

Pendidikan dan Sosial Ma‟arif (YPM) Taman Sidoarjo adalah terobosan 

baru dalam dunia cara belajar membaca al-Qur‟an, yang diperuntukkan 

bagi siswa tingkat menengah baik pertama maupun atas. Kelebihan dari 

metode ini dibanding lainnya adalah lebih praktis dan sistematis. 

Dikatakan praktis karena dalam buku metode ini hanya terdiri dari 4 jilid 

mengenal tentang macam-macam Gharib al-Qur‟an dengan target 

terselesaikan hanya dalam waktu 1 tahun di mana metode belajar Al-

Qur‟an yang lain rata-rata terdiri sampai dengan 6 jilid dan ditempuh 

dalam waktu sekitar 2 tahun juga lebih sistematis karena dengan 

menggunakan contoh-contoh bacaan yang lebih sederhana, dan 
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pelaksanaan program pembelajarannya tersusun dengan baik mulai dari 

perencanaan sampai dengan evaluasi. 

3. Anita Hidayati (113111039)
9
 Skripsi yang berjudul "Studi Analisis 

Pemahaman Santri Tentang Materi Tajwid Dan Gharib Di Pondok 

Pesantren Putri Tahaffudzul Qur’an Purwoyoso Ngaliyan Semarang". 

Dalam skripsi ini Anita Hidayati menyimpulkan  bahwa ilmu tajwid adalah 

ilmu yang menjelaskan tentang bunyi huruf dari asal tempat keluarnya 

(Makhraj), sesuai dengan karakter bunyi (sifat) dan konskuensi dari sifat 

yang dimiliki huruf tersebut, mengetahui dimana harus berhenti (waqof) 

dan di mana harus memulai membacanya kembali (ibtida). Kefasihan dan 

ketartilan bacaan seseorang dapat dilihat dari kelancaran membaca, dan 

tingkat pemahaman terhadap makharijul huruf, tajwid dan gharibnya. 

pemahaman terhadap hukum bacaan al-Qur‟an mengetahui mana bacaan 

yang harus dibaca pendek, panjang, jelas, bedengung dan lain sebagainya 

serta mengetahui beberapa bacaan “aneh” atau yang sering kita sebut 

dengan bacaan gharib. Al-Qur‟an memiliki peran penting dalam kehidupan 

manusia sedangkan ilmu tentang membaca al-Qur‟an yang baik dan benar 

tidak cukup hanya dengan mempelajari ilmu tajwid yang contoh bacaanya 

sudah banyak ditemukan oleh masyarakat, akan tetapi juga harus mengerti 

bacaan penting lainnya dalam al-Qur‟an yaitu ilmu ghara’ib di mana 

bacaan yang ada di dalamnya tidak sesuai dengan tulisanya harus berhati-

hati ketika membacanya.  

Dari beberapa kajian di atas jelas sekali bahwa penelitian yang 

dilakukan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, karena 

peneliti diatas membahas menegenai penguasan ilmu tajwid dan cara 

membaca al-Qur‟an, dan pemebelajaran ghara’ib dan juga menggunakan 

media dalam pembelajaran ghara’ib, berbeda dengan penelitian yang saya 

teliti yang membahas mengenai pemahaman dan implementasi pengajaran 

metode ghara’ib kepada siswa kelas VII Tsanawiyah, jadi penelitian ini 

belum ada sebelumnnya. dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan 

pada pemahaman metode ghara’ib pada santri kelas VII Tsanawiyah di 
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Madrasah Salafiayah Miftahul Hidayah, karena sebelumya meteri tersebut 

sudah diajarkan oleh Ustadz yang mengajar tentang Ghara’ib di Madrasah 

Salafiyah Mifathul Hidayah. Jadi ketika peneliti melakukan penelitian 

santri sudah terlebih dahulu mengetahui sedikit banyaknya materi 

ghara’ib. Dan harapan peneliti dalam penelitian ini santri disamping bisa 

memahami materi ghara’ib, santri juga bisa mengaplikasikan ketika 

membaca al-Qur‟an ataupun ketika setoran kepada KH. Fadlullah 

Turmudzi. 

E. Penegasan Istilah  

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam judul di atas peneliti perlu 

terlebih dahulu menjelaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul 

tersebut.diantaranya : 

1. Metode Pengajaran 

Metode adalah suatu teknik atau acara yang dipergunakan untuk 

menyampaikan bahan pelajaran dalam interaksi edukatif oleh guru 

terhadap siswa dalam proses belajar mengajar (PBM) untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa metode pengajaran bahasa Arab adalah metode yang 

dipergunakan dalam menyampaikan bahasa Arab sebagai mata pelajaran 

kepada siswa dalam suatu kelas.
10

 

Jadi dalam mengajar kepada peserta didik untuk menggunakan 

metode pengajaran agar dalam meyampaikan bahan pelajaran terhadap 

siswa itu bisa efektik dan berjalan dengan lancar karena adanya sesuatu 

metode pengajaran yang diterapkan oleh pendidik. 

2. Ghara’ib  

          Secara bahasa, Ghara’ib berasal dari kata  غرابة -يغرب  -غرب  yang 

berarti pelik, jarang ada, aneh, atau ilmu yang menerangkan makna kata-

kata yang ganjil yang tidak terdapat dalam kitab-kitab konvesional, atau 

tidak terdapat dalam percakapan sehari-hari. Ilmu-ilmu ini menerangkan 

kata-kata yang halus, tinggi, dan pelik.
11 
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       Sedangkan menurut as Suyuthi (dalam kitab al-Itqon) suatu ilmu yang 

membahas keadaan keadaan al Qur‟an dari segi nuzulnya, sanadnya, adab-

adabnya, lafadh-lafadhnya, makna-maknanya yang bertautan dengan 

lafadh, makna-makna nya yang bertautan dengan hukum, dan 

sebagainya.
12

  

         Menurut istilah ahli Qurra’, ilmu Ghara’ib,  yaitu ilmu yang 

menerangkan makna kata-kata yang ganjil yang tidak terdapat dalam 

kitab-kitab konvensional, atau tidak terdapat dalam percakapan sehari-hari. 

Ilmu ini menerangkan kata-kata yang halus, tinggi, dan pelik. Ilmu 

ghara’ib ini mulai disusun pada abad IV H. dan beberapa kitab Ulumul al-

Qur‟an dengan memakai istilah Ulumul Qur‟an. Nama pengarang kitab 

Ghara’ib al-Qur’an ialah Abu Bakar al-Sijistani, namun nama lengkapnya 

ialah:  Muhammad bin „Aziz bin al-„Azizi al-Sijistani  (w. 330 H.).
13

  

As-Suyuti menuturkan bahwa untuk menyusun kitab Ghara’ib al-

Qur’an. As-Sijistani memerlukan waktu 15 tahun. Waktu yang lama itu 

dipergunakannya untuk memeriksa karyanya itu bersama gurunya, Abu 

Bakar  bin  Anbari. Bagi mukmin dan mukminat yang membaca al-Qur‟an 

penting untuk mengetahui beberapa hukum bacaan Imam „Ashim yang 

diriwayatkan oleh Imam Hafsh tentang Gharib (bacaan al-Qur‟an yang 

asing). Sehingga membaca al-Qur‟an dengan benar dan tidak sampai 

terjadi kesalahan.
14

 

Jadi metode pembelajaran Ghara’ib Al-Qur’an ini merupakan 

metode pembelajaran yang menitikberatkan pada pemecahan suatu 

masalah melalui pembahasan kalimat-kalimat yang nyeleneh atau lafad-

lafal yang sulit di baca oleh orang yang membaca al-Qur‟an. 

 

3. Qira’ah  

            Qira‟at adalah jamak dari qira’ah, yang berarti „bacaan‟, yang    

merupakan masdar (verbal noun) dari qara’ah. Menurut istilah ilmiah, 

                                                             
12 Imam Abu Fadli Abdurrohman al-Khafid, Al-Itqon Fi Ulumi al- Qur’an, Maktabah At-

taufiqiyah, h. 55 
13

 Rosibon Anwar, M.Ag, Ulumul Qur’an, Bandung : Pusataka,2000, h.18 
14

 Imam As-Suyuti, al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an. Darul Kutub Ilmiyah, Baerut Lebanon, Jilid 
I : h, 195. 
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qira’at adalah salah satu bacaan mazhab (aliran) dalam pengucapan al-

Qur‟an yang dipilih oleh salah seorang imam qurra’ sebagai suatu mazhab 

yang berbeda dengan mazhab lainnya.
15

 

           Qira’at ini ditetapkan berdasarkan sanad-sanadnya sampai kepada 

Rasulullah. Periode qurra’ (ahli atau imam qira’at) yang mengajarkan 

bacaan al-Qur‟an kepada orang-orang menurut cara mereka masing-

masing adalah berpedoman kepada masa para sahabat. 

4. Pengajaran  

Pengajaran berasal dari kata ajar ditambah awalan pe- dan akhiran -

an sehingga menjadi kata pengajaran yang berarti proses penyajian atau 

bahan pelajaran yang disajikan. Dengan demikian, metodologi pengajaran 

berarti suatu ilmu yang membicarakan tentang jalan atau cara yang harus 

dilalui untuk mencapai tujuan pengajaran. 

Metode pengajaran tidak ada artinya kalau tidak dilaksanakan dalam 

praktik pendidikan. Pelaksanaan metode pengajaran itu dalam pendidikan 

disebut metode mengajar, metode mengajar juga sebagai alat dalam 

pendidikan.
16

 

Jadi yang dimaksud dengan Metode Pengajaran “ Ghara’ib Qira’ah 

Al-Qur’an” di kelas VII Tsanawiyah Madrasah Salafiyah Miftahul 

Hidayah PP APIK Kauman Kaliwungu Kendal adalah sesuatu ilmu yang 

membicarakan tentang jalan sesuatu yang harus di capai ketika dalam 

pengajaran ghara’ib agar pengajaran ghara’ib tersebut berjalan sesuai 

dengan tujuan pengajaran. 

F. Fokus Penelitian 

         Untuk permasalahan yang dapat peneliti angkat dalam skripsi ini tidak 

terlepas dari gambaran latar belakang diatas antaranya : 

1. Metode pengajaran “Ghara’ib Qira’ah Al-Qur’an” di kelas VII 

Tsanawiyah Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah PP APIK Kauman 

Kaliwungu Kendal. 

                                                             
                15 Manna’ Khalil al-Qattan, Studi Ilmu-ilmu Qur’an, Jakarta : Litera Antar Nusa,2001, 247 

11 
Zuhairini dan Abdul Ghofir, Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 

Malang Universitas Negeri malang, 2004, h.54 

              
12

Ibid., h. 54 
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2. Faktor Pendukung dan penghambat dalam penggunaan Metode pengajaran 

“Ghara’ib Qira’ah Al-Qur’an” di kelas VII Tsanawiyah Madrasah 

Miftahul Hidayah Kauman Kaliwungu Kendal.  

G. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin peneliti angkat dalam penulisan skripsi ini 

diantaranya adalah : 

1. Untuk mengetahui metode pengajaran “ Ghara’ib Qira’ah Al-Qur’an” di 

Kelas VII Tsanawiyah Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah PP APIK 

Kauman Kaliwungu Kendal. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penggunaan 

metode pengajaran “Ghara’ib Qira’ah Al-Qur’an” Di Kelas VII 

Tsanawiyah Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah PP APIK Kauman 

Kaliwungu Kendal.  

H. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian dan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

baik secara teoretis maupun praktis yaitu: 

1. Manfaat Secara Teoretis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memerikan manfaat secara teoritis 

berupa informasi ilmiah tentang metode pengajaran “ Ghara’ib Qira’ah 

Al-Qur’an” di Kelas VII Tsanawiyah Madrasah Salafiyah Miftahul 

Hidayah PP APIK Kauman Kaliwungu Kendal. 

b. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk pengembangan penelitian 

selanjutnya yang ada keterkaitannya dengan penulisan penelitian ini. 

2. Manfaat secara praktis 

    Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih manfaat 

secara praktis kepada: 

a. Pengasuh / Ustadz  

     Diharapkan dari hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan bagi 

pengasuh dan para asatidz  untuk semakin meningkatkan kembali 

metode ghara’ib qira’ah al-Qur’an untuk perbaikan ke depan. 

b. Pondok Pesantren 

     Dengan adanya hasil dari penelitian diharapkan Pondok Pesantren 

memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai bahan 
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pertimbangan dalam  meningkatkan prestasi santrinya serta sebagai 

bahan masukan untuk para asatidz di pondok pesantren dalam 

mengelola metode pembelajaran yang telah diimplementasikan. 

c. Santri  

     Dengan adanya penelitian ini diharapkan santri dapat mengaplikasikan 

metode ghara’ib qira’ah al-Qur’an ini dengan benar sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan dalam membahas masalah kekinian. 

d. Peneliti  

    Untuk menunjukan pengetahuan tentang pendidikan khususnya yang 

berhubungan dengan topik penelitian yaitu suatu model pendidikan di 

pesantren serta hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

pengetahuan penelitian selanjutnya dan pengalaman dalam menyusun 

karya ilmiah serta bisa dijadikan sebagai syarat kelulusan sarjana. 

I. Metode Penelitian  

Seseorang peneliti harus benar-benar tepat dalam menggunakan metode 

penelitian. Kesesuaian dan akurasi dalam menggunakan metode adalah pokok 

dalam pencarian data, namun jika sebaliknya maka hasil penelitian tersebut 

menjadi tidak valid dan jauh dari apa yang diharapkan, oleh karena itu, perlu 

adanya langkah-langkah yang harus terpenuhi dalam suatu penelitian, 

mengingat penelitian merupakan suatu proses pengumpulan data yang 

sistematis dan analisis logis terhadap data merupakan aktifitas utama dalam 

pelaksanaan penelitian.  

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan 

kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti 

kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci, dan 

menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara 

alamiah dan dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan 

kondisinya,menekankan pada diskripsi secara alami. Pengambilan data 

atau penjaringan fenomena dilakukan dari keadaan yang sewajarnya, ini 

dikenal dengan sebutan “pengambilan data secara alami”. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 
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Aktifitas awal dalam proses pengumpulan data adalah menentukan 

subyek penelitian. Yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah guru 

dan santri kelas VII Tsanawiyah. 

Adapun yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah metode 

pengajaran “Ghara’ib Qira’ah Al-Qur’an” di kelas VII Tsanawiyah 

Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah.  

3.  Jenis  dan Sumber Data 

a. Jenis Penelitian 

 Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data 

tentang  metode pengajaran “Ghara’ib Qira’ah Al-Qur’an” di kelas VII 

Tsanawiyah Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah.  

b. Sumber Data 

     Yang dimaksud sumber data dalam penilitian adalah subyek 

dari mana data dapat diperoleh.
17

 Dalam penelitian kualitatif, pemilihan 

subyek penelitian dapat menggunakan criterion-basec selection, yang 

didasarkan pada asumsi bahwa subyek tersebut sebagai aktor dalam 

tema penelitian yang diajukan. Dalam penentuan informan, dapat 

digunakan model snow ball sampling. Metode ini digunakan untuk 

memperluas subyek penelitian. Sumber data ini ada dua yaitu: 

1) Sumber data primer 

 Sumber data primer adalah sumber yang memberikan data 

langsung dalam penelitian yang diperoleh. Adapun yang dimaksud 

adalah data yang didapat melalui Kepala Madrasah, para ustadz dan 

santri kelas VII di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah Pondok 

Pesantren Salaf APIK Kaliwungu Kendal. 

2) Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder atau pendukung adalah informasi-

informasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Peneliti 

mengambil data-data dokumen yang memuat informasi yang terkait 

dengan penelitian di Madrasah Tsanawiyah  Miftahul Hidayah APIK 

Kaliwungu Kendal. 

4.  Metode  Pengumpulan Data 

                                                             
17

Ibid, h. 129. 
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Penelitian ini merupakan penelitian dalam ranah lapangan. Jadi, 

penelitian untuk pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke 

lapangan untuk mendapatkan data dengan memakai berbagai metode 

tertentu. Sedangkan untuk landasan teori, peneliti lebih banyak memakai 

data perpustakaan. Dalam pencarian data, peneliti memakai beberapa 

metode sebagai berikut : 

a. Metode Observasi  

  Metode Observasi adalah metode penelitian dengan pengamatan 

yang dicatat dengan sistematis. Fenomena- fenomena yang diselidiki 

secara teliti dan seksama.
18

 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang metode 

pengajaran “Ghara’ib Qira’ah Al-Qur’an” di kelas VII Tsanawiyah 

Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah PP APIK Kauman Kaliwungu 

Kendal. 

b. Metode Wawancara / Interview 

   Metode interview adalah proses komunikasi dengan cara bertanya 

secara langsung untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari 

informan. Wawancara berguna untuk melengkapi data yang belum 

tercatat dari observasi.
19

  

    Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk pengumpulan 

data tentang metode pengajaran “Ghara’ib Qira’ah Al-Qur’an” di kelas 

VII Tsanawiyah Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah PP APIK 

Kauman Kaliwungu kendal, Adapun pihak-pihak yang akan di 

wawancarai adalah : 

1) Ustadz Zaenul Faqih ( sebagai guru ghara‟ib) 

2) Ustadz Ishomudhin   ( sebagai guru ghara‟ib) 

3) Ustadz Sulaiman       ( sebagai guru ghara‟ib) 

4) Santri VII Tsanawiyah Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah 

Pondok Pesantren Salaf Apik Kauman Kaliwungu Kendal Jawa 

Tengah  

c. Metode Dokumentasi  

                                                             
18

 M. Farid Nasution dan Fakhrudin, Penelitian Praktis, Medan: Pustaka Widyasarana 

1993, h. 17 
19

Ibid., h. 5. 
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Analisis isi, seringkali disebut analisis dokumen  adalah telaah 

sistematis atas catatan-catatan/dokumen-dokumen sebagai sumber 

data.
20

 Dokumentasi biasanya dibagi atas dokumentasi pribadi dan 

dokumentasi resmi yang terdiri atas buku harian, surat pribadi dan 

autobiografi.
21

 Selain itu untuk menguji, menjelaskan serta mengamati 

Metode Pengajaran Ghara’ib Qira’ah Al-Qur’an, dan metode ini 

digunakan untik mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan kajian 

yangn berasal dari dokumen-dokumen Madrasah Salafiyan Miftahul 

Hidayah. 

5.  Teknik  Analisis Data   

Langkah selanjutnya setelah data diperoleh, maka menganalisis data 

tersebut menggunakan analisi deskriftif. Dalam analisis ini langkah-

langkah adalah sebagai berikut :  

a.  Reduksi Data  

         Reduksi analisis data adalah proses memilih, menyederhanakan, 

memfokuskan, mengabstrakkan dan mengubah data kasar kedalam 

catatan lapangan.
22

 Jadi langkah pertama ini berasal dari hasil 

observasi, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh di lapangan. 

Maksudnya menghimpun seluruh data  tentang kegiatan di Madrasah 

Tsanawiyah Miftahul Hidayah Pondok Pesantren Salaf APIK Kauman 

Kaliwungu Kendal.   

 b. Sajian Data / Display  

 Analisis ini merupakan suatu cara dalam merangkai data dalam 

suatu organisasi yang memudahkan untuk membuat kesimpulan/ 

tindakan yang diusulkan
23

. Dengan kata lain dari jumlah keseluruhan 

data yang diperoleh, dipilih data yang diperlukan. Dan data ini erat 

kaitannya dengan tujuan penelitian. 

 c. Verifikasi Data 

                                                             
20

John W. Best Research in Education. Penerjemah Sanapiah Faisal dan Mulyadi. 

Surabaya: Usaha Offset Printing, 1982, h. 133. 
21

Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:  Rosda Karya, 2004, h. 

217 
22

Muhammad Ali, Strategi Penelitian Pendidikan, Cet. X1 Bandung:, Angkasa, h. 167.  

 
23

Ibid.  
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 Analisis ini menjelaskan tentang makna data dalam suatu 

konfigurasi yang secara jelas menunjukan alur kausalnya, sehingga 

dapat diajukan proposisi yang terkait dengannya.
24

 Lebih jelasnya data 

yang terkumpul didiskusikan dan dianalisis secara logis serta sistematis, 

kemudian ditarik kesimpulan yang secara indukatif. 

J.    Sistematika Penulisan Skripsi  

       Dalam penulisan skripsi selalu dituntut mengurutkan seluruh 

bagian-bagian yang telah ditulis, supaya tidak ada kesalahan dalam membaca 

atau salah tafsiran, Untuk itu penulis membagi penulisan skripsi menjadi tiga 

bagian, diantaranya bagian-bagian tersebut yaitu sebagai berikut : 

1.  Bagian Awal  

                 Bagian muka terdiri atas halaman judul, halaman nota 

pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman 

persembahan, halaman kata pengantar, pedoman transliteransi , halaman 

daftar isi, daftar gambar dan tabel. 

2. Bagian isi 

     Bab I : Pendahuluan 

Bab ini merupakan global dari seluruh isi skripsi yang 

menguraikan tentang latar belakang masalah. Alasan pemilihan  

judul, telaah pustaka, penegasan istilah, tujuan dan manfaat 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian 

penyusunan skripsi. 

           Bab II : Konsep Dasar Metode Pengajaran Ghara’ib Qira’ah Al-Qur’an 

Sebagai Metode Pengajaran 

Bab ini berisi pembahasan pembahasan teoritas tentang 

metode pengajaran Ghara'ib Qira'ah Al-Qur'an yang terdiri dari 

Metode Ghara’ib Qira’ah Al-Qur’an meliputi: Pengertian 

Ghara’ib Qira’ah, tujuan pengajaran Ghara’ib Qira’ah al-

Qur’an, metode dalam pengajaran Ghara’ib Qira’ah al-Qur’an, 

hambatan dalam pengajaran Ghara’ib Qira’ah al-Qur’an.    

                                                             
 
24

Ibid 
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       Bab III : Metode Pengajaran "Ghara’ib Qira'ah Al-Qur'an di kelas VII 

Tsanawiyah Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah Pondok 

Pesantren Salaf Apik Kauman Kaliwungu. 

    Bab ini Merupakan laporan hasil penelitian mengenai 

situasi Madrasah Tsanawiyah Miftahul Hidayah Pondok 

Pesantren Salaf  APIK  Kauman Kaliwungu Kendal Jawa Tengah 

yang terdiri dua bagian: a. Laporan hasil penelitian yaitu meliputi 

keadaan geografis, situasi sosial budaya struktur organisasi, 

keadaan santri dan asatidz serta profil pondok pesantren dan 

Madrasah Tsanawiyah Miftahul Hidayah dan b. Data tentang 

metode pengajaran “ Ghara’ib Qira’ah Al-Qur’an” di Kelas  VII   

Tsanawiyah Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah PP APIK 

Kauman Kaliwungu Kendal. 

Bab IV :  Analisis Metode Pengajaran Ghara’ib Qira’ah Al-Qur’an dalam 

Pengajaran Tajwid di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Hidayah 

Pondok Pesantren Salaf APIK Kauman Kaliwungu Kendal  

Bab ini menjelasakan tentang Analisis metode pengajaran 

ghara’ib qira’ah al-Qur’an dalam pengajaran Tajwid di 

Madrasah Tsanawiyah Miftahul Hidayah Pondok Pesantren Salaf 

APIK Kauman Kaliwungu Kendal, analisis faktor pendukung 

dalam implementasi metode pengajaran ghara’ib qira’ah al-

Qur’an dalam pengajaran Tajwid di Madrasah Tsanawiyah 

Miftahul Hidayah Pondok Pesantren Salaf APIK Kauman 

Kaliwungu Kendal serta faktor penghambat dalam implementasi 

metode pengajaran ghara’ib qira’ah al-Qur’an dalam pengajaran 

Tajwid di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Hidayah Pondok 

Pesantren Salaf APIK Kauman Kaliwungu Kendal.  

                  Bab V   :  Penutup 

  Pada Bab ini  terdiri dari simpulan, saran dan kata penutup. 

3. Bagian Akhir  

                Pada bagian ini meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, daftar 

riwayat pendidikan penulis.                                                                      
 


