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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Mayoritas umat Islam pada saat ini, khususnya anak-anak mulai 

enggan belajar mengaji dengan menggunakan turutan, karena dianggap kurang 

praktis dan efisien, terutama bagi mereka yang ingin bisa membaca al-Qur’an 

lebih cepat dan praktis. Melihat gejala seperti ini, banyak para ulama mencoba 

mencarikan atau menyajikan alternatif yang lebih menarik dan memudahkan 

anak-anak dalam belajar membaca al-Qur’an. Ternyata alternatif yang 

ditawarkan selalu mengalami kegagalan, karena tidak menunjukkan adanya 

bukti keberhasilan
1
. 

 Berbagai  metode membaca al-Qur'an bermunculan seperti metode 

Iqro', metode an-Nadliyah, metode Tilawaty, metode al-Barqy, metode Ummi 

metode Qira’ati dan lain sebagainya. Beberapa metode tersebut dalam 

pelaksanaannya, menghasilkann santri yang mampu membaca secara cepat 

dan lancar akan tetapi, tidak dibarengi dengan kaidah- kaidah membaca al-

Qur’an yang benar.  

Metode Qiro’ati adalah suatu metode membaca al-Qur’an yang 

langsung memasukkan dan mempraktekan bacaan tartil sesuai dengan kaidah 

ilmu tajwid
2
. Kesimpulan pengertian di atas adalah dalam metode Qiro’ati 
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terdapat dua pokok yang mendasari yakni: membaca al-Qur’an secara 

langsung dan pembiasaan pembacaan dengan tartil sesuai dengan ilmu tajwid .    

Metode Qiro’ati  dalam teorinya merupakan salah satu metode praktis 

untuk memudahkan dalam mempelajari bacaan al-Qur’an secara cepat. 

Metode Qiro’ati adalah suatu metode membaca al-Qur’an yang langsung 

memasukkan dan mempraktekkan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu 

tajwid, oleh karenanya metode ini kemudian berkembang dengan pesat. 

Seiring waktu berjalan, metode ini menyebar ke berbagai wilayah di 

Indonesia. Khususnya pada pembelajaran  Taman Pendidikan al-Qur’an, 

penggunaan metode Qiro’ati marak digunakan.  

Bukanlah  sesuatu hal yang mudah untuk dapat menggunakan metode 

Qiro’ati. Metode ini mengharuskan bagi lembaga-lembaga/guru-guru untuk 

selalu taat, patuh, amanah dan mampu memenuhi syarat-syarat yang 

ditentukan oleh koordinator  serta selalu menjaga, memelihara kehormatan 

dan kesusilaan al-Quran dari segi bacaan dan tartil. Target yang diharapkan 

dengan Qiro’ati adalah seseorang (santri) akan mampu membaca al-Qur’an 

dengan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid.  

Usaha yang sungguh-sungguh  dari semua pihak perlu dilakukan untuk 

dapat menjaga kemurnian metode ini. Penerapan metode ini tidaklah mungkin 

dapat dilakukan dengan benar jika tidak dibarengi dengan usaha yang 

sungguh-sungguh untuk terus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. 

Metode Qiro’ati banyak diterapkan di TPQ-TPQ salah satunya adalah 

TPQ Baiturrohmah Kota Batu,  yang mana TPQ ini merupakan TPQ yang 
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besar. Berdiri sejak tahun 1993, TPQ Baiturrohmah memiliki banyak ustadz-

ustazdah dan santri, serta animo masyarakat cukup tinggi. Lulusan TPQ 

Baiturrohmah juga mahir membaca al-Qur’an. Berdasarkan hasil observasi 

awal, TPQ ini menggunakan metode Qiro’ati, atas dasar tersebut peneliti ingin 

melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Pembelajaran Membaca al-

Qur’an dengan Metode Qiro’ati di TPQ Baiturrohmah Kota Batu”, untuk 

memperoleh gambaran tentang  bagaimana penerapan, proses pelaksanaan, 

faktor penghambat dan faktor pendukung, serta respon santri terhadap 

pembelajaran dengan metode Qiro’ati yang diterapkan  pada TPQ 

Baiturrahmah Kota Batu. 

Setting yang diambil peneliti adalah mengenai santri dan ustadz-

ustadzah, khususnya dalam pembelajaran  membaca al-Qur’an dengan metode 

Qiro’ati di TPQ Baiturohmah Kota Batu.  

B. Rumusan Masalah 

Latar belakang yang telah peneliti uraikan di atas, memunculkan    

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan metode Qiro’ati pada TPQ Baiturrohmah Kota 

Batu ?  

2. Apa kendala dari penerapan metode Qiro’ati di TPQ Baiturrohmah 

Kota Batu ? 

C. Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk: 
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1. Mengetahui penerapan metode Qiro’ati pada TPQ Baiturrohmah Kota 

Batu. 

2. Mengetahui kendala dari penerapan metode Qiro’ati di TPQ 

Baiturrohmah Kota Batu. 

D. Manfaat Penelitian  

 Merujuk pada rumusan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian 

diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, diantara manfaat 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Lembaga Pendidikan 

       Memberi masukan kepada lembaga pendidikan khususnya TPQ 

Baiturrohmah Kota Batu, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan 

evaluasi dan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kualitas 

pembelajaran Membaca al-Qur’an. 

2. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan dan pengetahuan yang berharga bagi 

peneliti, terutama dalam memahami pelaksanaan pembelajaran 

membaca al-Qur’an yang nantinya bisa dijadikan sebagai bahan acuan 

untuk penelitian selanjutnya.  

3. Bagi Akademisi dan Masyarakat Luas 

Sebagai bahan informasi ilmiah bagi para guru, orang tua dan 

masyarakat tentang pelaksanaan pembelajaran membaca al-Qur’an 

dengan metode Qiro’ati yang efektif, menyenangkan, dan sesuai 

dengan kondisi siswa. 
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E. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah disajikan untuk mempermudah pemahaman dan 

menghindari kesimpangsiuran pengertian, maka penegasan istilah judul 

Proposal ini disesuai dengan fokus yang terkandung dengan tema 

pembahasaan antara lain: 

1. Penerapan  

Penerapan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah 

mengenakan atau mempraktekan
3
. Pada penelitian ini penerapan yang 

dimaksud peneliti adalah praktek langsung yang dilakukan oleh TPQ 

Baiturrohmah Kota Batu dalam pelaksanaan pembelajaran membaca al-

Qur’an dengan metode Qiro’ati. 

2. Membaca Al-Qur’an 

Membaca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah melihat 

serta memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan atau hanya 

dalam hati
4
. Al-Qur’an adalah kitab suci umat islam

5
. 

Membaca adalah kunci dasar pembelajaran al-Qur’an pada 

santri, maka yang dimaksud dengan membaca al-Qur’an adalah suatu 

dasar untuk memahami dan menjaga bacaan al-Qur’an. Hal inilah yang 
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menjadi acuan bagi TPQ Baiturrohmah Kota Batu dalam pelaksanaan 

proses pembelajaran pada santri dengan menggunakan metode Qiro’ati. 

3. Metode Qiro’ati 

Metode dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara kerja 

yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna 

mencapai tujuan yang ditentukan
6
. Menurut Nur Shodiq Achrom metode 

Qiro’ati adalah suatu metode membaca al-Qur’an yang langsung 

memasukkan dan mempraktekan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu 

tajwid
7
. 

Metode Qiro’ati dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai 

metode yang telah dipilih dan dipraktekkan oleh TPQ Baiturrohmah 

Kota Batu. Penerapan  pembelajaran membaca al-Quran yang 

dilaksanakan secara konsisten ini mempunyai tujuan agar bacaan dan 

kemurnian al-Qur’an tetap terjaga. 
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F. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 bab yakni 

sebagai berkut: 

BAB I adalah bab pendah8uluan yang dari: latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan istilah. 

BAB II adalah kajian pustaka yang didalamnya  membahas tentang 

pengertian metode Qiro’ati, sejarah metode Qiro’ati, tujuan, prinsip dasar, 

strategi pembelajaran, cara penyampaian metode Qiro’ati, dan target yang 

hendak dicapai serta petunjuk mengajar Qiro’ati. 

BAB III adalah metode penelitian yang terdiri dari: pendekatan dan jenis 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan 

uji keabsahan hasil penelitian. 

BAB IV adalah hasil penelitian, yang didalamnya membahas tentang latar 

belakang objek penelitian dan penyajian data atau hasil data yang 

didapatkan di lapangan. 

BAB V adalah penutup yang berisi beberapa kesimpulan dari hasil 

penelitian serta saran yang dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang 

terkait.  

 


