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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Pembelajaran Al-Qur’an 

Sebelum memberikan pengertian tentang Pembelajaran Al-Qur‟an 

maka akan di uraikan terlebih dahulu tentang pengertian pembelajaran: 

pengembangan keseluruhan sikap kepribadian khususnya mengenai 

aktivitas dan kreativitas peserta didik melalui berbagai interaksi dan 

pengalaman belajar. 

1. Pengertian pembelajaran 

pembelajaran adalah inti dari proses pendidikan formal di sekolah. 

Pembelajaran merupakan proses belajar mengajar yang terdiri dari dua 

konsep tidak dapat dipisahkan yaitu proses belajar dan mengajar. Belajar 

adalah proses pengalaman, perubahan tingkah laku (perilaku) berbentuk 

kegiatan yang dapat diamati atau tidak dapat diamati.berikut adalah 

pendapat tentang pengertian pembelajaran: 

Pendpat pertama: yaitu menurut munif Chatif Pembelajaran 

merupakan proses tranfer ilmu dua arah, antara guru sebagai pemberi 

informasi dan siswa sebagai penerima informasi. 

Kemudian pendapat yang ke dua: adalah dari corey Pembelajaran 

merupakan suatu proses dimana lingkungan seseorang secara disengaja 

dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkat laku tertentu 

dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respons terhadap situasi 
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tertentu, pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan.
6
 

Dari dua peandapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran adalah proses dimana lingkungan yang ada turut serta 

memberikan proses tranfer ilmu dan arah terhadap situasi tertentu. 

2. pengertian Al-Qur,an 

Pengertian Al-Qur‟an secara Bahasa secara bahasa diambil dari 

kata: قز ا - يقزا -قزاة -وقزانا yang berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini 

mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Alquran. 

Alquran juga bentuk mashdar dari القزاة yang berarti menghimpun dan 

mengumpulkan.Dikatakan demikian sebab seolah-olah Alquran 

menghimpun beberapa huruf, kata, dan kalimat secara tertib sehingga 

tersusun rapi dan benar.1 Oleh karena itu Alquran harus dibaca dengan 

benar sesuai sesuai dengan makhraj dan sifat-sifat hurufnya, juga 

dipahami, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan apa yang 

dialami masyarakat untuk menghidupkan Alquran baik secara teks, lisan 

ataupun budaya.
7
 

Pengertian Al-Qur‟an tentu tidak lepas dari Al-Quran‟itu sendiri, 

Surat Al-Fatihah dan Menurut istilah, Al-Qur‟an adalah kalam Allah yang 

bersifat mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui 

perantara jibril dengan lafal dan maknanya dari Allah SWT, yang 

dinkilkan secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, dimulai 

                                                           
6
 Chatib, M.. Sekolahnya manusia: sekolah berbasis multiple intelligences di Indonesia. Kaifa. 

(2009). Hal 23 
7
M. Quraish Shihab, et. All, Sejarah dan Ulumul Qur’an. hal. 15. 
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dengan diakhiri dengan surat An-Nas.
8
 

Menurut istilah, kata Al-Qur‟an (Quran) tidak lain yang dimaksud 

adalah kitabullah atau kalamullah subhanahu wa ta’ala yang 

diturunkansebagai wahyu kepada Nabi Muhammad Saw. secara makna 

dan lafadh, yang membacanya adalah ibadah, susunan kata dan isinya 

merupakan mukjizat, termaktub di dalam mushaf dan dinukil secara 

mutawatir. Sebutan kalam Allah untuk Al-Qur‟an ini tidak diberikan oleh 

Nabi Muhammad, juga tidak boleh para sahabat, tetapi dari Allah SWT. 

Dialah yang memberikan nama kitab suci agama Islam ini Quran atau Al-

Qur‟an.
9
 

Menurut Andi Rosa Alquran merupakan qodim pada makna-

makna yang bersifat doktrin dan makna universalnya saja, juga tetap 

menilai qodim pada lafalnya. Dengan demikian Alquran dinyatakan 

bahwasannya bersifat kalam nafsi berada di Baitul Izzah (al-sama‟ al-

duniya), dan itu semuanya bermuatan makna muhkamat yang menjadi 

rujukan atau tempat kembalinya ayat-ayat mutasyabihat, sedangkan 

Alquran diturunkan ke bumi dan diterima oleh Nabi Muhammad SAW 

sebagai Nabi terakhir, merupakan kalam lafdzi yang bermuatan kalam 

nafsi, karena tidak mengandung ayat mutasyabihat, tetapi juga ayat atau 

maknamaknanya bersifat muhkamat.
10

 

Sementara menurut para ahli ushul fiqh Alquran secara istilah 

                                                           
8
 M. Quraish Shihab, et. All, Sejarah dan Ulumul Qur’an. hal. 13. 

9
 Umi Sumbulah, Dkk, Studi Al-Qur’an dan Hadis (Malang: UIN Maliki Press, cet I, 2014), hal. 5. 

10
 Andi Rosa, Tafsir Kontemporer, (Banten: Depdikbud Banten Press, 2015), hal.3 
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adalah: 

1. Alquran adalah firman atau kalam Allah SWT, bukan perkataan 

mMalaikat Jibril (dia hanya penyampai wahyu dari Allah), bukan sabda 

Nabi Muhammad SAW. (beliau hanya penerima wahyu Alquran dari 

Allah), dan bukan perkataan manusia biasa, mereka hanya berkewajiban 

mengamalkannya. 

2. Alquran hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak 

diberikan kepada Nabi-nabi sebelumnya. Kitab suci yang diberikan 

kepada para nabi sebelumnya bukan bernama Alquran tapi memiliki nama 

lain; Zabur adalah nama kitab yang diberikan kepada Nabi Daud, Taurat 

diberikan kepada Nabi Musa, dan Injil adalah kitab yang diberikan kepada 

Nabi Isa as. 

3). Alquran adalah mukjizat, maka dalam sepanjang sejarah umat manusia 

sejak awal turunnya sampai sekarang dan mendatang tidak seorangpun 

yang mampu menandingi Alquran, baik secara individual maupun 

kolektif, sekalipun mereka ahli sastra bahasa dan sependek-pendeknya 

surat atau ayat. 

4). Diriwayatkan secara mutawatir artinya Alquran diterima dan 

diriwayatkan oleh banyak orang yang secara logika mereka mustahil 

untuk berdusta, periwayatan itu dilakukan dari masa ke masa secara 

berturut-turut sampai kepada kita. 

5). Membaca Alquran dicatat sebagai amal ibadah. Di antara sekian 
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banyak bacaan, hanya membaca Alquran saja yang dianggap ibadah, 

sekalipun membaca tidak tahu maknanya, apalagi jika ia mengetahui 

makna ayat atau surat yang dibaca dan mampu mengamalkannya. Adapun 

bacaam-bacaan lain tidak dinilai ibadah kecuali disertai niat yang baik 

seperti mencari Ilmu.
11

 

3. Pembelajaran Al-Qur’an 

 Kegiatan membaca menjadi suatu hal yang sangat penting dalam Al-

Qur‟an, sampai-sampai ayat yang pertama kali diturunkan dalam sejarah 

turunnya Al-Qur‟an adalah perintah membaca yang tertuang dalam Surat 

Al-Alaq ayat 1. Dalam pengertian sempit, membaca adalah kegiatan 

memahami makna yang terdapat dalam tulisan. Sementara dalam 

pengertian luas, membaca adalah proses pengolahan bacaan secara kritis-

kreatif yang dilakukan pembaca untuk memperoleh pemahaman 

menyeluruh tentang bacaan itu, yang diikuti oleh penilaian terhadap 

keadaan, nilai, fungsi, dan dampak bacaan itu.
12

 

Dalam penelitian ini dimaksudkan membaca Al Qur‟an anak dengan 

suara nyaring atau dengan dilisankan. Dengan demikian membaca 

dipandang sebagai sarana memenuhi kebutuhan dan sarana untuk 

mencapai tujuan lewat bahan bacaan atau dapat dikatakan membaca ialah 

suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan untuk memperoleh kesan 

yang hendak disampaikan oleh penulis melalui kata-kata atau bahasa 

                                                           
11

 Anshori, Ulumul Quran, (Jakarta: Rajawali Press, 2013) 
12

Nurhadi, Teknik Membaca, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hal. 2 
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tulis.
13

 Sehingga membaca bukan sekedar mengenal dan mengeja kata-

kata, tetapi jauh lebih dalam lagi yaitu dapat memahami gagasan yang 

dapat disampaikan kata-kata yang tampak itu dengan jelas, mampu 

menggerakkan mata secara lincah, mengingat simbol-simbol bahasa yang 

tepat dan memiliki penalaran yang cukup untuk memahami bacaan. Dari 

pengertian membaca Al-Qur‟an, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

membaca Al-Qur‟an adalah suatu aktivitas yang disertai dengan proses 

berfikir dengan maksud memahami yang tersirat dalam hal yang tersurat, 

melihat pikiran yang terkandung di dalam kata-kata yang tertulis dalam 

Al-Qur‟an serta dapat membacanya dengan baik dan benar sesuai kaidah 

ilmu tajwid. 

4. Pentingnya pembelajaran Al-Qur,an 

Pentingnya pembelajaran Al-Qur‟an tentu bisa dilihat dari manfaat 

yang didapatkan. Berikut pendapat tentang manfaat yang didapatkan dalam 

pembelajaran Al-Qur‟an:  

Muhammad Thalib berpendapat, manfaat membaca Al-Qur‟an adalah 

menjadikan Al-Qur‟an sebagai sumber dalam menggariskan tatanan 

kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara maupun segenap 

manusia.
14

 

Manfaat membaca Al-Qur‟an tentu berkaitkaitan dengan 

pembelajaran Al-Qur‟an untuk peserta didik, maka  harapannya adalah: 
                                                           
13

 Henry Guntur Trigan, Membaca Sebagai Suatu Ketrampilan Berbahasa, (Bandung: Aksara, 

1987), hal. 8 
14

 Chabib Thoha, dkk, Metodologi Pengajaran Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 33 
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1.Agar anak didik dapat mudah dalam membaca Al-Qur‟an dengan baik 

dan benar. Apabila peserta didik telah mudah membaca Al-Qur‟an, maka 

peserta didik akan dapat memahami secara mudah kandungan ayat yang 

dibacanya 

2. Agar anak didik dapat mengenal huruf hijaiyah. Apabila peserta didik 

sudah dapat mengenal huruf hijaiyah, maka peserta didik akan fashih 

dalam membaca Al-Qur‟an. 

3. Dapat mempercepat dalam membaca Al-Qur‟an dan membaca huruf 

arab. Yaitu apabila peserta didik dapat membaca Al-Qur‟an dengan 

cepat serta cepat dalam membaca huruf arab, maka peserta didik akan 

mampu menghafal ayat-ayat Al-Qur‟an.
15

 

 Dr. Muhammad Abdul Qadir Ahmad, manfaat pembelajaran Al-Qur‟an 

bagi peserta didik adalah : 

4. Kemampuan peserta didik dalam membaca kitab-kitab Allah SWT secara 

sempurna. 

5. Kesanggupan peserta didik dalam menerapkan ajaran agama Islam 

dalam menyelesaikan problematika kehidupan sehari-hari. 

6. Kemampuan peserta didik memperbaiki tingkah laku murid melalui 

metode pengajaran yang tepat. 

7. Penumbuhan rasa cinta dan keagungan Al-Qur‟an dalam jiwan peserta 

didik. 

8. Pembinaan pendidikan Islam bagi peserta didik berdasarkan sumber-

                                                           
15

 Chabib Thoha, dkk, Metodologi Pengajaran Agama, hal. 33 
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sumbernya yang utama dari Al-Qur‟an Al-karim. 
16

 

5. Metode wafa dalam pembelajaran Al-Qur’an 

a. Pengertian metode wafa 

Metode wafa adalah merupakan sistem pembelajaran Al-Qur‟an 

yang sangat tepat untuk kaum muslimin. Dengan metode otak kanan, 

materi pembelajaran disajikan secara menarikdan sistematis sehingga 

menjadikan peserta didik senang dalam belajar Al-Qur‟an.
17

  

Dalam upaya menjada penjaminan mutu, wafa menerapkan 7 M 

sebagai kerangka standarisasi sistem yang komprehensif, yang meliputi: 

1). Memetakan kompetensi melalui tashnif  

a. pemetaan kompetensi dilakukan pada awal pembelajaran metode wafa. 

b. pemetaan dilakukan oleh kordinator guru Al-Qur‟an 

c. pemetaan menggunakan tashnif yang telah ditetapkan oleh metode wafa 

d. adapun pemetaan guru dilakukan sebelum atau pada saat pelatihan dan 

sertifikasi guru. 

2. Memperbaiki kualitas guru melalui tahsin, 

3. Menstandarisasi proses pembelajaran Al-Qur‟an melalui sertifikasi 

4. Membina dan mendampingi dengan Coaching  

5. Meningkatkan melalui supervisi, monitoring dan evaluasi 

                                                           
16

 Chabib Thoha, dkk, Metodologi Pengajaran Agama, hal. 33 
17

 Dokumen.Tim Wafa, buku pintar guru Al-Qur’an: Wafa Belajar Al-Qur’an Metode Otak 
Kanan.hal.3 
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6. Munaqosyah mengukur ketercapaian lulusan  

7. Mengukuhkan hasil pembelajaran dengan pemberian sertifikat, wisuda 

b. Guru Al-Qur‟an metode wafa memiliki kreteria sebagai berikut: 

1. Kualifikasi 

a. Pendidikan minimal SMA atau sederajat 

b. Memiliki sertifikat mengajar dari wafa 

c. Melakukan perbaikan bacaan secara berkala 

2. Kompetensi 

a. Hafal minimal juz 28, 29, 30 (3 juz ) 

b. Mampu membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar 

c.  Menguasai nada hijaz 

d. Memahami cara menulis huruf arab 

e.  Senang berinteraksi dengan anak-anak 

c. Jumlah jam pelajaran minimum. 
18

 

jumlah jam pelajaran Al-Quran‟ minimum untuk sekolah yang 

menerapkan sistem pembelajaran wafa adalah 4 jam pelajaran per-pekan, 

dengan durasi perjam 60 menit. 

d. Menejemen kelas 

1. Murid 

a. Rasio guru dan murid adalah 1 : 8-12 

                                                           
18

 Dokumen.Tim Wafa, buku pintar guru Al-Qur’an: Wafa Belajar Al-Qur’an Metode Otak 
Kanan.hal.3 
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b. Kelompok belajar yang homogen 

c. Pengaturan posisi guru dan murid dapat dibentuk sebagai setengah 

lingkarat di ujing terdapat guru 

2. Media pembelajaran 

a. 5 buku tilawah wafa, buku tajwid dan buku ghorib 

b. 5 buku menulis wafa  

c. Buku peraga besar, peraga kartu dan media lainnya yang mendukung 

      3. sarana prasarana 

a. bangku, meja / meja lipat 

b. tempat kondusif (cahaya, suara, gerak, bau) 

c. tonggak buku peraga, kartu peraga, papan tulis. 

e. Program Pendukung 

       1. tilawah sebelum memulai jam pelajaran, waktu dhuha, dzuhur dan ashar. 

       2. pemantauan aktifitas membaca Al-Qur‟an dan sholat lima waktu  dengan 

memanfaatkan buku peng hubung. 

3. minimal 1tahun sekali diadakan lomba membaca dan menghafal Al-

Qur‟an. 

4. dilakukan pemajangan media pembelajaran di dinding-dinding kelas 

sebagai sarana penguatan belajar murid. 

5. muroja‟ah hafalan sebelum dan sesudah pelajaran disetiap pergantian 
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matapelajaran. 
19

 

4. Pembelajaran Al-Qur’an dengan metode wafa  

untuk menghadirkan pembelajaran yang efektif, metode mengajar yang 

digunakan harus memfasilitasi  modalitas belajar peserta didik. Oleh karena itu, 

dalam satu pertemuan ketiga modalitas tersebut ( visual, auditori, kinestetik) 

harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengoptimalkan prosesinya. 

Metode pembelajaran wafa menggunakan 5P (pembukaan, pengalamn, 

pengajaran, penilaian dan penutupan) yang dipergunakan untuk semua jenjang 

dari KB TK/RA, SD/MI,SMP/MTs,/SMA/MA hingga orang dewasa atau 

umum.
20

 

A. Metode 5P 

P1 : pembukaan 

Pembukaan merupakan awal yang bertujuan melibatkan atau menyertakan 

dirimurid, memikat murid dan mamuaskan ambak( apa manfaatnya bagiku). 

Tahapan ini merupakan tahapan yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan 

tahp-tahap berikutnya, karena merupakan pembuka sekat antara guru dengan 

murid. Dalam hal ini seorang guru harus melibatkan murid dalam tiga aspek yaitu 

kognitif, afektif dan psikomotorik. Seorang guru juga harus merangsang otak 

imbiknya agar otak neokorteks besertra menerima pelajaran. Selain itu seorang 

guru juga harus memperhatikan modalitas brlajar murid (visual, auditori, dan 

                                                           
19

 Dokumen.Tim Wafa, buku pintar guru Al-Qur’an: Wafa Belajar Al-Qur’an Metode Otak 
Kanan.hal.3 
20

 Dokumen.Tim Wafa, buku pintar guru Al-Qur’an: Wafa Belajar Al-Qur’an Metode Otak 
Kanan.hal.4 
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kinestetik). Setrateginya adalah: a. Tanya jawab, b. Sertakan pertanyaan 

menantang, c. Vidio, d. Cerita e.nasyid, f. Tampilan asing, g. Tebak tebakan  

 P2 : pengalaman 

Pengalaman adalah rangsangan yang diberikan kepada murd untuk 

menggerakkan rasa ingin taunya sebelum mereka memperoleh materi yang 

dipelajari. Dengan demikiam murid akan mengalami kegiatan kongkrit yang akan 

memperkuat daya ingat materi yang diberikan. Setrategi yang digunakan antara 

laian : a. Simulasi, b. Peragaan lamngsung oleh murid, c. Nasyid atau cerita 

analogis 

 P3 : pengajaram 

Pengajaran adalah tahapan guru memberikan materi pelajaran secara 

bertahap dan diulang-ulang. Sehingga pada proses ini guru Al-Quran hareus 

benar-benar mengerahkan kemampuannya agara para peserta tetap terjaga 

semangatnya dan dapat menguasai materi yang diberikan. Setrategi 

: BT: baca tiru dengan kartu peraga, peraga besar dan buku tilawah. a. Guru 

membaca murid menirukan, d. Stumurid membaca yang lain menirukan c. Satu 

kelompok membaca yang lain menirukan. Catatan : saat baca tiru menggunakan 

kartu peraga guru dianjurkan untuk mengkreasikan aktifitas pembelajaran.  

 P4 : penilaian  

Ulangi adalah tahap untuk melakukan penilaian dari mareri yang telah 

diberikan ditahap sebelumnya yaitu demonstrasi, strateginya : BS: baca simak 
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dengan buku tilawah. ABSK (baca, simak, klasikal) : satu murid membaca guru 

dan murid yanglain menyimak BSP ( baca simak privat) : satu murid membaca, 

guru menyimak yang lain menulis atau murojaah. 

P5 : penutupan 

Penutupan adalah kegiatan mereviu materi, memberikan penghargaan dan 

pujian serta memberikan motivasi untuk tetap semangat diahir pembelajaran: a. 

Melakukan reviu b. Pernyataan yang mengesankan, c. Pujian, d. Bernyanyi atau 

nasyid, e. Cerita, f. Meneriakkan yel-yel, g. Pantun. 

B. Cara penerapan 5P 

tahapan pembelajaran 5P (pembukaan, pengalaman, pengajaran, penilaian 

penutupan ).
21

 

Tahapan Kegiatan Waktu 

P1 

(pembukaan) 

-tanya kabar, doa cerita/nasyid dll 

(memilih salah satu jurus tumbukan) 

-murojaah hafalan Al-Qur‟an atau 

surat-surat sebelumnya 

-mengulang materi sebelumnya secar 

singkat 

-7‟ 

P2 

(pengalaman) 

-nasyid atau cerita analogis untuk 

mengenalkan konsep materi baru 

-3‟ 

                                                           
21

 Dokumen.Tim Wafa, buku pintar guru Al-Qur’an: Wafa Belajar Al-Qur’an Metode Otak 
Kanan.hal.3 
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P3 

(pengajaran) 

-baca tiru dengan kartu peraga, perga 

besar dan buku tilawah 

-guru membaca murid menirukan 

-guru membaca kelompok yang lain 

ditunjuk menirukan 

-murid membaca murid yang lain 

mrnirukan 

-20‟ 

P4 

(penilaian) 

-bac simak klasikal,(BSK), dengan 

buku wafa 

-setiap murid berurutan membaca satu 

sampai dua baris dan murid lainnya 

menyimak 

-satu murid membaca satu halaman 

disimak oleh gurunya sedangkan 

murid lainnya bisa belajar menulis, 

saling menyimak atau aktifitas belajar 

krestif lainnya 

 

. 

-murojaah dan menambah hafalan 

-murojaah hafalansebelumnya bersama 

sama  

-15 
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10‟ 

P5 

(penutupan) 

-guru mengulang materi hari ini 

-guru memberikan pujian, hadiah ( 

stemoel) menyanyi, yel-yel, bintang dll 

-guru menutup dengan pesan nasehat 

dan do‟a 

 

-5‟ 

Keterangan: ketika bukan pokok bahasan p2 (pengalaman ), cukup di reviue saja. 

1. Penilaian  pembelajaran metode wafa 

Penilaian adalah proses mengumpulkan informasi, mengola dan membuat 

keputusan tentang peserta didik. Penilaian pada wafa merupakan tahapan ke 4 

pada metode 5p ada dua cara yang dilakukan dalam penilaian, yaitu dengan tes 

dan dengan observasi. Penilaian wafa meliputi : 1. Penilaian harian atau penilaian 

pokok bahasan, 2. Penilaian kenaikan buku, 3. Penilaian ahir atau (munakosah) 

A. Aspek yang dinilai  

1. Tilawah (utuk penilaian harian dan kenaikan buku ) 

a. Kelancaran > membaca tanpa pikir dengan tartil(tidak cepat dan tidak 

lambat) 

b. Fashoha > tempat keluarnya huruf dan sifat-sifatnya dengan tahkik (suara 

kuat) 

c. Tajwid ( hukum-hukum)  

2. Tilawah (untuk penilaian ahir/munakhosah) 
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a. Kelancaran (membaca tanpa pikir dengan tartil) 

b. Fashohah (tempat keluarnya huruf dan sifat-sifstnya dengan tahkik) 

c. Tajwid (hukum-hukum tajwid) 

d. Bacaan ghorib 

e. Tes tajwid teori 

3. Menghafal 

a. Kelancaran (membaca tanpa pikir dengan tartil) 

b. Fashohah (tempat keluarnya huruf dan sifat-sifatnya dengan tahkik) 

c. Tadwid (panjang, tekan, dengung, pantul, tanda baca) 

4,menulis 

a. Ketepatan kadah penulisan 

b. Kerapian dan keindahan 

 

B. Tabel konvesi nilai 

Nilai Konversi Keterangan 

90-95 A Lulus 

80-89 B Lulus 

<-80 C Tahsin atau mengulang 

 

A. Penilaian pembelajaran wafa meliputi 

1. Penilain harian 

a. Murid telah menyelesikan satu halaman atau satu pokok bahasan 

b. Dilsakukan oleh guru atau kelompok atau kelas 
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c. Hasil penilaian ditulis dikartu prestasi murid dan buku rekap guru 

d. Materinya adalah halaman yanmg sudah diajarkan dengan kriteria sebagai 

berikut  

a) Nilai A : lancar, dengan terjadi kesalahan dalam atu tempat dan dapat 

membetulkan sendiri maksimal tiga kali pengulangan (guru 

memberikan kode ketika ada kesalahan) 

b) Nilai B : lancar dengan terjadi kesalahan maksimal di tiga tempat dan 

dapat membetulkan sendiri maksimal tiga kali penmgulangan (guru 

memberikan kode ketika ada kesalahan). 

c) Nilai C : melakukan kesalahan lebih dari tiga tempat dan bisa 

membetuk]lkan sebdiri atau terdapat satu kesalahan yang tidak dapat 

membetulkan senduru. 

2. Penilain kenaikan buku  

a. Murid telah menyelesaikan buku tilawah wafa 

b. Guru kelompok / kelas mengajukan kekoordinator guru Al-Qur‟an  

c. Penilaian kenaikan buku dilakukan oleh guru ahli yang telah ditunjuk oleh 

kooardinator guru Al-qur‟an 

d. Materinya adalah buku dipilih delapan halaman masing-masing halaman 

dibaca empat baris 

e. Ketika ada yang belum lulus maksimal tiga halaman, maka dilakukan dril 

ulang sesuai dengan bab yang belum lulus. Untuk kenaikan buku 

diberlakukan tes delapan halaman acak setiap halaman diujuikan empat 

baris dengan kriteria penilain senagai berikut 
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a) Nilai A : lancar, dantidak jadi kesalahan 

b) Nilai B : lancar dengan terjadi kesalahan disati tempat dan 

membenarkan sendiri maksimal tiga kali, guru memberikan kode 

ketika ada kesalahan 

c) Nilai C : melakukan kesalahan lebih dari satu tempat. 

Jika dalam tes delapan halaman misalnya ada empat halaman nilai C maka 

halaman yang belum lulus tadi diuji ulang di hari lain 

3. Penilain ahir atau munakhosah  

a. Murid telah menyelesaikan buku pembelajaran wafa ( tilawah 1 sampai 5, 

tajwid dan ghorib dan murid bisa membaca Al-Qur‟an sesuai dengan 

kaidah tajwid 

b. Koordinator guru Al-Qur‟an  mengajukan ke wafa pusat 

c. Penilaian munakosah dilakukan oleh wafa pusat 

d. Materinya adalah tilawah dengan Al-Qur‟an, tilawah ghorib, teori tajwid 

dan menulis. 

e. Murid yang lulus akan mendapatkan sertifikat dari wafa.
22

 

 

c. Faktor-faktor penghambat dan penunjang metode wafa 

1. Faktor intern / guru 

Mengacu pada penjelasan diatas mengenai bahwa guru Al-Qur‟an metode 

wafa memiliki kreteria sebagai berikut 

                                                           
22

 Dok.Tim Wafa, buku pintar guru Al-Qur’an: Wafa Belajar Al-Qur’an Metode Otak Kanan. Hal .3 
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1. Kualifikasi 

a. Pendidikan minimal SMA atau sederajat 

b. Memiliki sertifikat mengajar dari wafa 

c. Melakukan perbaikan bacaan secara berkala 

2. Kompetensi 

a. Hafal minimal juz 28, 29, 30 (3 juz ) 

b. Mampu membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar 

c. Menguasai nada hijaz 

d. Memahami cara menulis huruf arab 

e. Senang berinteraksi dengan anak-anak 

dari hasil pemaparan diatas maka  kesimpulan dari faktor intern syrat kriteria 

guru wafa di SDI mohammad kelas V masih jauh dari ideal dikarenakn faktor-

faktor antaralain : 

1. sebagian guru Al-Qur‟an metode wafa yang belum bersetandart atau 

bersetifik wafa 

2. minimnya minat guru yang belum berstandart wafa, dalam mengikuti 

sertifikasi 

3. padatnya jadwal pembelajaran disekolah sehingga berdampak pada guru 

yang belum bersertifikasi wafa. 

sehingga memberikan dampak terhadap proses pembelajaranAl-qur‟an 


