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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Peneliti berupaya meninjau penelitian terdahulu untuk menghindari 

adanya pengulangan pembahasan sekaligus untuk membatasi wilayah 

penelitian. Adapun penelitian ini berfokus pada perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi pembelajaran al-Qur’an di Pesantren Mahasiswa Firdaus Malang. 

Berikut beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini: 

1. Skripsi oleh Mutoharoh Nurhidayah, mahasiswi Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Purwokerto yang berjudul “Metode Pembelajaran Al-

Qur’an di Pondok Pesantren Fathul Huda Kebondalem Purwokerto”. 

Penelitian ini berfokus pada implementasi metode pembelajaran al-Qur’an 

dengan hasil penelitian menunjukan metode-metode yang digunakan 

dalam pembelajaran al-Qur’an adalah metode ceramah, metode tanya-

jawab, metode diskusi, metode hafalan, metode demonstrasi, metode 

qiro’ati, metode drill atau latihan, metode sorogan (face to face), metode 

bandongan, metode imla’, dan metodemkerja kelompok. Dalam 

pengimplementasian metode tersebut para ustadz/ustadzah menerapkan 

dengan baik sesuai dengan teori.17  

 
17 Mutoharoh Nurhidayah, Skripsi: “Metode Pembelajaran Al-Qur’an di Pesantren Fathul Huda 

Kebondalem Purwokerto”. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016) 
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2. Skripsi oleh Muhammad Ahsan Abdullah Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “Strategi Pembelajaran al-Qur’an 

di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta Tahun Pelajaran 

2017/2018”. Penelitian ini berfokus pada Strategi Pembelajaran al-Qur’an 

dengan hasil penelitian menunjukkan strategi yang digunakan adalah 

sorogan dan ditunjang dengan metode ta’limul qiroah, hifdzu juz amma, 

bin nadzor, halaqah dan ta’limul qur’an. Padamsaat pembelajaran santri 

diminta untu maju satu persatu dihadapan ustadz untuk disimak 

bacaannya.18 

3. Skripsi oleh Vivit Nur Arista Putra Mahasiswi Universitas Negeri 

Yogyakarta yang berjudul “Manajemen Pembelajaran di Pondok Pesantren 

Takwinul Muballighin Yogyakarta”. Penelitian ini berfokus pada 

manajemen pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi pembelajaran dengan hasil sebagai berikut: a) Pondok Pesantren 

Takwinul Muballighin Yogyakarta memiliki perencanaan pembelajaran 

berupa RPP, namun belum didokumentasikan dan dibuat oleh ustadz 

pendiri tanpa melibatkan staf pengajar dan pengelola; b) pelaksanaan 

proses pembelajaran  dilaksanakan pada hari Senin-Sabtu malam pukul 

20.00-21.30 dan pukul 05.00-06.30 dengan urutan membuka, 

menyampaikan isi dan menutup pelajaran. Materi pembelajaran selalu 

berubah setiap angakatannya dan metode yang digunakan adalah metode 

ceramah, tanya jawab, demonstrasi dan roleplay; c) evaluasi hasil belajar 

 
18 Muhammad Ahsan Abdullah, Skripsi: “Strategi Pembelajaran al-Qur’an di Pondok Pesantren 

Ta’mirul Islam Surakarta Tahun Pelajaran 2017/2018”. (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2018) 
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menggunakan evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilakukan 

pada mata pelajaran tahsin, murojaah, latihan ceramah dan khutbah, 

sedangkan evaluasi sumatif diterapkan pada matampelajaran akidah, 

bahasa arab, ushul fiqh, ulumul qur’an, ulumul hadits dan kristologi.19 

4. Skripsi oleh Muhammad Sulaiman Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang yang berjudul “Pelaksanaan Manajemen 

Pembelajaran Al-Qur’an: Studi di Asrama Boarding School Ar-Rahmah 

Putra Pesantren Hidayatullah Malang”. Penelitian ini berfokus pada 

manajemen pembelajaran al-Qur’an serta faktor pendukung dan 

penghambatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen 

pembelajaran sudah bagus, sesuai dengan penerapannfungsi manajemen 

dalam pembelajaran mulai perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan 

dan evaluasi.20 

5. Skripsi oleh Milatur Rodiyah Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri 

Salatiga yang berjudul “Manajemen Pembelajaran Pondok Pesantren 

Tahfidzul Qur’an Al-Muntaha Kelurahan Cebongan Kecamatan 

Argomulyo Kota Salatiga Tahun 2016”. Penelitian ini berfokus pada 

pelaksanaan manajemen pembelajaran serta problematika yang dihadapi 

dalam pelaksanaan manajemen pembelajaran dengan hasil penelitian 

menunjukkan: a) Penerapan fungsi manajemen dalam pembelajaran sudah 

bagus; b) problematika terkait pembelajaran berupa minimnya jumlah 

 
19 Vivit Nur Arista Putra, Skripsi: “Manajemen Pembelajaran di Pondok Pesantren Takwinul 

Muballighin Yogyakarta”. (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2013) 
20 Muhammad Sulaiman, Skripsi ““Pelaksanaan Manajemen Pembelajaran Al-Qur’an: Studi di 

Asrama Boarding School Ar-Rahmah Putra Pesantren Hidayatullah Malang”. (Malang: Universitas 

Muhammadiyah Malang, 2012) 
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pendidik dan sikap pengurus yang kurang tegas dalam mengawasi atau 

mengatur santri. Adapun problem yang berasal darimsantri yaitu santri 

terlalu sering menggunakan gadget sehingga menghambat hafalan.21 

6. Tesis oleh Agus Purwanto Mahasiswa Pascasarjana Universitas 

Muhammadiyah Surakarta yang berjudul: “Manajemen Pembelajaran 

Hafalan Al-Qur’an dengan Metode Halaqah di Pondok Pesantren Al-

Ukhuwah Sukoharjo. Penelitian ini berfokus pada: a) penyiapan 

kurikulum, b) penyiapan pendidik, c) pelaksanaan pembelajaran dan d) 

evaluasi pelaksanaan pembelajaran hafalan al-Qur’an dengan metode 

halaqah dengan hasil sebagai berikut: (1) penyiapan kurikulum dibuat 

sendiri oleh madrasah, namun tidak berupa RPP, Prota dan Promes; (2) 

penyiapan tenaga pendidik dengan cara mengajukan permohonan ke 

pondok lain dan pemberdayaan alumni; (3) pelaksanaan pembelajaran 

hafalan al-Qur’an meliputi tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, 

metode pembelajaran, media pembelajaran dan evaluasimpembelajaran; 

(4) evaluasi kurikulum hafalan al-Qur’an telah dilaksanakan dengan 

baik.22 

7. Tesis oleh Ina Zainah Nasution Mahasiswi Pascasarjana Institut Agama 

Islam Negeri Sumatera Utara yang berjudul “Manajemen Pembelajaran 

Al-Qur’an di  Kelas Terpadu Sekolah Menengah Pertana Muhammadiyah 

1 Cabang Medan Kota Tahun Pelajaran 2013-2014”. Penelitian ini 

 
21 Milatur Rodiyah, Skripsi: “Manajemen Pembelajaran Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-

Muntaha Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga Tahun 2016”. (Salatiga: Institut Agama 

Islam Negeri Salatiga, 2016) 
22 Agus Purwanto, Tesis: “Manajemen Pembelajaran Hafalan Al-Qur’an dengan Metode Halaqoh di 

Pondok Pesantren Al-Ukhuwah Sukoharjo”. (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018) 
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berfokus pada manajemen pembelajaran al-Qur’an mulai dari: 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) perencanaan pembelajaran al-

Qur’an di kelas terpadu disusun oleh masing-masing guru bidng studi; b) 

pengorganisasian pembelajaran dilakukan secara sendiri oleh pendidik 

serta kelompok dalam forum musyawarah guru mata pelajaran (MGMP); 

c) pelaksanaan pembelajaran al-Qur’an memiliki alokasi 6kjam pelajaran 

per minggu dengan rincian 2 JP al-Qur’an Hadits, 2 JP al-Qur’an dan 2 JP 

tahfidzul Qur’an; d) evaluasi pembelajaran al-Qur’an dilakukan dengan tes 

tulis dan lisan. Evaluasi dilaksanakan harian, bulanan, tengah semester dan 

semester.23 

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah disebutkan, persamaannya 

dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pembelajaran al-Qur’an. 

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang 

telah disebutkan adalah penelitian ini membahasan pembelajaran al-Qur’an 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan (mulai dari tahapan, materi, pendektan, 

strategi, metode dan media pembelajaran) dan evaluasi pembelajaran. 

Penelitian ini bersifat menambahi dan memperluas penelitian sebelumnya 

karena dalam penelitian sebelumnya belum ditemukan penelitian mengenai 

pendekatan, dan media pembelajaran al-Qur’an. 

 

 
23 Ina Zainah Nasution, Tesis: “Manajemen Pembelajaran Al-Qur’an di  Kelas Terpadu Sekolah 

Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Cabang Medan Kota Tahun Pelajaran 2013-2014”. (Medan: Institut 

Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2013) 
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B. Pembahasan Pembelajaran Al-Qur’an 

Pembahasan ini mencakup pengertian, tujuan dan manfaat pembelajaran al-

Qur’an, sebagai berikut: 

1. Pengertian Pembelajaran Al-Qur’an 

Pembelajaran adalah usaha untuk ‘membelajarkan’ peserta didik. 

Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdirimdari komponen-

komponen yang saling terkait dan terorganisir.24 Komponen-komponen 

seperti kompetensi yang harus diraih peserta didik, materi pelajaran, 

pokok bahasan, metode dan pendekatan pembelajaran, media 

pembelajaran, sumber belajar, pengorganisasian kelas dan penilaian kelas 

yang saling terkait tersebut berelevansi untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Al-Qur’an berasal dari kata qaraa yang artinyammembaca. al-

Qur’an adalah firman Allah SWT yang mu’jiz (dapat melemahkan orang-

orang yang menentangnya), diturunkan kepada Rasulullah SAW, tertulis 

dalam mushaf, disampaikan secara mutawatir, danmmembacanya dinilai 

ibadah.25 Al-Qur’an merupakan salah satu mata pelajaran rumpun 

Pendidikan Agama Islam yang menekankan pada kemampuan baca tulis 

al-Qur’an yang baik dan benar, memahami maknanya secara tekstual dan 

kontekstual, serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-

hari. 

 
24 Suyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran: Teori dan Konsep Dasar. (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 17. 
25 Muhammad Sayyid Thanthawi, Ulumul Qur’an Teori dan Metodologi (Yogyakarta: 

DIVA Press, 2013), hlm. 24. 
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Jadi, pembelajaran al-Qur’an adalah usaha yang dilakukan 

pendidik untuk ‘membelajarkan’ al-Qur’an pada peserta didik dengan 

komponen-komponen tertentu yang saling berkaitanmagar peserta didik 

dapat membaca, menulis, memahami makna al-Qur’an secara tekstual dan 

kontekstual serta dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Tujuan Pembelajaran Al-Qur’an 

Tujuan pembelajaran al-Qur’an dapat dilihat dari beberapa segi, sebagai 

berikut: 

a. Tujuan pembelajaran al-Qur’an menurut al-Qur’an dan al-Hadits, 

diantaranya: 

1) Agar mendapat kemuliaan di sisi Allah, sebagaimana firman Allah 

swt. berikut; 

ۖ َك  ِم ْو َق ِل َك َو َل ٌر  ِذْك َل نَُّه  ِإ ونَ  َو ُل َأ ْس ُت َف  ْو َس  َو

“Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar adalah suatu 

kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu dan kelak kamu akan 

diminta pertanggungan jawab”. (Az-Zukhruf [43]: 44)26 

 

Ayat di atas menjelaskan Allah akan menjadikan diri manusia 

‘mulia’ dengan al-Qur’an jika bacaan al-Qur’an dapat diwujudkan 

dalam bentuk perilaku seperti ucapan, pendengaran dan 

pemahaman.27 

 
26 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah. (Bandung: CV 

Diponegoro, 2010), hlm. 492. 
27 Bambang Triono, Menggapai Kemuliaan Diri. (Malang: Penerbit Cerdas Ulet Kreatif, 2012), 

hlm. 39. 
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2) Agar menjadi muslim berkualitas tinggi,28 sebagaimana sabda 

Rasulullah saw. berikut; 

رُُكْم   ُ َعَلْيِه َو َسلََّم قَاَل: َخي ْ ُ َعْنُه َعِن النَِّبّيِِ َصِلَى اَّللَّ َعْن عْثَماَن َرِضَي اَّللَّ
 َمْن ت َ َعلََّم اْلُقْرآَن َوَعلََّمهُ 

 

Dari Utsman bin Affan r.a. bahwa Nabi saw. bersabda, “Sebaik-

baik kamu adalah orang yang mempelajari al-Qur’an dan 

mengajarkannya” (H.R. Bukhari no. 4739)29 

 

Adapun mempelajari al-Qur’an yang dimaksud hadits ini tidak 

hanya sekadar membacanya, tetapi juga termasuk membaguskan 

bacaan ketika membaca (tajwid) serta menghafalnya, berusaha 

memahami dan mengkaji makna-maknanya, merenungkan ayat-

ayatnya, menggali hikmah-hikmah (maqaashid) penurunannya, 

menarik hukum-hukummyang terkandung di dalamnya dan 

sebagainya.30 

3) Mendapat ketentraman dan rahmat dari Allah swt.,31 sebagaimana 

sabda Rasulullah saw. berikut: 

نَ ُهْم   ُلوَن ِكَتاَب اَّللَِّ َويَ َتَداَرُسونَُه بَ ي ْ َما اْجَتَمَع قَ ْوٌم ِف بَ ْيٍت ِمْن بُ ُيوِت اَّللَِّ يَ ت ْ
ِكيَنُة َوَغشِ  ُهُم اْلَمالَِئَكُة َوذَكَ ِإَّلَّ نَ زََلْت َعَلْيِهُم السَّ ت ْ ُهُم الرَّْْحَُة َوَحفَّ ُ يَ ت ْ َرُهُم اَّللَّ

 ِفيَمْن ِعْنَدهُ 

 
28 Siti Pramitha Retno Wardhani, Step By Step Sukses Membaca Al-Qur’an dengan Tartil. 

(Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), hlm. 12. 
29 Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Utsman bin Affan dalam kitab Arbauna 

Haditsan Fii Fadhail Al-Qur’an. (Dar Rasail, 2018), hlm. 15. 
30 Syekh Thaha Abdullah Al-Afifi, Ahlur Rahmah fil Qur’an was-Sunnah. Penerjemah, Abdul 

Hayyie al-Katani dan Taqiyuddin Muhammad. (Jakarta: Gema Insani Pers, 2007), hlm. 171-172. 
31 Siti Pramitha Retno Wardhani, Step By Step Sukses Membaca Al-Qur’an dengan Tartil. 

(Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), hlm. 13. 
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“Tidak satu kaum pun berkumpul dalam rumah Allah, membaca 

Kitabullah, dan saling mempelajarinya di atara mereka, melainkan 

turun ke atas mereka ketentraman, rahmat (Allah) akan menaungi 

mereka, dan Allah akan menyebut mereka kepada siapa yang 

berada di sisi-Nya”.(H.R. Muslim no. 2699)32 

 

Hadits ini menjelaskan bahwa dengan mempelajari dan 

mengajarkan al-Qur’an, kitaaakan masuk ke dalam golongan 

orang-orang yang memperoleh rahmat dari Allah swt.33 

b. Tujuan pembelajaran al-Qur’an menurut Undang-undang 

Tujuan pembelajaran al-Qur’an sejalan dengan tujuan pendidikan 

nasional yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang 

berbunyi: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis dan bertanggung jawab.34 

 

Kesimpulannya, pembelajaran al-Qur’an bertujuan agar kita dapat 

memahami isi al-Qur’an, mendapatkan kemuliaan darinya, dan agar 

mendapatkan ridha Allah menuju jalan keselamatan dan jalan yang lurus. 

Selain itu, dengan mempelajari al-Qur’an diharapkan kita akan menjadi 

insan kamil yang mendapatkan kemulian dari sisi Allah dan berada dalam 

jalan keselamatan. 

 
32 Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim no. 2699 
33 Syekh Thaha Abdullah Al-Afifi, Ahlur Rahmah fil Qur’an was-Sunnah. Penerjemah, Abdul 

Hayyie al-Katani dan Taqiyuddin Muhammad. (Jakarta: Gema Insani Pers, 2007), hlm. 173. 
34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 
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3. Manfaat Pembelajaran Al-Qur’an 

Bagi seorang muslim, mempelajari al-Qur’an sangatlah penting. Nilai 

manfaat yang diperoleh oleh seseorang dari kegiatan membaca, 

mempelajari, bahkan hanya mendengarkan al-Qur’an sangat besar. Berikut 

beberapa manfaat mempelajari, membaca dan mengamalkan al-Qur’an: 

a. Al-Qur’an mengandung 10 kebaikan di dalam setiap ayatnya jika 

dibaca, sebagaimana sabda Rasulullah saw. sebagai berikut: 

َعْن َعْبد اَّللَِّ ْبَن َمْسُعوٍد رضى هللا عنه يَ ُقوُل َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ -صلى هللا عليه 
َسَنُة ِبَعْشِر أَْمثَاِِلَا ََّل  وسلم: َمْن قَ َرأَ َحْرفًا ِمْن ِكَتاِب اَّللَِّ فَ َلُه ِبِه َحَسَنٌة َواْلَْ

 أَُقوُل امل حْرٌف َوَلِكْن أَِلٌف َحْرٌف َوََّلٌم َحْرٌف َوِميٌم َحرْ فٌ 
 

“Barangsiapa yang membaca satu huruf dari Kitab Allah (al-Qur’an) 

maka untuknya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipatgandakan 

menjadi sepuluh kali lpat. Saya tidak mengatakan Alief Lam mim satu 

huruf, Alief satu huruf, Lam satu huruf dan Mim satu huruf”. (H.R. 

Tirmidzi no. 2910)35 

 

Hadits di atas menjelaskan luasnya nikmat Allah yang 

melipatgandakan pahala membacaaal-Qur’an.36 

b. Al-Qur’an sebagai pedoman hidup manusia untuk menuntun kepada 

jalan kebaikan, kebenaran dan keselamatan, sebagaimana firman Allah 

dalam Q. S. Al-Baqarah [2]: 2 sebagai berikut: 

يَ  ِق تَّ ُم ْل ِل ى  ًد ُه  ۛ ِه  ي ِف  ۛ َب  ََّل َرْي ُب  ا َت ِك ْل ا َك  ِل  ذََٰ
“Kitab (al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi 

mereka yang bertakwa” (Q.S Al-Baqarah [2]: 2)37 

 
35 Hadits Shahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibnu Mas’ud dalam kitab Syarah 

Riyadhush Shalihihin Jilid 3. Abu Usamah Salim bin ‘Ied Al-Hilali. (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 

2005), hlm. 478. 
36 Ibid. 
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Ayat di atas menjelaskan bahwa al-Qur’an itu prinsip hidup seluruh 

manusia dan menjadi pedoman hiduppbagi kaum muslimin, maka kita 

harus meyakini bahwa al-Qur’an sumber kebenaran dan menerangkan 

prinsip dasr seluruh aspek kehidupan.38 

c. Al-Qur’an sebagai sarana komunikasi dengan Allah, sebagaimana 

tertuang dalam hadits berikut: 

ْو  َأ ٍب  ا َج ِح ِء  ْن َوَرا ِم ْو  َأ ا  ًي َّلَّ َوْح ِإ  ُ َّللَّ ا ُه  َم لِِ َك ُي ْن  َأ ٍر  َش َب ِل َن  ا ا َك َم َو
ۚي ُ  ُء  ا َش َي ا  َم ِه  ِن ْذ ِِبِ َي  وِح ُي  َ ف وًَّل  َل َرُس مٌ  ْرِس ي ِك َح يٌّ  ِل َع نَُّه   ِإ

“Dan tidak mungkin bagi seorang manusiapun bahwa Allah berkata-

kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau dibelakang 

tabir atau dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu 

diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki. 

Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. Asy-

Syura [42]: 51)39 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. berbicara kepada manusia 

dengan jalan wahyu. Wahyu Allah turunkan kepada para rasul-Nya 

menggunakan bahasa yang dipakai olehmrasul dan kaumnya agar 

rasul-Nya dapamemberikan keterangan secara jelas dan tepat .40 

d. Al-Qur’an sebagai bekal untuk menghadapi hari akhir, sebagaimana 

hadits berikut: 

 
37 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah. (Bandung: CV 

Diponegoro, 2010), hlm. 2. 
38 Udo Yamin Efendi Majdi, Quranic Quotient: Menggali & Melejitkan Potensi Diri Melalui Al-

Qur’an. (Jakarta: Qultummedia, 2007), hlm. 57. 
39 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah. (Bandung: CV 

Diponegoro, 2010), hlm. 488. 
40 Solihan Mahdum Cahyana, Perspektif Islam Terhadap Kristologi. (Surabaya: Tiga serangkai, 

2008), hlm. 109. 
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ْعُت َرسُ وَل اَّللَِّ -صلى هللا عليه  عْن َأيب أَُماَمَة اْلَباِهِلىُّ رضى هللا عنه َقاَل َسَِ
 وسلم- يَ ُقوُل: اقْ َرُءوا اْلُقْرآَن فَِإنَُّه ََيِْتى يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َشِفيًعا أَلْصَحاِبهِ 

 

“Bacalah al-Qur’an! sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat 

memberi syafaat kepada sahabatnya (orang-orang yang membaca, 

mempelajari dan mengamalkannya)”. (H.R. Muslim: 1910)41 

 

Hadits di atas menjelaskan bahwa al-Qur’an akan memberikan 

pertolongan pada hari kiamat bagi oranggyang membaca, menghafal 

dan mengamalkannya.42 

 

C. Perencanaan Pembelajaran Al-Qur’an dan Ruang Lingkupnya 

Berikut akan dibahas mengenai perencanaan pembelajaran al-Qur’an beserta 

ruang lingkupnya: 

1. Pengertian Perencanaan Pembelajaran Al-Qur’an 

Perencanaan berakar dari kata ‘rencana’ yang mendapatkan 

imbuhan pe-dan-an yang berarti proses atau perbuatan merencanakan.43 

Pada dasarnya, perencanaan memiliki kata kunci ‘penentuan aktifitas yang 

akan dilakukan’ yang mengindikasikan bahwa perencanaan merupakan 

kegiatan untuk menentukan masa yang akan datang.  

 
41 Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim no. 1910 
42 Arif Rahman, ½ Jam sehari Bisa Baca dan Hafal Al-Qur’an: Plus Tabel Ayat Mutasyabih 

(Mirip) & Rasm Utsmani (Kaidah Menulis Ayat Al-Qur’an. (Jakarta: Shahih, 2016), hlm. 1. 
43 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring. 

(2016) diakses pada 15 Juni 2019 pukul 12:26 WIB. 
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Santrock mengemukakan bahwa perencanaannpembelajaran adalah 

pengembangan atau penyusunan strategi sistematik dan tertata untuk 

merencanakan pembelajaran.44 Sedangkan Majid mengemukakan bahwa: 

Perencanaan pembelajaran dapat diartikan sebagai proses 

penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pembelajaran, 

penyusunan pendekatan dan metode pembelajaran, dan penilaian 

dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa 

tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.45 

 

Jadi, perencanaan pembelajaran adalah penyusunan strategi sistematik 

yang terdiri dari materi pelajaran, penggunaan media pembelajaran, 

penyusunan pendekatan dan metode pembelajaran,ddan penilaian dalam 

suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. 

Jika dihubungkan dengan pembelajaran al-Qur’an, maka 

perencanaan pembelajaran al-Qur’an merupakan persiapan sebelum 

melakukan pembelajaran al-Qur’an yang akan dilakukan oleh pendidik 

mata kuliah al-Qur’an di kelas yang terdiri materi pelajaran al-Qur’an, 

media, pendekatan, metode yang digunakan dalam pembelajaran al-Qur’an 

serta teknik penilaian yang digunakan dalam pembelajaran al-Qur’an. 

2. Dasar Perlunya Perencanaan  Pembelajaran Al-Qur’an 

Dasar perlunya perencanaan pembelajaran dapat ditilik dari beberapa sisi. 

Dalam pembahasan ini, perencanaan pembelajaran al-Qur’an akan dilihat 

dari sisi hukum dan pertimbangan manfaat, sebagai berikut: 

 
44 Santrock dalam Hamzah Yunus dan Heldy Vanni Alam, Perencanaan Pembelajaran Berbasis 

Kurikulum 2013. (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 22. 
45 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru. 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2008), hlm. 17 
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a. Dasar hukum 

Dasar hukum perencanaan pembelajaran al-Qur’an tertuang dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Bab IV Pasal 20 yang 

menyatakan bahwa: Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus 

dan rencana pelaksanaan pembelajaranmyang memuat sekurang-

kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, 

sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.46 

b. Dasar pertimbangan manfaat 

Perencanaan pembelajaran memiliki banyak manfaat, sehingga bisa 

dijadikan dasar perencaan pembelajaran itu sendiri, sebagai berikut: 

1) Sebagai petunjuk arah kegiatan dalammmencapai tujuan. 

Perencanaan dalam pembelajaran al-Qur’an berguna sebagai 

petunjuk arah pembelajaran guna tercapainya tujuan yang telah 

ditentukan. 

2) Sebagai pola dasar dalammmengatur tugas dan wewenang bagi 

setiap unsur pembelajaran. 

Dengannperencanaan pembelajaran tugas dan wewenang setiap 

unsur pembelajaran akan terpola dengan baik sehingga dalm 

prakteknya tidak ada tumpang tindih atau kerancuan tugas. 

3) Sebagai pedoman kerja bagiipendidik dan peserta didik. 

Perencanaannpembelajaran bermanfaat sebagai pedoman bagi 

pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran al-Qur’an. 

 
46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005. Standar Nasional Pendidikan.  
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4) Sebagai alat ukur efektifitasspembelajaran. 

Perencanaan pembelajaran bermanfaat sebagai alat ukur efektifitas 

karena keberhasilannyang telah dicapai dapat dibandingkan dengan 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

5) Bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. 

Tanpanperencanaan pembelajaran, kerja setiap unsur bisa jadi tidak 

seimbang. 

6) Untuk1menghemat waktu, tenaga, alat-alat dan biaya. 

Perencanaan yang baik berguna untuk menghemat waktu, tenaga, 

alat-alat1dan biaya karena semua telah diperhitungkan dalam 

perencanaan pembelajaran sebelum diimplementasikan dalam 

pembelajaran.47 

3. Prinsip-prinsip Perencanaan Pembelajaran Al-Qur’an 

Perencanaan pembelajaran memiliki beberapa prinsip, sebagai berikut: 

a. Dilakukan1oleh SDM yang tepat dan kompeten. 

Dalam melakukan perencanaan pembelajaran, perencanaan tersebut 

harus dilakukan oleh orang yang tepat. Untuk merencanakan 

pembelajaran al-Qur’an, yang dapat melakukannya adalah orang dari 

jurusan al-Qur’an atau ahli dalam bidang tersebut. Jika dalam proses 

perencanaan1memerlukan ahli dalam bidang lain, maka harus ada 

kolaborasi. Selain itu, perencanaan pembelajaran harus dilakukan oleh 

 
47 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru. 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2008), hlm. 22 
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orang yang tepat1dan memahami bagaimana membuat perencanaan 

dengan baik. 

b. Memiliki visibilitas1dalam melakukan perencanaan pembelajaran. 

Dalam merencanakan pembelajaran harus diperhitungkan bagaimana 

pelaksanaan dari rencana tersebut. Proses yang dilalui untuk mencapai 

kompetensi yang telahidirencanakan juga harus diperhitungkan. Dalam 

kaitanya dengan proses tersebut, maka kemampuan menyediakan 

sumber daya pun harus diperhitungkan. 

c. Beracuan pada masaiyang akan datang. 

Perencanaan yang disusun adalah apa aynag akan diupayakan untuk 

dapat dicapai padaikurun waktu yang akan datang. 

d. Berbijak pada fakta. 

Perencanaan yang dibuat harus memperhitungkan berbagai realitas dan 

kondisi yang adaidi madrasah/lembaga pendidikan. terutama berkaitan 

dengan kemampuan peserta didik dan kemampuan lembaga dalam 

menyediakan sumber daya. 48 

4. Komponen Perencanaan Pembelajaran Al-Qur’an 

  Alben Ambarita berpendapat, dalam perencanaan pembelajaran al-

Qur’an pendidik setidaknya harus mempersiapkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Penyusunanisilabus, program tahunan, program semester dan mid 

semester. 

 
48 Sugeng Listyo Prabowo dan Faridah Nurmaliyah, Perencanaan Pembelajaran Pada Bidang 

Studi, Bidang Studi Tematik, Muatan Lokal, Kecakapan Hidup, Bimbingan Konseling. (Malang: UIN Maliki 

Press, 2010), hlm. 5-6 
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b. Penyusunanidesain pembelajaran peserta didik. 

c. Penguasaanidan implementasi metode pembelajaran. 

d. Penilaianisebagai uji kompetensi. 

e. Kontrolidalam pencapaian indikator keberhasilan peserta didik.49 

Pendapat di atas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2005 Bab IV Pasal 20 yang menyatakan bahwa: Perencanaan 

proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, 

materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil 

belajar.50 

Dari kedua sumber di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

perencanaan pembelajaran al-Qur’an terdiri dari silabus, program tahunan, 

program semester dan mid semester yang memuat sekurang-kurangnya 

tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar dan 

penilaian hasil belajar. 

Perencanaan pembelajaran di Pesantren Mahasiswa Firdaus 

Malang tertuang dalam Kurikulum pesantren sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Mata Kuliah Paket I Pesantren Mahasiswa Firdaus Malang 

Paket I 

Semester I Semester II 

Akhlak/Kepribadian I Akhlak/Kepribadian II 

 
49 Alben Ambarita, Manajemen Pembelajaran. (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2006), 

hlm. 75. 
50 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005. Standar Nasional Pendidikan.  
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Capita Selecta Sejarah & Peradaban 

Islam I 

Capita Selecta Sejarah & Peradaban 

Islam II 

Al-Islam I Al-Islam II 

Tahfidz & Tadabbur Al-Qur’an I Tahfidz & Tadabbur Al-Qur’an II 

Al-Hadits I Al-Hadits II 

Ulumul Qur’an Pengantar Ilmu Hadits 

Bahasa Arab I Bahasa Arab II 

Pengajaran Terpadu Al-Qur’an I Pengajaran Terpadu Al-Qur’an II 

Fiqih Ibadah Fiqih Muamalah 

Interdisipliner Interdisipliner 

Dzikir Jama’i Dzikir Jama’i  

 

Tabel 2.2 

Mata Kuliah Paket II Pesantren Mahasiswa Firdaus Malang 

Paket II 

Semester I Semester II 

Akhlak/Kepribadian III Akhlak/Kepribadian IV 

Capita Selecta Sejarah & Peradaban 

Islam III 

Capita Selecta Sejarah & Peradaban 

Islam II 

Al-Islam III Al-Islam II 

Tahfidz & Tadabbur Al-Qur’an III Tahfidz & Tadabbur Al-Qur’an II 

Tafsir I Tafsir II 

Pengantar Hukum Islam Mustolahul Hadits 

Bahasa Arab III Bahasa Arab II 

Pengajaran Terpadu Al-Qur’an III Pengajaran Terpadu Al-Qur’an IV 

Pengantar Teologi Islam Aliran Modern Dalam Islam 

Interdisipliner Interdisipliner 

Dzikir Jama’i Dzikir Jama’i  
 

Tabel 2.3 

Mata Kuliah Paket III Pesantren Mahasiswa Firdaus Malang 

Paket III 

Semester I Semester II 

Akhlak/Kepribadian V Akhlak/Kepribadian VI 

Capita Selecta Sejarah & Peradaban 

Islam V 

Capita Selecta Sejarah & Peradaban 

Islam VI 

Al-Islam V Al-Islam VI 

Tahfidz & Tadabbur Al-Qur’an V Tahfidz & Tadabbur Al-Qur’an VI 

Al-Hadits III Al-Hadits IV 

Ushul Fiqh Tarikh Tasyri’ & Hikmatut Tasyri’ 

Bahasa Arab V Bahasa Arab VI 
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Pengajaran Terpadu Al-Qur’an V Pengajaran Terpadu Al-Qur’an VI 

FiqihMunakahah Tarbiyatul Aulad 

Interdisipliner Interdisipliner 

Dzikir Jama’i Dzikir Jama’i  

 

Pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada perencanaan 

pembelajaran al-Qur’an terkhusus pada mata kuliah Bahasa Arab dan 

Pengajaran Terpadu Al-Qur’an dan Bahasa Arab Al-Qur’an. Untuk 

Pengajaran Terpadu Al-Qur’an dan Bahasa Arab Al-Qur’an, perencanaan 

pembelajaran mengacu pada buku paket yang di dalamnya telah 

mencantumkan materi serta kometensi yang akan dicapai. 

Karena pesantren tidak memiliki silabus tertulis, pendidik juga tidak 

diwajibkan untuk membuat RPP. Berikut contoh RPP mata kuliah Bahasa 

Arab Dasar (Shorof): 

Rencana Pembelajaran Shorof 

a. Membaca tasrif bab I bersama-sama satu bab 

b. Lalu melafalkan beberapa kata yang mengikuti ُ فَعََل 

c. Meminta beberapa orang santri untuk mentasrif wazan ini sambil 

diikuti yang lain 

d. فعل - يفعل - فعال - ومفعال – فهو فاعل – وذاك مفعول – افعل – ال تفعل – مفعل2 – مفعل 

e. Penjelasan makna shighot 

f. Tasrif lughowi  فَعََل + يَْفعُُل + افعل + التفعل 

g. Melatih dalam al-Qur’an S. Al-Baqarah: 11-15 ditanyai bentuk kata 

h. Menterjemahkan ayat 11-15 
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i. Tartil, lalu mencontohkan penterjemahan 

 

D. Pelaksanaan Pembelajaran Al-Qur’an 

Setelah melakukan perencanaan pembelajaran, langkah selanjutnya yang 

harus dilakukan adalah merealisasikan rencana tersebut dalam proses 

pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran adalah kegiatan menyeluruh yang 

mencerminkan interaksi antara kepala sekolah, pendidik, karyawan, peserta 

didik, orang tua peserta didik dengan lingkungan sekolah dan saran prasarana 

yang dikendalikan oleh seperangkat aturan dalamisuatu proses, visi dan misi, 

uraian tugas pendidik dan karyawan, dan tata tertib sekolah.51 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan kegiatan yang bernilai edukatif 

karena pelaksanaan pembelajaran diarahkaniuntuk mencapai tujuan tertentu 

yang telah dirumuskan sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai.52 

Pelaksanaan pembelajaran diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkah 

tertentu agar pelaksanaan mencapai hasil yang diharapkan.53 

1. Langkah-langkah Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk proses pembelajaran terdiri dari 

tiga kegiatan, sebagai berikut: 

a. Kegiatan pendahuluan, terdiri dari: 

1) Menyiapkan peserta didik secaraipsikis dan fisik; 

 
51 Alben Ambarita, Manajemen Pembelajaran. (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2006), 

hlm. 78. 
52 Syaiful Bahri dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 1 
53 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), hlm. 136 
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2) Mengajukan pertanyaan-pertanyaanimateri yang sudah dipelajari 

dan terkait dengan materi yang akan dipelajari; 

3) Mengantarkan peserta didik kepadaisuatu permasalahan untuk 

mempelajari suatu materi; 

4) Menjelaskan tujuan pembelajaraniatau kompetensi yang akan 

dicapai; 

5) Menyampaikan kegiatan yang akanidilakukan peserta didik untuk 

menyelesaikan permasalahan atau tugas. 

b. Kegiatan inti, terdiri dari: 

1) Proses pembelajaran untuk mencapaiitujuan; 

2) Menggunakan metode sesuai dengan karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran meliputi proses observasi, menanya, 

mengumpulkan informasi, asosiasiidan komunikasi. 

c. Kegiatan penutup, terdiri dari: 

1) Pendidik bersama peserta didik membuat rangkuman atau 

kesimpulan;i 

2) Melakukannpenilaian dan/atau refleksi; 

3) Memberikannumpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

dan 

4) Merencanakannkegiatan tindak lanjut.54 

 

 
54 Amos Neolaka dan Grace Amialia A. Neolaka, Landasan Pendidikan: Dasar Pengenalan Diri 

Sendiri Menuju Perubahan Hidup. (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 118. 
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2. Materi Pembelajaran Al-Qur’an 

Diantara beberapa materi yang diajarkan dalam pembelajaran al-Qur’an 

adalah sebagai berikut: 

a. Bahasa Arab 

Perubahan kata dari fiil madhi (kata kerja lampau) menjadi fiil 

mudhori’ (kata kerja sedang berlangsung), fiil amr (kata kerja perintah) 

dan kata kerja larangan dengan memgikuti wazan  َيْفعُلُ  –فَعََل . Untuk 

materi secara lengkap terlampir dalam skripsi ini. 

b. Pengajaran Terpadu Al-Qur’an dan Bahasa Arab Al-Qur’an 

Dalam mata kuliah ini, salah satu materi yang diajarkan yaitu 

perubahan bentuk kata fiil madhi (kata kerja lampau) menjadi fiil 

mudhori (kata kerja sekarang) disertai contoh kata-kata dalam al-

Qu’an. Selain itu, disediakan juga beberapa ayat al-Qur’an yang 

terdapat contoh fiil madhi dan mudori’ di dalamnya untuk kemudian 

diterjemahkan oleh santri. Untuk materi secara lengkap akan 

dilampirkan dalam skripsi ini. 

3. Pendekatan, Strategi, Metode dan Media Pembelajaran Al-Qur’an 

a. Pendekatan pembelajaran al-Qur’an 

Pendekatan pembelajaran merupakan titik tolak dari proses 

pembelajaran, yang menunjukkan proses pembelajaran secara umum. 

Pendekatan pembelajaran ialahipedoman mengajar yang masih bersifat 
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teoritis dan konseptual.55 Dalam pembelajaran al-Qur’an pendekatan 

pembelajaran bisa bertolak dari pendidik maupun dari peserta didik, 

sebagai berikut: 

1) Teacher Centered Approach (Pendekatan pembelajaran yang 

berpusat pada pendidik) 

Pendekatan pembelajarannyang berpusat pada pendidik adalah 

pendekatan pembelajaran yang pelaksanaannya diatur dan 

ditentukan oleh pendidik. Dalam teacher centered approach, 

pendidik berperan sebagai satu-satunyaasumber belajar yang 

menjawab semua persoalan. Peserta didik hampir tidak memiliki 

kesempatan untuk menetukan tujuan maupun cara belajar sesuai 

dengan gaya belajar masing-masing. Pendekatan pembelajaran ini 

sesuai untuk mengajar peserta didik yang secaraaintelektual berada 

pada level menengah ke bawah. Sebab, peserta didik pada level ini 

dianggap tidak mandiri dalam belajar. 

2) Student Centered Approach (Pendekatan Pembelajaran yang 

berpusat pada peserta didik) 

Pendekatan Pembelajaran yanggberpusat pada peserta didik adalah 

pendekatan pembelajaran yang inisiatif pembelajarannya, baik 

tujuan ataupun cara belajar disesuaikan dengan gaya dan minat 

masing-masing peserta didik. Dalam student centered approach, 

pendidik berperan sebagai fasilitator. Pendekatan pembelajaran ini 

 
55 Lefudin, Belajar dan Pembelajaran Dilengkapi dengan Model Pembelajaran, Strategi 

Pembelajaan, Pendekatan Pembelajaran dan Metode Pembelajaran. (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 

171. 
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sesuai digunakan untuk mengajar kelompok peserta didik yang 

secara intelektual berada pada level menengah ke atas. Sebab, 

peserta didik pada level iniidianggap memiliki kemandirian belajar 

yang tinggi.56 

b. Strategi Pembelajaran Al-Qur’an 

Strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang akan dipilih dan 

digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran 

guna memudahkan peserta didiknmenerima dan memahami materi 

pembelajaran.57 Strategi masihmberbentuk pola umum kegiatan 

pembelajaran yang akan dilakukan guna mencapai tujuan 

pembelajaran.58 Strategi pembelajaranmbersifat konseptual, sehingga 

untuk pengimplementasiannya membutuhkan suatu metode 

pembelajaran. 

Strategi pembelajaran al-Qur’an adalah langkah-langkah atau cara-

cara yang tersusun secara terencana dan sistematis dengan 

menggunakan teknik dan metode tertentu dalam proses pembelajaran 

al-Qur’an untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut ini 

beberapa strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran al-Qur’an: 

1) Exposition (penyajian)-Discovery (menemukan sendiri) Learning 

Strategi exposition learning merupakan strategi pembelajaran 

di mana pendidik berperan sangat dominan dalam pembelajaran. 

 
56 Wina Sanjaya, Paradigma Baru Mengajar. (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 110-111. 
57 Hamzah B. Uno, Model Pembelajaran: Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif dan 

Efektif, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 2. 
58 Gerlach dan Ely dalam Hamdani, Strategi Belajar Mengajar. (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 

hlm. 54-56. 
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Pendidik menyajikan bahan ajar secara keseluruhan mulai dari 

aspek perencanaan maupun pemilihanqbahan ajar. Pada strategi 

pembelajaran ini, dalam implementasinya pendidik lebih dominan 

menggunakan metode ceramah. Sedangkan, strategi discovery 

learning merupakan strategi pembelajaran dengan pola pengajaran 

yang bercirikan peserta didik lebih aktifqdalam pembelajaran.59 

2) Group-Individual Learning 

Group learning merupakan strategi pembelajaran yang 

melibatkan lebih dari satu pesertaadidik yang dibagi dalam 

kelompok. Sedangkan individual learning merupakan strategi 

pembelajaran individual.60 

c. Metode Pembelajaran Al-Qur’an 

Metode pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan oleh 

pendidik dalam mengajar sebagai pengimplementasian rencana 

pembelajaran yang sudah disusun ke dalam1kegiatan nyata.61 Dalam 

pembelajaran al-Qur’an terdapat banyak metode yang dapat diterapkan 

berdasarkan tahapan pembelajaran atau materi yang diajarkan. 

Pendidik bisa menggunakan beberapa metode, atau memadukan 

metode pembelajaran umum dengan metode khusus pembelajaran al-

Qur’an.Berikut metode-metode pembelajaran al-Qur’an berdasarkan 

materi pembelajaran al-Qur’an: 

 
59 Tim Penembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, Ilmu dan Aplikasi Pendidikan Bagian I: Ilmu 

Pendidikan Teoretis (Bandung: Pedagogiana Press, 2007), hlm. 59. 
60 Saifuddin, Pengelolaan Pembelajaran: Teoritis dan Praktis.(Yogyakarta: Deepublish, 2018), 

hlm. 108. 
61 Darmadi, Pengembangan Model dan Metode Pembelajaran dalam Dinamika Belajar Siswa. 

(Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 175. 
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1) Pembelajaran Baca Al-Qur’an 

Pembelajaran baca al-Qur’an secara umum dapat 

dikelompokkan menjadi: pengenalan huruf dan makhrajnya, 

pemarkahan, huruf-huruf bersambung, tajwid dan graraaib. 

Pembelajaran ini dapat menggunakan metode-metode sebagai 

berikut: 

a) Metode harfiyah atau disebut juga metode hijaiyah atau 

alfabaiyah. Dalam pelaksanaannya seorang pendidik memulai 

mengajarkan huruf hijaiyah satu per satu. Di sini, seorang 

peserta didik belajar membacaahuruf dengan melihat teks/huruf 

yang tertulis dalam buku. Setelah itu, peserta didik mulai 

belajar membaca potongan-potongan kata. 

b) Metode Shoutiyah. Dalam metode ini terdapat kesamaan 

tahapan dengan metode harfiyah. Perbedaannya adalah, pada 

metode harfiyah seorang pendidik dituntut menjelaskan nama 

misalnya huruf shod. Berbedaadengan metode shoutiyah, yaitu 

seorang pendidik ketika berhadapan dengan huruf shod dia 

mengajarkan bunyi yang disandang huruf tersebut, bukan 

mengajarkan nama hurufnya. 

c) Metode Maqhatiyah. Metode ini merupakan metode yang 

dalam memulai mengajarkan membaca diawali dari potongan 

kata dilanjutkan dengan mengajarkan kata-kata yang ditulis 

dari potongan kata tersebut. Dalam mengajarkan membaca 
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harus diawali dengan huruf-huruf yang mengandung bunyi 

mad. Mula-mula peserta didik dikenalkan dengan huruf alif, 

wawu dan ya’, kemudian dikenalkanipada kata seperti saa, sii, 

suu (terdapat bacaan mad) kemudian dari potongan kata 

tersebut dirangkai dengan potongan kata lain seperti: saaroo, 

siirii, siiroo dan seterusnya. 

d) Metode Kalimah. Disebut metode kalimah karena ketika 

peserta didik belajar membaca, mula-mulailangsung dikenalkan 

pada bentuk kata, kemudian dilanjutkan dengan menganalisis 

huruf-huruf yang terdapat pada kata tersebut. 

e) Metode Jumlah. Pendidik mengajarkan membaca dengan cara 

menunjukkan sebuah kalimat singkat pada sebuah kartu atau 

dengan cara ditulis di papan, kemudian pendidik mengucapkan 

kalimat tersebut lalu ditirukan oleh peserta didik dan diulang 

berkali-kali. Kemudian ditambah dengannkalimat baru dan 

diulang kembali setelah itu dibandingkan dan dianalisis mulai 

dari kata sampai pada huruf-hurufnya. 

f) Metode Jama’iyah. Jama’iyah berarti keseluruhan, artinya 

menggunakan metode-metode yang telah ada, kemudian 

menggunakannya sesuai dengan kebutuhan karena setiap 

metode memiliki kekurangan dan kelebihannmasing-masing. 62 

  

 
62 M. Samsul Ulum, Menangkap Cahaya Al-Qur’an. (Malang: UIN Maliki Press, 2007), hlm. 81-

85. 
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2) Pembelajaran Baca-Tulis Al-Qur’an: 

a) Metode Iqra’, adalah metode cara cepat membaca al-Qur’an 

yang terdiri dari 6 jilid, dilengkapi buku tajwid praktis dan 

dalam waktu relatif singkat. Metode ini menekankan pada 

bacaan (mengeluarkan bacaan huruf atau suara huruf al-

Qur’an) dengan fasih dan benar sesuai dengannmakhrojnya dan 

bacaannya. Dalam praktiknya, metode iqra’ terbagi menjadi 

metode privat (drill), klasikal dan mandiri. 

b) Metode Al-Barqy, mengajarkan pelajaran yang lebih mudah 

terlebih dahulu, kemudian yang sedang dan berakhir dengan 

pelajaran yang lebih sulit, serta ditambahhdengan pelajaran 

ilmu tajwid sehingga nantinya anak tidak hanya membaca dan 

menulis Al-qur’an saja akan tetapi dapat membaca Al-qur’an 

sesuai dengan makhrajnya serta memahami dan mengerti 

tentang tajwidnya. 

c) Metode Qiro’ati, yaitu suatu metode/cara cepat yang digunakan 

untuk baca al-Qur’an yang langsung memasukkan dan 

mempraktekkan bacaan dengan cara tartil sesuai dengan kaidah 

ilmu tajwid. 

d) Metode Yanbu’a, metode mempelajari baca dan menulis serta 

menghafal al-Qur’an dengan cepat, mudah dannbenar bagi 

anak maupun orang dewasa, yang dirancang dengan rosm 
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usmaniy dan menggunakan tanda-tanda waqof yang ada di 

dalam al-Qur’an Rosm Usmaniy. 

e) Metode At-Tartil, suatu metode baca al-Qur’an dengan 

memperindah suara bacaannya sesuai dengan makhraj huruf.63 

f) Metode Jibril, adalah suatu metode di mana santriimenirukan 

bacaan al-Qur’an dari pendidiknya sebagaimana Nabi 

menirukan bacaan Jibril dan Sahabat menirukan bacaan Nabi 

SAW.64 

3) Pembelajaran Makna Lafadz 

Dalam pembelajaran makna lafadz dapat digunakan metode 

pembelajaran sebagai berikut: 

a) Metode Qur’any, yaitu suatu metode pembelajaran dengan 

prinsip 2x3. 2x menirukan dan mengulang sendiri,  3 yaitu: 

dengar, baca dan tulis (mencermati/ingatan) 

b) Metode Granada, merupakan metode menerjemahkan al-

Qur’an dengan cara mengetahui komponen bahasa Arab, 

mengenali akar kata dalam tiap kalimat dalam teks bahasa 

Arab, dan tata bahasa Arab. 

c) Metode Tamyiz, yaitu metode dengan menggunakan work 

sheed tentang formulasi teori dasar kuantum nahwu, shorof 

yang termasuk Arabic for Specifik Purpose (ASP). 

 
63 Wiwik Anggranti, “Penerapan Metode Pembelajaran Baca-Tulis Al-Qur’an (Studi Deskriptif-

Analitik di SMP Negeri 2 Tenggarong)”. Jurnal Intelegensia, Vol.1 , No. 1, April 2016, hlm. 109. 
64 Aida Imtihana, “Implementasi Metode Jibril dalam Pelaksanaan Hafalan Al-Qur’an di SD Islam 

Terpadu Ar-Ridho Palembang”. Tardib: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 2, No. 2, 2016, hlm. 11. 
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d) Metode Hasyimiyah, yaitu menjelaskan teori pembelajaran 

shorof secara matematis dengan menggunakan sumbu X, Y, Z 

untuk memudahkan para pembaca dalam memahami al-Qur’an 

sekaligus mengurangi beban hafalan. 65 

4) Pembelajaran Penafsiran Al-Qur’an 

Menurut Ulum, metode penafsiran al-Qur’an terbagi menjadi 

empat, yaitu: 

a) Metode Tahlily, yaitu metode tafsir yang bertujuan untuk 

menjelaskan kandungan ayat al-Qur’an dari seluruhiaspeknya. 

Contohnya: Tafsir al-Kabir dan Tafsir as-Saghir karya 

Fakhruddin al-Razy dan Ksyasaf ‘an Haqaiq al-Tanzil wa 

‘uyun al-Aqawil fi Wujud al Ta’wil  karya Imam al-

Zamakhsyari. 

b) Metode Ijmali, yaitu metode tafsir dengan cara menemukakan 

makan global. Contohnya: Tafsir al-Jalalayn karya Jalal ad-

Din as-Suyuthi dan Jalal ad-Din al-Mahalli dan Shafwah al-

Bayan Lima’ani al-Qur’an karya Syeikh Hasanain Muhammad 

Makhluf. 

c) Metode Muqaran, yaitu mengemukakan penafsiran ayat yang 

telah ditulis oleh beberapa mufassir. Contohnya: al-Jami’ li 

Ahkam al-Qur’an karya al-Qurthubiy yanggmembandingakn 

 
65 M. Samsul Ulum, Menangkap Cahaya Al-Qur’an. (Malang: UIN Maliki Press, 2007), hlm. 95. 
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penafsiran para mufassir dan Qur’an and it’s Interpreters karya 

Profesor Mahmud Ayyoub. 

d) Metode Maudhu’i, yaitu metode tafsir dengan cara 

menghimpun atau mengumpulkan ayat yang memiliki 

kesamaan maksud atau topik, kemudian menyusunnya 

berdasarkan kronologi serta asbabun nuzulnya. Contohnya: 

Rawa’i al-Bayan fii Tafsir Ayat al-Ahkam karya ‘Ali ash-

Shabuniy, Tema-tema Pokok al-Qur’an karya Fazlur Rahman 

dan Wawasan al-Qur’an Tafsir Maudu’i karya M. Quraish 

Shihab. 66 

5) Pembelajaran Tahfidz 

a) Metode Takrar, yaitu metode mengulangmhafalan atau 

memperdengarkan hafalan yang pernah dihafalkan dan sudah 

pernah disimakkan pada pendidik tahfiz guna memperkuat 

hafalan67 

b) Metode Talaqqy, merupakan metode menghafal al-Qur’an yang 

dilakukan dengan cara pendidik menyampaikan bacaan al-

Qur’an kepada peserta didik secara berhadapan dalam posisi 

duduk dengan tenang dan nyaman, kemudian pendidik 

 
66 Ibid., hlm. 96-102. 
67 Fithriani Gade, “Implementasi Metode Takrār dalam Pembelajaran Menghafal Al-Qur’an”. 

Jurnal Ilmiah Didaktika, Vol. 14, No. 2, Februari 2014, hlm. 421 
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membimbing anak untuk mengulang-ulang ayat yang 

dibacakan sampai anak benar-benar hafal.68 

c) Metode Jama’, yaitu cara menghafal ayat per-ayat secara 

kolektif, atau bersama-sama, dipimpin seorang instruktur. 

d) Metode wahdah, yakni menghafal satu per satu ayat-ayat yang 

hendak dihafal dan mengulangnya dengan cara takrir.69 

d. Media Pembelajaran Al-Qur’an 

Media berakar dari kata medium dalam bahasa latin yang artinya 

perantara. Dalam proses pembelajaran, media digunakan sebagai 

perantara dalam interaksi belajar mengajar dan alatibantu proses 

belajar mengajar yang efektif. Media dan metode pembelajaran 

digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran agar sampai kepada 

tujuan. Dengan menggunakan media pembelajaran, diharapkan peserta 

didik dapat memeroleh pengalaman nyata sehinggammateri yang 

disampaikam dapat diserap dengan mudah dan lebih baik.70 

Secara umum, media diklasifikasikan menjadi tiga unsur pokok, 

yaitu audio, visual dan gerak. Rudi Brets mengklasifikasikan media 

pembelajaran menjadi tujuh, yaitu (1) media audio visual gerak; (2) 

media audio visual diam; (3) audio semi gerak; (4) media visual 

bergerak; (5) media visual diam; (6) media audio; dan (7) media cetak. 

Adapun Wilbum Schramm mengelompok mediammenjadi media 

 
68 Cucu Susianti, “Efektivitas Metode Talaqqi dalam Meningkatkan Kemampuan Menghafal Al-

Qur’an Anak Usia Dini”. Tunas Siliwangi, Vol.2, No.1, April 2016, hlm. 3 
69 Ali Akbar dan Hidayatullah Ismail, “Metode Tahfidz Al-Qur’an di Pondok Pesantren Kabupaten 

Kampar”. Jurnal Ushuluddin, Vol. 24 No. 1, Januari - Juni 2016, Hlm. 99. 
70 Rusman, Manajemen Kurikulum Ed. 1. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 152. 
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modern (big media) yang meliputi komputer, film, slide, program 

video serta media sederhana (little media) yang meliputi media visual, 

audio, media ‘display’, pengalaman nyata dan simulasi, media cetak, 

belajar terprogram, pembelajaran melalui komputer (computer assisted 

instruction) dan pembelajaran berbasis komputer (computer based 

instruction).71 

Kedudukan media dalam pembelajaran sangatlah penting. Media 

bisa dikatakan sejajar dengan metode pembelajaran. Karena metode 

yang digunakan dalam pembelajaran biasanya menuntut media yang 

dapat diintegrasikan dan diadaptasikan dengan kondisikpembelajaran 

yang dihadapi.72 Media merupakan bagian tak terpisahkan dari proses 

belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikannpada umumnya 

dan tujuan pembelajaran di lembaga pendidikan khususnya.73 

Dalam pembelajaran al-Qur’an, media juga bisa menjadi sarana 

pembantu keefektifan dan keefisienan pembelajaran. Diantara media 

yang dapat digunakan untuk pembelajaran al-Qur’an adalah sebagai 

berikut: 

1) Media modern (big media) yang meliputi komputer, film, slide, 

program video yang mendukung pembelajaran al-Qur’an. 

2) Media sederhana (little media) yang meliputi media visual, audio, 

media ‘display’, pengalaman nyata dan simulasi, media cetak, 

belajar terprogram, pembelajaran melalui komputer (computer 

 
71 Rusman, Manajemen Kurikulum Ed. 1. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 156. 
72 Ibid, hlm. 153. 
73 Azhar Arsyad, Media pembelajaran.(Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 3. 
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assisted instruction) dan pembelajarannberbasis komputer 

(computer based instruction) yang mendukung pembelajaran al-

Qur’an. 

 

E. Evaluasi Pembelajaran Al-Qur’an 

Berikut akan dijelaskan masalah evaluasi pembelajaran al-Qur’an: 

1. Pengertian Evaluasi Pembelajaran Al-Qur’an 

Evaluasi merupakan komponen penting yanggharus dilakukan oleh 

seorang pendidik profesional dalam kaitannya dengan ranah kependidikan. 

Oleh karena itu muncul istilah evaluasi pembelajaran. Menurut Gronlund 

“evaluation is the systematic process of collecting, analyzing and 

interpreting information to determine the entent to wich pupils are 

achieving instructional objectives” (evaluasi pembelajaran adalah proses 

yang sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan 

menginterpretasikan informasi untuk menentukan tingkat penguasaan 

peserta didik terhadap tujuan pembelajaran).74 Sedangkan menurut Rusli,: 

evaluasi pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang 

sistematis, berkelanjutan dan menyeluruh guna pengendalian, 

penjaminan, dan penetapan kualitas pembelajaran terhadap 

berbagai komponen pembelajaran, berdasarkan kriteria tertentu, 

sebagai bentuk pertanggungjawaban pendidik dalam melaksanakan 

pembelakaran.75 

 

 
74 Grondlund dalam Kadek Ayu Astiti, Evaluasi Pembelajaran. (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), 

hlm. 2-3. 
75 Muhammad Rusli, Dadang Hermawan dan Ni Nyoman Supurwiningsih, Multimedia 

Pembelajaran yang Inovatif. (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), hlm. 66. 
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Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi 

pembelajaran merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh pendidik 

untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. 

Evaluasi pembelajaranndilakukan untuk mengetahui apakah 

perencanaan pembelajaran yang telah disusun dan direalisasikan dalam 

proses  pelaksanaan pembelajaran telah tercapai atau belum. Undang-

Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 58 

ayat 1 berbunyi “evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh 

pendidik untuk memantau proses,mkemajuan dan perbaikan hasil belajar 

peserta didik secara berkesinambungan”.76 

Jika dihubungkan dengan pembelajaran al-Qur’an maka evaluasi 

pembel ajaran al-Qur’an adalah proses yang dilakukan oleh pendidik 

secara sistematis, meyeluruh dan berkelanjutan untuk mengetahui tingkat 

penguasaan peserta didik terhadap tujuan pembelajaran al-Qur’an yang 

telah direncanakan sebelumnya. 

2. Fungsi dan Tujuan Evaluasi Pembelajaran al-Qur’an 

a. Tujuan Evaluasi Pembelajaran al-Qur’an 

Berikut beberapa tokoh yang menyatakan tujuan diadakannya 

evaluasi pembelajaran: 

 
76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 
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1) Menurut Jihad, tujuan diadakannya evaluasi adalah untuk 

mengetahui apakah suatu program pendidikan, pengajaran ataupun 

pelatihan telah dikuasai olehhpeserta didik atau belum.77  

2) Menurut Arifin, evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengetahui 

keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran, yang berkaitan 

dengan tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan 

belajar dan sistem penilaian ituusendiri.78 

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, 

evaluasi pembelajaran al-Qur’an bertujuan untuk mengetahui 

keefektifan dan efisiensi pembelajaran al-Qur’an, baik baik yang 

menyangkut tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan 

maupun sistem penilaian itu sendiri.  

b. Fungsi Evaluasi Pembelajaran al-Qur’an 

Adapun fungsi evaluasi pembelajaran al-Qur’an adalah: 

1) Sebagai alat untuk mengetahui apakah peserta didik telah 

menguasai pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan yang telah 

diberikannoleh pendidik. 

2) Sebagai alat untuk mengetahui aspek-aspek kelemahan peserta 

didik dalamnmelakukan kegiatan belajar. 

3) Sebagai alatnuntuk mengetahui tingkat ketercapaian peserta didik 

dalam kegiatan belajar. 

 
77 Asep Jihad dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran. (Yogyakarta: Multi Pressindo, 2008), hlm. 

53 
78 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran: Prinsip, Teknik, Prosedur cet. ke-3. (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2013), hlm. 14 
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4) Sebagai sarana umpan balik (feedback) bagi seorang pendidik. 

5) Sebagai alat untuk mengetahui perkembangan belajar peserta didik. 

6) Sebagai materi utama laporan hasil belajar kepada orang tua 

pesertaadidik.79 

Berdasarkan fungsi evaluasi pembelajaran al-Qur’an yang telah 

disebutkan di atas, maka sangat penting bagi seorang pendidik untuk 

merencanakan dan melakukan evaluasi pembebelajaran al-Qur’an dengan 

baik guna tercapainya tujuan pembelajaran al-Qur’an dengan optimal. 

3. Jenis-jenis Evaluasi Pembelajaran Al-Qur’an 

Jenis-jenis evaluasi pembelajaran al-Qur’an jika dilihat dari lingkup 

kegiatan pembelajaran itu sendiri terbagi menjadi tiga, sebagai berikut: 

a. Evaluasi program pembelajaran yaitu evaluasi yang mencakup tujuan 

pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi belajar mengajar 

serta aspek-aspekkpembelajaran lain. 

b. Evaluasi proses pembelajaran yaitu evaluasi yang mencakup 

kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis-garis besar 

program pembelajaran yang ditetapkan, kemampuan pendidik dalam 

melaksanakan proses pembelajaran, serta kemampuan peserta didik 

dalam mengikutiiproses pembelajaran. 

c. Evaluasi hasil pembelajaran yaitu evaluasi hasil belajar mencakup 

tingkat penguasaannpeserta didik terhadap tujuan pembelajaran yang 

ditetapkan ditinjau dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.80 

 
79 Ajat Rukaat, Teknik Evaluasi Pembelajaran. (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 12. 
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4. Prinsip Evaluasi Pembelajaran 

Kegiatan evaluasi pembelajaran harus bertitik tolak pada beberapa prinsip 

agar diperoleh hasil yang baik. Menurut Arifin, prinsip-prinsip tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Kontinuitas 

Evaluasi harus dilakukan secara kontinu, tidak boleh dilakukan secara 

insidental mengingatnpembelajaran sendiri adalah suatu proses yang 

bersifat kontinu. Hasil evaluasi pada suatu waktu harus dihubungkan 

dengan hasil-hasil pada waktu sebelumnya agar diperoleh gamabaran 

yang jelas mengenainperkembangan peserta didik. 

b. Komprehensif 

Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, maka keseluruhan 

dari objek itu harus dievaluasi. 

c. Adil dan objektif 

Dalam melaksanakan evaluasi, pendidik harus berlaku adil tanpa pilih 

kasih. Selain itu, pendidik juga harus melihat peserta didik secara 

objektif. Evaluasi harus dilakukan berdasarkan pada kenyataan yang 

sebenarnya tanpa manipulasi dan rekayasa. 

d. Kooperatif 

Pendidik hendaknyaabekerjasama dengan semua pihak, seperti orang 

tua pesertadidik, sesama pendidik, kepala sekolah, dan peserta didik itu 

sendiri dalam kegiatan evaluasi. Dengan demikian, diharapkan semua 

 
80 Halid Hanafi, La Adu dan Zainuddin, Ilmu Pendidikan Islam. (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 

hlm. 313. 
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pihak tersebut puas dengan hasi evaluasi yang dilaksanakan dan 

tentunya lebih merasa dihargai. 

e. Praktis 

Alat evaluasi yanggdigunakan harus mudah untuk digunakan baik oleh 

penyusun atau pengguna alat evaluasi tersebut. 81 

Kelima prinsip di atas jika diterapkan dalam pembelajaran al-

Qur’an maka, evaluasi pembelajaran al-Qur’an harus dilakukan secara 

kontinu agar diperoleh gambaran yang jelas mengenai perkembangan 

peserta didik. Selain itu, keseluruhan aspek dari pembelajaran al-Qur’an 

harus dievaluasi. Evaluasi harus dilakukan berdasarkan pada kenyataan 

yang sebenarnya tanpa manipulasi dan rekayasa dan dilakukan tidak hanya 

oleh pendidik seorang melainkan dengan semua pihak yang bersangkutan 

dengan pembelajaran al-Qur’an dan yang utama, alat evaluasi yang 

digunakan dalam evaluasi pembelajaran al-Qur’an harus mudah untuk 

digunakan baik oleh penyusun atau pengguna alat evaluasi tersebut. 

 
81 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran: Prinsip, Teknik, Prosedur cet. ke-3. (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2013), hlm. 31 


