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MOTTO 

 

 َوَلَقْد َيسْرناَ الُقْراَن ِللذِّْكِر فَ َهْل ِمْن مُّدَِّكر  

Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Qur‟an untuk peringatan. Maka adakah 

orang yang mau mengambil pelajaran ? (Q.S Al-Qomar [54] : 22) 
1
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Fahrur Rozi Abdillah, Al-Qur‟an Hafalan Perkata (Bandung : Al-Qur‟an Al-Qosbah, 2021), 530. 
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ABSTRAK 

Agustin Indah Raihatul Jannah, 2022: “Penerapan Metode Sa‟adah Dalam 

Pembelajaran Al-Qur‟an Di MI Unggulan Nurul Islam (Nuris) Antirogo Jember 

Tahun Pelajaran 2021/2022.” 

Kata Kunci : Metode Sa‟adah, Pembelajaran Al-Qur‟an, MI Unggulan Nuris 

Negara Indonesia adalah negara yang populasi masyarakat muslim 

terbanyak, yang mana diharuskan untuk dapat mempelajari Al-Qur‟an dengan 

baik dan benar. Dalam hal ini dibutuhkan metode yang cocok dalam 

penerapannya, terutama jika ingin terfokus pada hal membaca dan menghafal Al-

Qur‟an yang di mana banyak penduduk yang belum bisa membaca Al-Qur‟an 

kurang lebih 152 juta jiwa, dan yang sudah menghafal Al-Qur‟an sebanyak 30 juta 

jiwa. Maka dari iru pemilihan metode dalam pembelajaran Al-Qur‟an itu sangat 

penting, seperti menggunakan metode sa‟adah, yang mana metode ini merupakan 

metode pembelajaran Al-Qur‟an yang terfokus pada hal membaca dan menghafal 

Al-Qur‟an 

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana 

penerapan metode sa‟adah dalam pembelajaran membaca Al-Qur‟an di MI 

Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Jember Tahun 

Pelajaran 2021/2022?, 2) Bagaimana penerapan metode sa‟adah dalam 

pembelajaran menghafal Al-Qur‟an di MI Unggulan Pondok Pesantren Nurul 

Islam (Nuris) Antirogo Jember Tahun Pelajaran 2021/2022?. 

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Mendeskripsikan penerapan metode 

sa‟adah dalam pembelajaran membaca Al-Qur‟an di MI Unggulan Pondok 

Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Jember tahun pelajaran 2021/2022, 2) 

Mendeskripsikan penerapan metode sa‟adah dalam pembelajaran menghafal Al-

Qur‟an di MI Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Jember 

tahun pelajaran 2021/2022. 

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu : wawancara semi struktur, observasi 

nonpartisipan, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan ada 3, yaitu : reduksi 

data, penyajian data (display data), dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data 

menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

Hasil penelitian yang diperoleh berupa : 1) Pembelajaran membaca Al-Qur‟an 

terfokus pada kata sam‟a, abshor, dan af‟idah yang melalui kegiatan dadu hajma 

(datang, duduk, dan membaca juz amma), TPA wajib dengan media yang 

digunakan berupa tilawati 1-6 berdasarkan kelompok yang sudah dibagi 

sebelumnya, 2)Pembelajaran menghafal Al-Qur‟an terfokus pada kata sam‟a, 

abshor, dan af‟idah yang melalui pengulangan ayat pada kegiatan dadu hajma, 

dan TPA wajib.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian 

Negara Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk muslim 

terbesar. Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 

229 juta jiwa penduduk. Dari banyaknya muslim di negara Indonesia, yang dapat 

membaca Al-Qur‟an hanya 35 persen atau setara dengan 80 juta jiwa dari jumlah 

penduduk yang ada, dan yang belum bisa membaca Al-Qur‟an lebih tinggi 

jumlahnya, yaitu 65 persen dari jumlah penduduknya, dan adapula penduduk yang 

sudah menghafal sebanyak 30 juta jiwa. Al-Qur‟an adalah kitab suci umat Islam 

yang setiap harinya dibaca oleh ribuan bahkan jutaan muslim sedunia. Yang mana 

Al-Qur‟an terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, 77.934 kosa kata, dan 

333.671 huruf.
2
 Al-Qur‟an bagi umat muslim adalah kalam Allah yang 

diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui perantara malaikat Jibril a.s. 

selama kurang lebih dua puluh tiga tahun. Kitab suci ini (Al-Qur‟an) memiliki 

kekuatan yang sangat luar biasa di luar kemampuan seluruh makhluk Allah SWT.
3
  

Al-Qur‟an juga kitab yang terakhir, yang dimaksudkan sebagai petunjuk 

untuk semua umat manusia sampai akhir zaman.Al-Qur‟an juga dibagi menjadi 

dua. Pertama diturunkan di Mekkah yang bisa disebut dengan ayat-ayat Makkiyah,   

                                                           
2
 Belgies Oktavia, “Implementasi Metode Pembelajaran Al-Qur‟an (Metode Ummi dan Metode 

Tartilla) Dalam Meningkatkan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur‟an Di Madrasah Diniyah Sang 

Surya dan TPQ Al-Mubarok Kota Malang,” (Skripsi : UIN Maulana Malik Ibrahim : 2015), 1. 
3
 Abdul Hamid, Pengantar Studi Al-Qur‟an (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), 1. 
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dan yang kedua diturunkan di Madinah disebut dengan ayat-ayat 

Madiniyyah.
4
 Hal ini sesuai dengan Firman Allah pada Q.S Al-Hasyr [59] : 21 :  

ۗ  َوتِْلَك اْْلَْمثَاُل  ِه  نْ  َخْشَيةِ  اللّّٰ ًعا مِّ َتَصدِّ ى َجَبٍل لَّرَاَيْ َته َخاِشًعا مُّ َذا اْلُقْراَّٰن َعلّٰ َلْو اَنْ زَْلَنا هّٰ

ُرْوَن.  َنْضرِبُ َها لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَّ

Artinya : “ Sekiranya kami turunkan Al-Qur‟an ini kepada sebuah gunung, 

pasti kamu akan melihatnya tunduk kepada Allah. Dan perumpamaan-

perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berfikir.”
5
 

Mempelajari Al-Qur‟an bagi umat Islam adalah keharusan, karena Al-

Qur‟an sendiri merupakan pedoman hidup yang harus dipegang teguh. Dalam 

mempelajari Al-Qur‟an berarti mempelajari huruf-hurufnya. Tentunya tingkatan 

ini adalah tingkatan yang paling awal dan sangat menentukan keberhasilan dalam 

mempelajari Al-Qur‟an tersebut pada tingkat selanjutnya.
6
 Dalam mempelajari 

Al-Qur‟an di antaranya ada tahap membaca, menghafal, dan mengamalkannya. 

Mempelajari Al-Qur‟an terdapat beberapa metode yang digunakan, di antaranya : 

al – bagdadi, qiro‟ati, al – barqi, iqro‟, insani, tartili, dan lain sebagainya. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan metode sa‟adah dalam mempelajari Al-

Qur‟an, yang mana metode sa‟adah ini diterapkan di MI Unggulan  Pondok 

Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Jember. 

                                                           
4
 Muhammad Roihan Daulay, “Studi Pendekatan Al-Qur‟an,” Jurnal Thoriqoh Ilmiah 01, No. 01 

(Januari, 2014) : 31. 
5
 Fahrur Rozi Abdillah, Al-Qur‟an Hafalan Perkata (Bandung : Al-Qur‟an Al-Qosbah, 2021), 548. 

6
 Ida Farida,”Pembelajarn Al-Qur‟an dan Implementasi Terhadap Kemampuan Membaca Al-

Qur‟an Siswa SMP Islam Bait Al-Rahman Tangerang,” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah : 2010), 

1. 
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Metode Sa‟adah adalah sebuah metode pembelajaran Al-Qur‟an di MI 

Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Jember. Metode 

Sa‟dah ini dicetuskan oleh Bapak Subandi pada tahun 2019 lalu saat mengikuti 

lomba geram (gerakan ayo membangaun madrasah) kategori madrasah inspiratif 

tingkat Jawa Timur, yang mana di MI Unggulan Nuris sendiri terdapat kegiatan 

pembelajaran TPA dan Tahfidz yang mana metode sa‟adah ini sangat cocok 

digunakan pada kegiatan tersebut. Kata sa‟adah terbentuk karena sebuah 

pembelajaran berawal dari mendengarkan, melihat, dan terakhir pada akal yang 

sesuai dengan firman Allah Q.S An-Nahl ayat 78 yang di mana pada surah 

tersebut terdapat kata sam‟a, abshor, dan af‟idah yang kemudian oleh bapak 

Subandi selaku pencetusnya disingkat menjadi sa‟adah, dan dijadikan sebagai 

metode pembelajaran Al-Qur‟an untuk jenjang MI dan kegiatan ekstrakulikuler. 

Setiap metode pembelajaran pasti memiliki kendala serta ciri khas yang 

berbeda, tak lain metode sa‟adah juga memilikinya. Kendala yang ada pada 

metode ini adalah banyaknya pembagian kelompok santri dan santriwati, serta 

kurang kondusif saat pelaksanaan pembelajaran yang ditambah dengan area MI 

Unggulan Nuris berada di lingkungan pesantren yang cukup luas. Ciri khas dari 

metode ini adalah menggunakan kata sa‟adah itu sendiri, sebab banyak orang 

yang mengartikan kata sa‟adah itu kebahagiaan, akan tetapi tidak hanya itu yang 

di mana proses pembelajaran yang diajarkan untuk peserta didik belajar 

menggunakan pendengaran terlebih dahulu melalui media audio, melihat dengan 

media yang sudah disedikan berupa alat peraga, yang terakhir dengan akal atau 

hati agar para peserta didik dapat mengambil hikmah dari proses pembelajaran 
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yang sudah dilakukan dan pelaksanaannya tidak monoton di dalam kelas, akan 

tetapi juga outdoor.
7
 

Kata Sa‟adah berasal dari kata (sam‟a, abshoro, dan af‟idah). Kata sam‟a 

memilik arti pendengaran yang di mana dalam proses pembelajarannya para 

peserta didik didengarkan terlebih dahulu terkait bacaan-bacaan yang akan 

dipelajari, abshoro memiliki arti penglihatan yang dalam pelaksanaannya setelah 

ustaz-ustaz membacakan terkait materi pembelajaran membaca dan menghafal Al-

Qur‟an para peserta didik diperbolehkan melihat peraga atau media pembelajaran 

lain seperti : tilawati jilid 1 sampai jilid 6, juz amma dan Al-Qur‟an, dan af‟idah 

memiliki arti akal atau hati yang mana dalam hal ini, jika dalam proses 

pembelajaran membaca dan menghafal Al-Qur‟an disampaikan dengan baik, 

benar dan menyenangkan, maka para peserta didik sendiri akan dengan senang 

hati melaksanakannya, bukan karena keterpaksaan.
8
  

Metode sa‟adah ini tidak hanya digunakan pada saat kegiatan belajar 

mengajar saja, akan tetapi juga digunakan pada program ekstrakulikuler yang di 

antaranya : PT3 singkatan dari (Pembelajaran TPA, Tartil, dan Tahfidz), EMTS 

singkatan dari (Ekstrakulikuler Msaints, Tahfidz, dan Seni), Program Tahfidz, dan 

Program Khusus PTQ (Program Tabarok Al-Qur‟an) yang di mana memiliki 

target hafalan 6 bulan 1 Juz. 

                                                           
7
 Helmi, Kendala Metode Sa‟adah, diwawancara oleh Agustin Indah, MI Unggulan Nuris, 08 Juni 

2022. 
8
 Subandi, Metode Sa‟adah, diwawancara oleh Agustin Indah, Pondok Nurul Islam (Nuris), 12 Juli 

2021. 
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Metode sa‟adah ini merupakan metode pembelajaran dalam hal membaca 

dan menghafal Al-Qur‟an. Metode sa‟adah ini dapat memberikan kemudahan 

pada para peserta didik yang ingin belajar membaca dan menghafal Al-Qur‟an 

jika diterapkan dengan baik dan benar. Dalam hal membaca membutuhkan waktu 

selama 6 bulan untuk dapat membaca dengan lancar, begitu pula dalam hal 

menghafal menggunakan metode sa‟adah ini mempunyai target khusus, yang 

mana dalam waktu 6 tahun 3 juz. 

Dari penjelasan di atas, dalam mempelajari Al-Qur‟an menggunakan 

metode sa‟adah jika diterapkan dengan baik dan benar akan mempermudah para 

peserta didik dalam membaca dan menghafal Al-Qur‟an. 

Lokasi penelitian ini di MI Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam 

(Nuris) Antirogo Jember, bertepat di Jl. Pangandaran No. 48, Plingan, Antirogo, 

kec. Sumbersari, kab. Jember. Di MI Unguulan Full Day School Nurul Islam 

(Nuris) Jember sendiri sudah dilakukan penerapan terkait metode sa‟adah ini, 

yang mana metode ini juga sebagai pendukung dari 5 program lainnya. 

Pelaksanaan metode ini juga berbeda-beda di setiap programnya, maka dari itu 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat 

sebuah judul : “Penerapan Metode Sa‟adah Dalam Pembelajaran Al-Qur‟an di MI 

Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Jember Tahun 

Pelajaran 2021/2022.” 
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B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian berfungsi untuk memberi batasan yang jelas untuk 

diteliti, sebelum peneliti melakukan penelitian, peneliti harus membuat fokus 

penelitian agar nantinya tidak melebar luas permasalahan dengan tujuan penelitian 

yang akan diteliti. Adapun peneliti memfokuskan penelitian ini pada hal berikut : 

1. Bagaimana penerapan metode sa‟adah dalam pembelajaran membaca 

Al-Qur‟an di MI Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) 

Antirogo Jember tahun pelajaran 2021/2022? 

2. Bagaimana penerapan metode sa‟adah dalam pembelajaran menghafal 

Al-Qur‟an di MI Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) 

Antirogo Jember tahun pelajaran 2021/2022? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah gambaran tentang arah yang akan dituju dalam 

melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu pada masalah-masalah 

yang telah dirumuskan sebelumnya.
9
 Adapun dalam penelitian ini, tujuan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan penerapan metode sa‟adah dalam pembelajaran 

membaca Al-Qur‟an di MI Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam 

(Nuris) Antirogo Jember tahun pelajaran 2021/2022? 

                                                           
99

 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung : Alfabeta, 2017), 290. 
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2. Mendeskripsikan penerapan metode sa‟adah dalam pembelajaran 

menghafal Al-Qur‟an di MI Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam 

(Nuris) Antirogo Jember tahun pelajaran 2021/2022? 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan 

setelah selesai melakukan penelitian. Di antaranya dapat berupa kegunaan yang 

bersifat teoritis dan kegunaan yang bersifat praktis, seperti kegunaan bagi penulis, 

instansi, dan masyarakat secara keseluruhan.
10

 Adapun manfaat dari penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai kontribusi dan sumbangsih pemikiran guna 

memperbanyak wawasan pengetahuan, dan ilmu dalam bidang pendidikan 

terkhusus dalam hal pembelajaran membaca dan menghafal Al-Qur‟an 

menggunakan metode sa‟adah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Memberikan pengalaman serta pengetahuan dalam menulis karya 

ilmiah yang baik, sebagai latihan dalam melakukan sebuah penelitian yang 

baik pula, walaupun hanya sebagai gambaran saja. 

                                                           
10

 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember : FTIK IAIN, 2019), 92. 
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Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan baru dan lebih 

luas nantinya, dan bisa dijadikan sebagai rujukan yang berjaitan dengan 

Pembelajaran Al-Qur‟an menggunakan metode sa‟adah. 

b. Bagi Lembaga MI Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam 

(Nuris) Antirogo 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan atau 

masukan dalam pembelajaran membaca serta menghafal Al-Qur‟an 

menggunakan metode sa‟adah. 

c. Bagi UIN KH. Achmad Siddiq 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai contoh 

kepada mahasiswa lain yang ingin meneliti dengan tema sama, dan dapat 

menjadikan wawasan baru dalam dunia pendidikan terutama dalam 

pembelajaran Al-Qur‟an menggunakan metode sa‟adah. 

d. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif 

masyarakat dalam memilih metode pembelajaran Al-Qur‟an yang 

berkaitan dengan membaca dan menghafal Al-Qur‟an. 
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E. Definisi Istilah 

Definisi Istilah berisikan tentang pengertian istilah-istilah penting yang 

menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Adapaun definisi istilah 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Metode Sa‟adah 

Metode Sa‟adah adalah sebuah metode pembelajaran Al-Qur‟an di MI 

Unggulan Pondok Pesantren  Nurul Islam (Nuris) Antirogo Jember. Metode 

Sa‟dah ini dicetuskan oleh Bapak Subandi pada tahun 2019 lalu saat mengikuti 

lomba geram (gerakan ayo membangaun madrasah) kategori madrasah inspiratif 

tingkat Jawa Timur, yang mana di MI Unggulan Nuris sendiri terdapat kegiatan 

pembelajaran TPA dan Tahfidz yang mana metode sa‟adah ini sangat cocok 

digunakan pada kegiatan tersebut. Kata sa‟adah terbentuk karena sebuah 

pembelajaran berawal dari mendengarkan, melihat, dan terakhir pada akal yang 

sesuai dengan firman Allah Q.S An-Nahl ayat 78 yang di mana pada surah 

tersebut terdapat kata sam‟a, abshor, dan af‟idah yang kemudian oleh bapak 

Subandi selaku pencetusnya disingkat menjadi sa‟adah, dan dijadikan sebagai 

metode pembelajaran Al-Qur‟an untuk jenjang MI dan kegiatan ekstrakulikuler. 

Kata Sa‟adah berasal dari kata (sam‟a, abshoro, dan af‟idah). Sam‟a memiliki arti 

pendengaran yang memiliki arti bahwa dalam proses pembelajaran Al-Qur‟an 

terkait membaca dan menghafal, abshoro memiliki arti penglihatan, dan af‟idah 

memiliki akal atau hati. Kata sam‟a memiliki arti pendengaran yang di mana 

dalam proses pembelajarannya para peserta didik didengarkan terlebih dahulu 
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terkait bacaan-bacaan yang akan dipelajari, abshoro memiliki arti penglihatan 

yang dalam pelaksanaannya setelah ustaz-ustaz membacakan terkait materi 

pembelajaran membaca dan menghafal Al-Qur‟an para peserta didik 

diperbolehkan melihat peraga atau media pembelajaran lain seperti : tilawati jilid 

1 sampai jilid 6, juz amma dan Al-Qur‟an, dan af‟idah memiliki arti akal atau hati 

yang mana dalam hal ini, jika dalam proses pembelajaran membaca dan 

menghafal Al-Qur‟an disampaikan dengan baik, benar dan menyenangkan, maka 

para peserta didik sendiri akan dengan senang hati melaksanakannya, bukan 

karena keterpaksaan.
11

 

Metode sa‟adah ini tidak hanya digunakan pada saat kegiatan belajar 

mengajar (KBM), tetapi juga digunakan dalam program ekstrakulikuler di 

antaranya : PT3 (Pembelajaran TPA, Tartil, dan Tahfidz), EMTS (Ekstrakulikuler 

Msaints, Tahfidz, dan Seni), Program Tahfidz, dan Program Khusus  PTQ 

(Program Tabarok Al-Qur‟an) yang dimana memiliki target hafalan 6 bulan 1 

Juz.Metode Sa‟adah adalah sebuah metode pembelajaran Al-Qur‟an di Pondok 

Tahfidz Nurul Islam (Nuris) Antirogo Jember. 

Metode Sa‟adah dalam pelaksanaan pembelajaran Al-Qur‟an di mana 

ustad-ustad dan ustadzah membaca terlebih dahulu, lalu diikuti oleh para peserta 

didiknya. Media yang dipakai dalam penerapan metode sa‟adah adalah Al-Qur‟an, 

juz amma, dan audio. Audio berupa seperti rekaman suara, dan kaset.
12

 

                                                           
11

 Subandi, Metode Sa‟adah, diwawancara oleh Agustin Indah, Pondok Nurul Islam (Nuris), 12 

Juli 2021. 
12

 Isna Sofa, Metode Sa‟adah, diwawancara oleh Agustin Indah, Pondok Putri Nurul Islam (Nuris), 

23 Juni 2021. 
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2. Pembelajaran Al-Qur‟an 

Pembelajaran Al-Qur‟an adalah sebuah proses pembelajaran yang terkait 

dengan Al-Qur‟an. Proses pembelajarannya meliputi membaca, menulis, 

memahami, menghafal, dan mengamalkan.
13

  

Hanya saja, dalam penelitian ini peneliti terfokus pada aspek membaca dan 

menghafal. Karena, metode sa‟adah sendiri termasuk metode pembelajaran Al-

Qur‟an khusus membaca dan menghafal Al-Qur‟an. 

3. MI Unggulan Pondok Pesantren Nuris 

Madrasah Ibtidaiyah Unggulan Nuris adalah sebuh tempat pendidikan 

untuk sekolah pendidikan formal dan tempat pendidikan Al-Qur‟an yang di 

dalamnya belajar mengenal, memahami, membaca dan menghafal Al-Qur‟an. 

Adapun tempat penelitian yang peneliti pilih adalah MI Unggulan Pondok 

Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Jember, bertepat di Jl. Pangandaran No. 

48 Plinggan, Antirogo. Kec. Sumbersari. Kab. Jember yang mana MI Unggulan 

Nuris ini menerapkan pembelajaran Al-Qur‟an dengan menggunakan metode 

sa‟adah dan proses pembelajarannya dilakukan setiap hari senin – sabtu, hari 

minggu libur.
14

 

 

 

                                                           
13

 Moh. Suardi, Belajardan Pembelajaran (Yogyakarta : Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2018), 

17. 
14

 Muhammad Hafidz, “Pelaksanaan Program Tahfidz Al-Qur‟an Di Pondok Pesantren Ar-Riyadh 

13 Ulu Palembang,” (Skripsi : UIN Raden Patah Plaembang, 2017), 28. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam sebuah penelitian sangat diperhatikan. 

Adanya gambaran singkat mengenai sebuah penelitian akan mempermudah 

pembaca. Sistematika pembahasan berisi tentang alur deskripsi yang dimulai dari 

bab pendahuluan hingga bab penutup.
15

 Adapun sistematika pembahasan dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

Bab Satu Pendahuluan. Pada bab ini membahas tentang konteks penelitian, 

fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab Dua Kajian Pustaka. Pada bab ini membahas tentang penelitian 

terdahulu, dan kajian teori yang membahas terkait teori apa saja dalam penelitian 

ini. Kajian teori dalam penelitian ini sebagai berikut : 

Penerapan merupakan tindakan yang dilakukan baik secara individu atau 

kelompok untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Metode sa‟adah adalah 

metode pembelajaran Al-Qur‟an pada aspek membaca dan menghafal. 

Pembelajaran Al-Qur‟an merupakan sebuah proses pembelajaran yang berkaitan 

dengan membaca, menghafal, memahami, dan mengamalkan apa yang berkaiatn 

dengan Al-Qur‟an. 

Bab Tiga Metode Penelitian. Pada bab ini membahas tentang metode 

penelitian yang meliputi : pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, 

                                                           
15

 Tim Penysun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiyah (Jember : Mandiri Press, 2019), 42. 
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subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan 

tahap-tahap penelitian. 

Bab Empat Penyajian Data dan Analisis. Pada bab ini membahas terkait 

penyajian data dan analisis data yang meliputi gambaran penelitian obyek, 

penyajian data dan analisis data, serta bahasan temuan. 

Bab Lima Kesimpulan. Pada bab ini membahas terkait penutup, yang 

terdiri dari kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan 

dan memberikan inspirasi baru untuk peneliti selanjutnya. Di samping itu 

penelitian terdahulu di sini sebagai bahan untuk membantu peneliti dalam 

memposisikan serta menunjukan keorisinilan dari penelitiannya sendiri. 

Peneliti memilih penelitian yang telah disetujui dan telah dipublikasikan. 

Penelitian terdahulu mendasari penelitian ini pernah diteliti oleh beberapa 

penelitian lain, namun setiap peneliti mempunyai keunikan sendiri didalam 

penelitiannya. Hal ini karena adanya perbedaan tempat penelitian, objek 

penelitian, dan literature yang digunakan peneliti.
16

 Adapun beberapa penelitian 

yang terkait dengan penelitian ini sebagai berikut : 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Hilmi, Jurnal, 2017, Optimalkan 

Penggunaan Abshar Dalam Belajar dan Pembelajaran. Penelitian tersebut 

menggunakan metode tematik. Pengumpulan data dalam penelitian 

tersebut menggunakan kajian kepustakaan (Library Reseach) dengan 

menggali berbagai rujukan dari Al-Qur‟an, buku-buku untuk menggali 

penggunaan abshar dalam belajar dan pembelajaran. 

                                                           
16

 Anisti Ismi Swardani, “Pemulihan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif 

(Napza) Melalui Pendidikan Agama Islam Di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Jember,” 

(Skripsi : IAIN Jember : 2020), 11.  
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Adapun hasil penelitiannya bahwa abshar  memiliki arti yang banyak, 

yang mana dalam belajar dan pembelajaran abshar dapat membantu dalam 

memahami berbagai ilmu pengetahuan yang kongkrit, dan juga dapat 

membantu peserta didik dalam memperhatikan suatu materi yang disajikan 

dalam suatu pembelajaran. 

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti sama-sama 

menggunakan kata abshar yang berarti melihat atau penglihatan, 

sedangkan perbedaannya, Hilmi menggunakan metode penelitian 

tematik.
17

 

b. Penelitian yang dilakukan Sifa‟ul Fauziyah, Skripsi, 2018, Penerapan 

Metode Istima‟ Dalam Pembelajaran Tahfidz Bagi Anak Penyandang 

Tunanetra Di Panti Asuhan „Aisyiyah Ponorogo. Dengan fokus penelitian 

sebagai berikut : 

1) Bagaimana latar belakang pemiliha metode istima‟ dalam 

pembelajaran tahfidz bagi anak penyandang tunanetra di Panti 

Asuhan „Aisyiyah Ponorogo? 

2) Bagaimana cara penerapan metode istima‟ dalam 

pembelajarantahfidz bagi anak tunanetra di Panti Asuhan 

„Aisyiyah Ponorogo? 

3) Bagaimana dampak penggunaan metode istima‟ dalam 

pembelajaran tahfidz bagi anak tunanetra di Panti Asuhan 

„Aisyiyah Ponorogo? 
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 Hilmi, “Optimalisasi Penggunaan Abshar Dalam Belajar dan Pembelajaran,”  Lantanida 3, No. 

2 (2015), 141. 
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Penelitian yang dilakukan Syifa‟aul menggunakan penelitian kualitatif, 

dan teknik pengumpulan data menggunakan oservasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

Adapun hasil penelitiannya bahwa dalam pembelajaran tahfidz bagi anak 

tunanetra menggunakan metode istima‟, yang mana cara menghafal menggunakan 

metode istima‟ ini dengan hafalan individu untuk melatih kemampuan anak dalam 

menghafal Al-Qur‟an, dengan penerapan yang baik, maka hafalan Al-Qur‟an 

menggunakan metode istima‟ ini akan mendapat hasil yang baik pula. Dampak 

menghafal menggunakan metode istima‟ bagi anak tunanetra sangat bagus, walau 

mereka tidak dapat melihat, tetapi mereka bisa menghafal Al-Qur‟an dengan cara 

mendengarkan. Jika anak memiliki pendengaran yang baik, maka anak akan 

sangat mudah dalam menghafal Al-Qur‟an. 

Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. 

Perbedaannya peneliti meneliti terkait metode pembelajaran Al-Qur‟an yaitu 

Sa‟adah, sedangkan Syifa‟ul terfokus pada pembelajaran tahfidz bagi anak 

tunanetra.
18

 

c. Annisa Destyaningrum, Skripsi, 2019, Kecerdasan Spiritual Dalam 

Perspektif Al-Qur‟an Surah An-Nahl Ayat 78. Dengan fokus penelitian 

sebagai berikut : 

1) Bagaimana penafsiran tentang kecerdasan spiritual yang 

terkandung dalam Al-Qur‟an surah An-Nahl ayat 78? 
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 Syifaul Fauziyah, “Penerapan Metode Istima‟ Dalam Pembelajaran Tahfidz Bagi Anak 

Penyandang Tunanetra Di Panti Asuhan „Aisyiyah Ponorogo,” (Skripsi : IAIN Ponorogo : 2018), 

45. 
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2) Bagaimana aspek yang terkandung dalam Al-Qur‟an surah An-

Nahl ayat 78? 

Penelitian yang dilakukan Annisa menggunakan penelitian kepustakaan 

(Library reseach), dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan 

dokumentasi. 

Adapun hasil dari penelitiannya penafsiran dari Qur‟an surah An-Nahl 

ayat 78 yaitu ada tiga potensi yang Allah berikan, yaitu : pendengaran, 

penglihatan, dan akan atau hati. Jika manusia bisa memanfaatkan dengan baik, 

maka manfaat yang akan diperoleh juga baik. Aspek yang terkandung dalam surah 

An-Nahl ayat 78 adalah aspek ruh, aspek sosial, dan aspek biologis.  

Persamaan dengan yang peneliti teliti adalah sama-sama menggunakan 

kata sam‟a, abshar, dan af‟idah. Perbedaannya adalah peneliti menggunakan jenis 

penelitian kualitatif, sedangkan Annisa menggunakan jenis kepustakaan.
19

 

Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu dan Penelitian sekarang. 

No. Judul Penelitian 

Terdahulu  

Persamaan Perbedaan 

1. Optimalkan 

penggunaan 

abshar dalam 

Menggunakan kata 

abshar yang berarti 

melihat atau 

Penelitian yang 

dilakukan 

Hilmi 
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 Annisa Destyaningrum, “Kecerdasan Spiritual Dalam Perspektif Al-Qur‟an Surah An-Nahl Ayat 

78,” (Skripsi : IAIN Salatiga, 2019), 7. 
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belajar dan 

pembelajaran. 

penglihatan. menggunakan 

metode 

penelitian 

tematik 

2. Penerapan 
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B. Kajian Teori 

a. Penerapan 

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara 

individu maupun kelompok dengan maksud mencapai tujuan yang telah 

dirumuskan.
20

 

Penerapan adalah sebuah tindakan mempraktikkan yang dilakukan 

baik secara individu, maupun kelompok yang telah direncanakan agar 

mencapai tujuan dengan baik.
21

 Pendapat lain mengatakan bahwa 

penerapan adalah suatu tindakan atau bentuk aksi yang nyata dalam 

melaksanakan rencana yang telah dirancang dengan matang. Dengan kata 

lain, penerapan ini dilakukan jika sudah ada perencanaan, bukan hanya 

sekedar tindakan semata saja.
22

 Penerapan adalah sebuah tindakan yang 

dapat dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu agar dapat mencapai 

tujuan yang sudah dirancang sebelumnya. 
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b. Metode Sa‟adah 

Secara etimologi metode berasal dari Bahasa Yunani yaitu 

metodos. Kata tersebut terdiri dari dua suku kata, yaitu : metha  yang 

berarti melalui atau melewati dan hodos yang berarti jalan atau cara.
23

 

Metode dapat diartikan sebagai jalan yang dilalui untuk mencapai 

tujuan tertentu. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia metode adalah 

cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai tujuan. Sehingga 

dapat dipahami bahwa metode sebagai cara yang harus dilalui untuk 

menyajikan bahan pembelajaran agar mencapai tujuan.
24

 

Dalam kegiatan belajar mengajar, metode sangat diperlukan oleh 

seorang pendidik dengan penggunaan yang bervariasi sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai. Pengertian lain metode dapat diartikan sebagai teknik 

penyajian yang dikuasi oleh seorang pendidik untuk mengajar atau 

menyajikan bahan pelajaran kepada para peserta didik di dalam kelas, baik 

secara individual atau secara kelompok, agar pelajaran itu dapat diserap, 

dipahami, dan dimanfaatkan oleh peserta didik dengan baik.
25

 

Metode adalah cara untuk mempermudah peserta didik untuk 

mencapai kompetensi tertentu. Metode juga dapat diartikan sebagai cara 

yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang disusun dalam 
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24
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kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal.
26

 

Menurut Abdul Majid dan Jusuf Mudzakir dalam bukunya Ilmu 

Pendidikan Islam fungsi metode adalah mengarahkan keberhasilan dari 

proses belajar mengajar, memberi kemudahan kepada peserta didik untuk 

belajar berdasarkan minat, serta mendorong usaha kerjasama antara 

pendidik dan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar.
27

 Pemilihan 

jenis metode pembelajaran dimaksudkan untuk anak agar mudah 

menerima materi pelajaran dan mudah mencapai apa yang menjadi tujuan 

pembelajaran tersebut.
28

  

Sedangkan Sa‟adah berasal dari kata Sam‟a (pendengaran), Abshor 

(penglihatan), dan Af‟idah (akal atau hati) yang mana sesuai dengan Q.S 

An-Nahl ayat 78, yang meliputi : 

مَع  هِتُكم ْلَ َتعَلُموَن َشيئاَ. َوَجَعَل َلُكُم السَّ َواهللُ َاخَرَجُكم ّمن بُطُوِن اُمَّ

 َواْلَبصاََرَواْلَفئَدَة لعلٌَّكم َتْشُكُروَن. 
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Artinya : “Dan Allah mengeluarkanmu dari perut Ibumu dalam 

keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu 

pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur.”
29

 

Metode Sa‟adah adalah sebuah metode pembelajaran Al-Qur‟an di 

MI Unggulan Full Day School Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) 

Antirogo Jember. Metode Sa‟dah ini dicetuskan oleh Bapak Subandi pada 

tahun 2019 lalu saat mengikuti lomba geram (gerakan ayo membangaun 

madrasah) kategori madrasah inspiratif tingkat Jawa Timur, yang mana di 

MI Unggulan Nuris sendiri terdapat kegiatan pembelajaran TPA dan 

Tahfidz yang mana metode sa‟adah ini sangat cocok digunakan pada 

kegiatan tersebut. Kata sa‟adah terbentuk karena sebuah pembelajaran 

berawal dari mendengarkan, melihat, dan terakhir pada akal yang sesuai 

dengan firman Allah Q.S An-Nahl ayat 78 yang di mana pada surah 

tersebut terdapat kata sam‟a, abshor, dan af‟idah yang kemudian oleh 

bapak Subandi selaku pencetusnya disingkat menjadi sa‟adah, dan 

dijadikan sebagai metode pembelajaran Al-Qur‟an jenjang MI dan 

program ekstrakulikuler di MI Unggulan Full Day School Pondok 

Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Jember. Kata Sa‟adah berasal dari 

kata (sam‟a, abshoro, dan af‟idah). Kata sam‟a memilik arti pendengaran 

yang di mana dalam proses pembelajarannya para peserta didik 

didengarkan terlebih dahulu terkait bacaan-bacaan yang akan dipelajari, 

abshoro memiliki arti penglihatan yang dalam pelaksanaannya setelah 

                                                           
29

 Fahrur Rozi Abdillah, Al-Qur‟an Hafalan Perkata (Bandung : Al-Qur‟an Al-Qosbah, 2021), 
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ustaz-ustaz membacakan terkait materi pembelajaran membaca dan 

menghafal Al-Qur‟an para peserta didik diperbolehkan melihat peraga atau 

media pembelajaran lain seperti : tilawati jilid 1 sampai jilid 6, juz amma 

dan Al-Qur‟an, dan af‟idah memiliki arti akal atau hati yang mana dalam 

hal ini, jika dalam proses pembelajaran membaca dan menghafal Al-

Qur‟an disampaikan dengan baik, benar dan menyenangkan, maka para 

peserta didik sendiri akan dengan senang hati melaksanakannya, bukan 

karena keterpaksaan. Kata sa‟adah yang berasal dari kata sam‟a, abshoro, 

dan af‟idah memiliki artian sebagai berikut : 

1. Kata sam‟a (pendengaran) 

a) Pengertian sam‟a  

Sam‟a berasal dari kata Bahasa Arab yaitu Sami‟a yasma‟u sam‟an 

yang artinya mendengar. Mendengar sendiri merupakan proses menangkap 

pesan atau gagasan yang disampaikan melalui ujaran. Mendengar juga 

merupakan keterampilan pertama yang dimiliki oleh manusia sebelum 

memiliki keterampilan berbicara, atau keterampilan dalam membaca.
30

 

Demikian juga dalam pembelajaran Al-Qur‟an sam‟a (mendengar) 

menjadi peran yang penting, jika memiliki pendengaran yang baik, maka 

proses belajar Al-Qur‟an atau menghafal Al-Qur‟an akan lebih mudah 

lagi. Sam‟a (mendengarkan) adalah bersifat pasif-reseptif, dalam arti 

bahwa inisiatif untuk berkomunikasi tidak pertama-tama dari diri sendiri, 

                                                           
30

 Muhammad Rozi Iskandar, “Pembelajaran Inovatif Maharah Istima‟ Di Jurusan Bahasa Arab 

IAI Qomarul Huda Bagu,” Jurnal Sangkareang Mataram 6, No. 2(Juni, 2020) : 15. 
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melainkan dari orang lain. Sikap dan tindakan yang diharapkan dari 

seseorang pendengar terutama adalah mendengarkan dan memahami apa 

yang didengarnya. Pemahaman bahasa lisan secara halus dapat meliputi 

semua bentuk dari jenis ungkapan lisan, mulai dari bunyi Bahasa, suku 

kata, kalimat, wacana yang utuh dan lengkap. 

b) Keterampilan sam‟a (mendengarkan) 

Sam‟a (mendengar) merupakan kemampuan seseorang dalam 

mencerna atau memahami kata atau kalimat yang dianjurkan oleh mitra 

bicara atau media tertentu. Kemampuan ini sebenarnya dapat dicapai 

dengan latihan terus menerus untuk mendengarkan perbedaan-perbedaan 

bunyi unsur-unsur kata dengan unsur lainnya.
31

 Seperti makharijul huruf 

yang benar baik yang didengar langsung dari penutur aslinya maupun 

melalui rekaman. Untuk membina dan mengembangkan kemahiran 

mendengarkan seseorang guru hendaknya memberikan latihan secara 

cukup yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga pelajar dapat 

membedakan unsur-unsur kata yang hampir sama, juga penyajian 

pelajaran kemahiran mendengarkan dapat dilakukan melalui lisan.  

Sam‟a (mendengarkan) bukan hanya mendengarkan dengan 

menggunakan telinga, melainkan juga melibatkan memori dan ingatan. 

Dalam hal ini, saat ingin mendengarkan, pikiran sangat difungsikan untuk 
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dapat mendengarkan dari apa yang telah di dengarkan, sehingga mendapat 

manfaat yang sebesar-besarnya. 

c) Strategi Pembelajaran sam‟a (mendengarkan) 

Banyak yang berpendapat dalam mendengarkan ini tidak butuh 

latihan khusus, karena ia akan tumbuh dengan sendirinya sebagaimana 

halnya berjalan dan bercerita pada masa balita. Pada dasarnya sebagaian 

orang hanya beberapa persen menyerap dari pengetahuan yang 

didengarnya, dan mengingat apa yang sudah didengarnya. Oleh karena itu, 

untuk meningkatkan daya serap pengetahuan yang didengarkan, maka 

keterampilan dalam mendengarkan harus dilatih secara khusus. Adapun 

strategi dalam sam‟a (mendengarkan) ada dua, yaitu : 

1) Mendengarkan untuk keperluan mengulang (drill). 

Mendengarkan model ini menuntut para peserta didik untuk 

mendengarkan apa yang sudah didengar, kemudian  

mengulang dari apa yang sudah didengarnya untuk strategi 

pembelajaran drill ini. 

2) Mendengarkan untuk memahami sebuah teks. 

Mendengarkan untuk memahami teks yang dibaca 

bertujuan agar peserta didik dapat memahami dengan baik, 

dan dapat membedakan mana ide pokok dan yang mana ide 

tambahan dalam cerita teks yang sudah didengarnya. 
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Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendengaran 

merupakan hal penting yang dimiliki oleh setiap manusia. Dalam 

pempelajari Al-Qur‟an, jika memiliki pendengaran yang baik, maka proses 

belajarnya akan lebih mudah lagi.  

2. Kata abshoro (Penglihatan) 

a) Pengertian abshor 

Kata Abshar berasal dari fi‟il madhi (bashurat, abshoro, dan 

basharna) yang mempunyai arti beberapa pecahan yang ada di dalam Al-

Qur‟an.
32

 Kata abshoro juga memiliki arti melihat, memperhatikan, dan 

mengetahui. 

Melihat adalah cara untuk mengetahui sesuatu melalui indera mata. 

Dengan melihat dapat dengan mudah mengetahui sesuatu yang belum 

pernah diketahui. Yang mana dalam QS. Al-Qasash : 11 sudah dijelaskan, 

yang meliputi :  

فَ َبُصَرْت بِه ى َعن ُجُنٍب َوُهْم ْلَ َيْشُعُرْوَن.  صليَوقاََلْت اأُلختِه   

Artinya :“Dan berkatalah Ibu Musa kepada saudara Musa yang 

perempuan, “Ikutilah dia”, maka kelihatanlah olehnya Musa dari jauh, 

sedang Musa tidak mengetahuinya.”
33
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Dengan cara melihat, dapat lebih mudah dalam memperlajari atau 

memahami sesuatu. Selain mendengar, cara melihat ini juga berfungsi agar 

para peserta didik dalam menghafal surah dalam Al-Qur‟an mengetahui 

tulisan serta bacaan yang benar, karena mendengar dan melihat ini 

berkesinambungan. Dengan melihat apa yang sudah didengarkan, anak 

juga bisa memahami dan mengerti apa yang sudah dia dapat, dan akan 

menambah wawasan pengerahuan anak itu sendiri. 

Kata abshor juga diartikan sebagai memperhatikan.
34

 Karena 

dengan memperhatikan apa yang sudah didengarkan  atau diketahui 

sebelumnya, akan dapat lebih mudah dalam memahami apa yang sudah 

diketahui. Seperti pada Q.S As-Sajadah : 27 yang meliputi :  

أَوملْ يَرْوا أَنَّا نُسوقُاملاََء اىَل اأَلرِض اجلُُرِز فُنْخرُِج بِه ى َزْرعاً تْأُكُل ِمنُهأَنعُمُهْم 

 َوأَنْ ُفُسهْم أَفالَ يُبِصُروَن.

Artinya :“Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwa kami 

menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu kami 

tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya makan hewan 

dan ternak mereka itu sendiri. Maka apakah mereka tidak 

memperhatikanya?”
35
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Dari penjelasan ayat di atas, bahwa dengan memperhatikan apa 

yang sudah didengar, maka dapat lebih mudah memahami apa yang sudah 

ada, apa yang sudah didapat. 

Kata mengetahui juga artian dari Abshor, dapat mengetahui apapun 

itu karena sebelumnya sudah mendengarkan atau pernah melihat langsung 

apa yang sebelumnya belum diketahui. Seperti Firman Allah pada Q.S 

Tha-ha : 96 sebagai berikut : 

قَاَل َبُصرُت ِبا مَل يَبُصُروبِه ى فَقَبضُت قَبَضًة مْن أَثِر الرَّسوِل فنبْذُُتاَ وكذاَلَك 

َنفِسْى.  َسَؤلْت لى ْ

Artinya :“Samiri menjawab : “Aku mengetahui sesuatu yang 

mereka tidak mengetahuinya. Maka aku ambil segenggam dan jejak dari 

Rasulullah SAW lalu aku melemparkannya, dan demikian nafsuku 

membujukku.”
36

 

Selain artian di atas, kata abshar dapat membantu manusia untuk 

memahami berbagai ilmu pengetahuan yang kongkrit. Dan abshar dapat 

menjadi sumber daya untuk mengantar pemahaman sesuatu yang abstrak. 
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b) Keterampilan abshor  

Abshor merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam hal 

melihat apa yang belum diketahui, melihat apa yang pernah di dengarnya. 

Dengan melihat dapat dengan mudah mengetahui sesuatu yang belum 

diketahui sebelumnya. 

Abshor bukan hanya sekedar melihat atau memandang dengan panca 

indra (mata) saja, melainkan dengan melihat apa yang pernah didengar 

melibatkan pikiran dan ingatan agar apa yang pernah dilihat langsung dapat 

lebih mudah untuk diingat kembali.
37

 

3. Kata af‟idah (Hati) 

Af‟idah adalah bentuk jama‟ dari kata fuad yang diterjemahkan dengan 

aneka hati. Kata ini banyak dipahami oleh ulama dalam arti akal. Makna ini dapat 

diterima jika yang dimaksud dengannya adalah gabungan daya pikir dan daya 

kalbu, yang menjadikan seseorang terikat sehingga tidak terjerumus dalam 

kesalahan dan kedurkahaan.
38

 

 

 

                                                           
37

 Hilmi, “Optimalisasi Penggunaan Abshar Dalam Belajar dan Pembelajaran,” 149. 
38

 Raja Lottung Siregar, “Al-Af‟idah dan Qulub serta Kaitannya dengan Pendidikan,” Jurnal Al-

Hikma 13, No. 1 (April, 2016) : 101. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

30 

 

 
 

4. Metode sa‟adah dalam pembelajaran Al-Qur‟an di Madrasah Ibtidaiyah 

Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam sebagai berikut
39

 : 

a) Kegiatan dadu hajma singkatan dari datang, duduk dan membaca juz 

amma, yang di mana pelaksanaan dari dadu hajma sendiri dilakukan 

setiap hari di aula pada pukul 07.00-07.30 sebelum proses belajar 

mengajar dimulai. 

Kegiatan dari dadu hajma sendiri tidak hanya membaca juz amma, 

tetapi juga membaca sholawat-sholawatan, kitab aqidatul awam, dan 

juga sholawat Nahdathul Ulama‟ (NU). Kegiatan dadu hajma sendiri 

dijadikan sebagai pembiasaan para peserta didik dalam hal membaca 

serta akan memudahkan peserta didik jika ingin menghafal Al-Qur‟an, 

dan dilanjutkan dengan melaksanakan sholat dhuha. 

Setelah kegiatan dadu hajma, dilanjutkan dengan kegiatan TPA wajib, 

yang mana kegiatan TPA ini dilaksanakan pada pukul 07.30-08.40, 

kegiatan TPA ini termasuk dari kegiatan belajar mengajar (KBM) yang 

menggunakan metoe sa‟adah. Kegiatan TPA ini dilaksanakan di 

mushollah, ruang kelas, dan pondok bambu yang ada di sekitar MI 

Unggulan Nurul Islam (Nuris) Jember.  

b) PT3 singkatan dari TPA, Tartil, dan Tahfidz yang mana dalam 

kegiatan PT3 ini pelaksanaannya pada siang hari pukul 14.00. TPA 

menggunakan tilawati 1-6, Tartil menggunakan lagu rosta, dan Tahfidz 

                                                           
39

 Helmi, Metode Sa‟adah, diwawancara oleh Agustin Indah, Pondok Nurul Islam (Nuris), 13 

Maret  2022. 
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menghafal yang dimulai dari Juz 30, 29, baru ke Juz 1. Kegiatan PT3 

ini dilaksanakan dari hari senin sampai hari kamis. 

c) EMTS singkatan dari ekstrakulikuler Msaint, Tahfidz, dan Seni yang 

di mana pelaksanaan ekstrakulikuler ini setiap hari pada pukul 14.00-

15.00 

d) Program Tahfidz yang mana program ini merupakan program khusus 

tahfidz yang pelaksanaannya setiap hari senin sampai hari jum‟at dari 

pukul 14.00-16.00, pelaksanaan tahfidz dilakukan di Gedung Tahfidz 

Abdul Latief Di Pondok Nurul Islam (Nuris) Antirogo. 

e) PTQ (Program Tabarok Qur‟an) yang mana program ini merupakan 

program khusus tabarok. Tabarok adalah metode yang diterapkan 

untuk meningkatkan hafalan anak. Tabarok sendiri diambil dari nama 

seorang anak yang pernah dinobatkan sebagai sebagai hafidz termuda 

sedunia ketika ia berusia 5 tahun.
40

  

5. Kelebihan dan Kelemahan Metode Sa‟adah 

Setiap metode pembelajaran pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan, 

begitu juga dengan metode sa‟adah yang mana memiliki kelebihan serta 

kekurangan tersendiri. Kelebihan dan kekurangan dari metode sa‟adah sebagai 

berikut :  
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 Hailatur Rosidah, “Penerapan Metode Tabarok Dalam Meningkatkan Hafalan Para Remaja Di 

Rumah Tahfidz Gemilang Indonesia Cabang Salatiga,” (Skripsi, IAIN Salatiga, 2020), 6. 
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a) Kelebihan  

1) Dapat mempermudah anak dalam membaca dan menghafal Al-Qur‟an 

dengan baik. Dengan penerapan yang baik, hasil yang didapat juga 

akan sesuai dengan keinginan yang diinginkan. 

b) Kelemahan 

1) Kecerdasan anak atau peserta didik yang berbeda. 

Dimana tidak semua anak memiliki kemampuan atau cara 

mengingat yang sama, ada yang bisa lebih dan ada yang bisa 

kurang dalam menghafal. Tidak membebani untuk anak mencapai 

target hafalannya, asal anak-anak melaksanakan dengan ikhtiar 

maka anak akan mampu meningkatkan hafalannya. 

2) Motivasi Orang Tua 

Motivasi orang tua itu penting untuk anak, yang di mana jika orang 

tua juga ikut berpartisipasi dalam membantu hafalan anak, seperti 

melakukan muroja‟ah bersama saat dirumah maka anak akan 

semangat untuk terus menghafal dan melakukannya, dan jika 

sebaliknya maka anak akan mudah bosan dan kurang semangat 

dalam melakukan hafalan serta muroja‟ah apa yang sudah ia 

hafalkan. 
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6. Media Dalam Metode Sa‟adah 

Media berasal dari Bahasa latin medium yang artinya perantara, sedangkan 

dalam Bahasa Arab media berasal dari kata wasaaila artinya pengantar pesan dari 

pengirim ke penerima pesan.
41

  

Secara harfiah media memiliki arti perantara atau pengantar. Media juga 

sebagai benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca aau 

dibicarakan beserta instrument yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan 

belajar mengajar.
42

 Media yang digunakan dalam penerapan metode sa‟adah 

sendiri yaitu : 

a) Al-Qur‟an atau Juz „Amma yang mana sebagai pegangan guru dan 

peserta didik saat melaksanakan pembelajaran Al-Qur‟an 

menggunakan metode sa‟adah di MI Unggulan Pondok Pesantren 

Nuris Antirogo Jember. 

b) Audio yang berfungsi untuk memberikan sumber suara atau contoh 

lagu terkait pembelajaran Al-Qur‟an yang diterapkan di MI 

Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Jember. 

Audio yang digunakan dalam pembelajaran Al-Qur‟an 

menggunakan metode sa‟adah adalah sound system, layar, dan cd 

(kaset). 
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 M. Rudy Sumiharsono, Media Pembelajaran (Jember : CV. Pustaka Abadi, 2017), 9. 
42

 Madeyana, “Penggunaan Media Audio Terhadap Peningkatan Kemampuan Menghafal Al-

Qur‟an Peserta Didik Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Bina Insan Parepare,” (Tesis : IAIN 

ParePare : 2020), 11. 
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C. Pembelajaran Al-Qur’an 

1. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran dalam bahasa Yunani disebut intuctus yang berarti 

menyampaikan pikiran. Belajar dan pembelajaran merupakan dua konsep yang 

saling berkaitan. Konsep belajar berakar pada pihak peserta didik, dan konsep 

pembelajaran berakar pada pihak pendidik atau guru, kedua konsep ini bisa berdiri 

sendiri atau menyatu tergantung dengan kondisi dan situasi dari kegiatan yang 

terjadi.
43

 

Pembelajaran merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh 

pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, mengorganisasikan, dan 

menciptakan sistem lingkungan dengan berbagai metode, sehingga peserta didik 

dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil 

yang optimal. Suatu proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik atau tidak, 

dapat dilihat dari tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran yang ditetapkan.
44

 

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur 

manusiawi (siswa dan guru), material (buku, papan tulis, kapur, serta alat belajar 

lainnya), Fasilitas (ruang belajar kelas), dan proses yang saling mempengaruhi 

untuk mencapai tujuan pembelajaran.
45
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 Edri, “Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran Al-Qur‟an Di TPA Baiturrahman Dusun 

Klidon Desa Sukoharjo Kec. Nganglik Kab. Sleman Provinsi Yogyakkarta,” (Skripsi : UII : 2018) 

16. 
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 Tiara Ikhsani, “Pembelajaran Al-Qur‟an Menggunakan Merode Tilawati,” (Skripsi : IAIN 

Ponorogo : 2020), 14. 
45

 Fakhrurrazi, “Hakikat Pembelajaran Yang Efektif”, At-Tafkir  9, No. 1 (Juni, 2018) : 86. 
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Pendapat Tohirin yang mengatakan bahwa pembelajaran merupakan upaya 

dalam kegiatan belajar mengajar dan upaya dalam mengarahkan aktivitas peserta 

didik ke arah belajar.
46

 Sedangkan pendapat Hamalik yang dikutip Lefudin 

mengatakan bahwa pembelajaran merupakan suatu kombinasi yang tersusun 

antara manusiawi, material, fasilitas, serta rencana yang saling mempengaruhi 

dalam mencapai suatu tujuan.
47

 

Pembelajaran dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

diinginkan itu dengan indikator pencapaian. Pembelajaran merupakan bantuan 

yang diberikan oleh seorang pendidik kepada peserta didiknya agar terjadi proses 

perolehan ilmu, dan pengetahuan. Proses pembelajaran pada intinya adalah proses 

untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Pembelajaran juga 

termasuk dari kegiatan yang komplek. Pembelajaran pada hakikatnya tidak 

sekedar menyampaikan pesan, akan tetapi juga merupakan aktifitas professional 

yang menuntut guru dapat menggunakan keterampilan dasar mengajar secara 

terpadu, serta menciptakan situasi yang efisien. 

Makna lain dari pembelajaran juga dapat dilihat dari aspek yuridis yang 

sudah termaktub di dalam UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Bab I pasal 1 No. 20 menyebutkan bahwa 

pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar.
48

 Oleh karena itu dalam proses 

                                                           
46

 Tohirin, Psikolog Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 

2006), 8. 
47

 Lefudin, Belajar dan Pembelajaran (Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2017) 13.  
48

 Arbain Nurdin. Nurul Zainab, Pembelajaran Terjemah Al-Qur‟an (Bantul : Lembaga Ladang 

Kata, 2020), 4. 
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pembelajaran seorang pendidik harus menciptakan suasana yang kondusif dan 

strategi belajar yang menarik minat para peserta didiknya. Pembelajaran yang 

berkualitas sangat tergantung dari motivasi kreatifitas pengajar, pembelajaran 

yang memiliki motivasi tinggi ditunjang dengan mengajar yang mampu 

memfasilitasi tersebut akan membawa pada keberhasilan pencapaian target 

belajar. Target belajar dapat diukur melalui perubahan sikap, dan kemampuan 

peserta didik melalui proses belajarnya. Desain pembelajaran yang baik, ditunjang 

dengan fasilitas yang memadai, ditambah juga dengan kreatifitas seorang pendidik 

akan membuat peserta didik lebih mudah mencapai target belajar tersebut. 

Berdasarkan dari beberapa uraian di atas, bahwa pembelajaran adalah 

suatu proses untuk menyampaikan ilmu pengetahuan yang melibatkan manusiawi 

(pendidik dan peserta didik), material, fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. 

Tujuan dalam pembelajaran dapat dilihat dari hasil belajar peserta didik itu 

sendiri. 

2. Pengertian Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an dalam Bahasa Arab merupakan masdar dari kata (قرء), yang 

secara etimologi berarti bacaan, atau apa yang tertulis padanya. Sedangkan 

definisi Al-Qur‟an secara istilah adalah kitab Allah yang diturunkan (baik lafadz 

atau maknanya) kepada Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan 

serta mutawatir, yakni dengan penuh kepastian dan keyakinan (akan kesesuaian 
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dengan apa yang diturunkan-Nya kepada Nabi Muhammad), yang ditulis pada 

mushaf yang diawali surah Al-Fatihah dan diakhiri Surah An-Naas.
49

 

Al-Qur‟an adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad saw dengan perantara malaikat Jibril untuk 

dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup untuk 

manusia. Al-Qur‟an memiliki pengaruh yang besar untuk manusia, diikuti oleh 

semua orang yang mendengarkannya, baik ia muslim atau kafir. Inilah yang 

membuat kaum musyrik dari penduduk Makkah berusaha untuk mengganggu 

orang yang membacanya, karena takut berpengaruh terhadap kaum wanita, anak-

anak, dan orang tua mereka, sehingga mereka juga akan beriman terhadap risalah 

Nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka. 

Mempelajari Al-Qur‟an merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh 

Allah Swt bagi setiap muslim dan muslimah. Selain sebagai kebutuhan, Al-Qur;an 

juga merupakan kitab hidayah yang menunjukan jalan kebahagiaan baik itu di 

dunia atau di akhirat. Membaca Al-Qur‟an juga merupakan gerbang menuju 

pengetahuan Islamiyah seperti akidah, ibadah, akhlaq, dan sebagainya.
50

 

Sebagaimana firman Allah Swt pada surah Al-Baqoroh ayat 185 sebagai berikut : 

51َرمضَان الِذى أُنزَِل ِفيِه الققرآَن هًذى للناِس و بيناٍت ِمَن اهلُدى َو الُفْرقَانِ َشْهر 
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 Tiara Ikhsani, “Pembelajaran Al-Qur‟an Menggunakan Metode Tilawati,”  15. 
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 Tiara Ikhsani, “ Pembelajaran Al-Qur‟an Menggunakan Metode Tilawati,” 16. 
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 Al-Qur‟an 2 : 185. 
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Artinya : “Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang didalamnya diturunkan 

Al-Qur‟an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai 

petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil”.
52

 

Dari uraian di atas, bahwa pembelajaran Al-Qur‟an adalah proses 

menambah pengetahuan, keterampilan, dan merubah sikap peserta didik melalui 

kegiatan pembelajaran Al-Qur‟an. Pembelajaran Al-Qur‟an juga bisa diartikan 

suatu proses untuk mendapatkan ilmu atau pengetahuan yang berkaitan dengan 

Al-Qur‟an, seperti membaca, menghafal, dan mengamalkannya.
53

  

a) Membaca yaitu suatu kegiatan interaktif untuk memetik dan 

memahami arti ataupun makna yang terdapat dalam sebuah bacaan. 

Begitu juga dengan membaca Al-Qur‟an, jika dapat membaca Al-

Qur‟an dengan benar, maka dapat memahami makna yang terdapat 

dalam bacaan Al-Qur‟an tersebut. Membaca juga merupakan proses 

pengembangan keterampilan.
54

 Agar membaca Al-Qur‟an lancar, baik 

dan benar, langkah yang harus diperhatikan adalah : 

1) Mengenal huruf hijaiyah. 

Mengenal yaitu pengetahuan pertama, terutama dalam mengenal 

huruf hijaiyah. Tanpa mengenal huruf hijaiyah, maka akan sangat 

kesulitan dalam membaca Al-Qur‟an nantinya. Karena, huruf 
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 Fahrur Rozi Abdillah, Al-Qur‟an Hafalan Perkata (Bandung : Al-Qur‟an Al-Qosbah, 2021), 28. 
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 Ida Farida, “Pembelajaran Al-Qur‟an Dan Implementasi Terhadap Kemampuan Membaca Al-

Qur‟an Siswa SMP Islam Bait Al-Rahman (Skripsi : UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 19. 
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 Andi Sahtiani Jahrir, Membaca (Pasuruan : Qiara Media, 2020), 14. 
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hijaiyah merupakan huruf alfabet dan huruf abjad dalam Bahasa 

Arab sebagai Bahasa asli Al-Qur‟an.
55

 

2) Memahami tanda baca dan hukum bacaan. 

Memahami yaitu mengerti, atau mengetahui yang benar. Dalam 

mempelajari Al-Qur‟an tidak hanya mengenal huruf hijaiyahnya 

saja, akan tetapi juga harus memahami tanda baca dan hukum 

bacaannya. Seperti hukum mad wajib muttasil yang berarti harus 

dibaca panjang lima harokat ketika huruf mad bertemu dengan 

huruf hamzah.
56

 

b) Menghafal dalam Bahasa Arab sering diungkapkan dengan kata 

hafidza, yang berarti menjaga, memelihara, dan melindungi.
57

 Dalam 

mempelajari Al-Qur‟an menghafal juga termasuk di dalamnya. Cara 

menghafal Al-Qur‟an dengan mudah ada beberapa cara, yaitu : 

1) Membagi jumlah ayat dalam 1 halaman (1 kaca)  

2) Membaca langsung dari mushaf dengan suara yang keras 

supaya dapat terdengar dan mudah untuk mengingatnya. 

3) Menggunakan satu jenis mushaf  saja 

4) Mengulang-ulang ayat yang sudah dibaca kurang lebih 3 

sampai 5 kali atau lebih. 

5) Memperbaiki Bacaan. Pada tahap ini sangat penting untuk 

dilakukan, agar dapat diketahui kualitas bacaan Qur‟an 
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6) Banyak mendengar murotal dari televise, radio, atau kaset yang 

mana dapat memudahkan seseorang dalam mengingat ayat 

yang dihafalkannya. 

c) Mengamalkan, yaitu menerapkan, melaksanakan, serta menyampaikan. 

Dalam mempelajari Al-Qur‟an tidak hanya membaca dan menghafal 

saja, akan tetapi juga harus mengamalkannya terutama dalam 

kehidupan sehari-hari.
58

 

Dari uraian di atas, bahwa dalam mempelajari Al-Qur‟an harus 

mengetahui dan mengenal huruf-huruf hijaiyah yang merupakan huruf 

dasar bahasa Arab yang digunakan dalam bahasa Al-Qur‟an, tidak hanya 

mengenal huruf, tetapi juga harus mengetahui dan faham akan hukum 

bacaan, yang nantinya akan memudahkan jika ingin menghafalkan Al-

Qur‟an, dan terutama dalam mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.  

3. Komponen Dalam Pempelajari Al-Qur‟an. 

Mempelajari Al-Qur‟an mempunyai beberapa komponen pendukung yang 

dapat membantu mempermudah proses pembelajarannya. Komponen 

pembelajaran Al-Qur‟an diantaranya adalah :  

1) Guru atau Pendidik Al-Qur‟an 

Guru adalah seseorang yang menjadi panutan bagi semua orang, terutama 

bagi para peserta didiknya. Dalam UU RI Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan 

dosen pasal 1, juga dijelaskan bahwasannya guru merupakan pendidik 
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 Agung Julianto, ”Cara Mengamalkan Isi Kandungan Al-Qur‟an,” JurnalGarut, 21 Juli 2021, 
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professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi para peserta didik pada pendidikan anak 

usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
59

 

Tugas guru dalam melaksanakan tugas sebagai pengabdi pendidikan 

terbagi menjadi dua, yaitu : pertama tugas guru sebagai profesi meliputi 

mendidik, mengajar, dan melatih peserta didik. Kedua seorang guru dalam bidang 

kemanusiaan yang mana ia harus menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua bagi 

para peserta didiknya.  

Menjadi guru itu harus menguasai ilmu pengetahuan, dan juga harus 

mengerti cara mendidik dan membimbing para peserta didik, karena setiap 

karakter peserta didik itu berbeda. Begitu pula jika  ingin menjadi guru Al-Qur‟an 

harus menguasai ilmu pengetahuan terkait Al-Qur‟an, terutama dalam pengucapan 

huruf hijaiyah yang merupakan huruf dasar dari Al-Qur‟an sendiri.
60

 Menjadi guru 

Al-Qur‟an mempunyai kriteria sendiri, kriteria menjadi guru Al-Qur‟an sebagai 

berikut :  

 

a) Faham Ilmu Tajwid 

Ilmu tajwid merupakan bekal utama yang harus dimiliki oleh seorang 

pendidik Al-Qur‟an, karena selain huruf hijaiyah sebagai dasar 

mempelajari Al-Qur‟an terutama dalam hal membaca dan menghafal, 
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menguasai ilmu tajwid ini juga merupakan pondasi utama dalam 

mempelajari Al-Qur‟an, khususnya dalam pembelajaran membaca dan 

menghafal yang mana jika seorang pendidik Al-Qur‟an tidak faham 

akan ilmu tajwidnya, maka akan kesusahan nantinya bila akan 

memperbaiki bacaan atau hafalan dari peserta didik yang salah. 

b) Memahami ilmu Waqf wal Ibtida 

Ilmu waqf wal ibtida ini tak kalah penting harus difahami oleh 

pendidik Al-Qur‟an. Sebab tidak semua dari peserta didik memahami 

akan ilmu waqf ini. Jika seorang pendidik Al-Qur‟an tidak memahami 

ilmu waqf wal ibtida dengan baik dan benar, maka ia akan merasa 

kesusahan dalam memperbaiki bacaan peserta didiknya yang salah. 

c) Memiliki Sifat Zuhud dan Menjauhi Pakaian yang tidak pantas. 

Menjadi pendidik memang harus menjaga penampilan terutama dalam 

memilih pakaian yang pantas, begitu pula menjadi pendidik Al-Qur‟an, 

sebab selain mengajarkan ilmu ia juga mempunyai kewajiban untuk 

mengajarkan adab mulia, dan menajdi uswah bagi para peserta 

didiknya. 

 

 

2) Peserta Didik 

Peserta didik adalah salah satu dari komponen pendidikan yang tidak dapat 

ditinggalkan, karena tanpa adanya peserta didik tidak akan mungkin proses 

pembelajaran berjalan dengan baik. Dalam proses pembelajaran peserta didik 
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ingin mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, dan juga peserta didik  

sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan, dan kemudian ingin 

mencapai secara optimal.  

Peserta didik adalah orang atau seorang anak didik yang sedang menuntut 

ilmu pengetahuan yang berusaha untuk mengembangkan diri dalam sebuah 

jenjang pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal.
61

 

3) Materi Pembelajaran Al-Qur‟an 

Materi pembelajaran merupakan subtansi yang akan disampaikan dalam 

proses pembelajaran. Tanpa adanya materi pembelajaran, maka proses 

pembelajaran tidak akan berjalan. Seperti halnya saat pembelajaran Al-Qur‟an, 

dalam pembelajaran Al-Qur‟an juga harus mempersiapkan materi-materi yang 

akan disampaikan. 

Mempelajari Al-Qur‟an juga terdapat materi yang harus disiapkan oleh 

pendidik, baik dalam hal pembelajaran membaca atau pembelajaran menghafal 

Al-Qur‟an. Materi dalam pembelajaran membaca Al-Qur‟an secara umum terdiri 

dari lima materi, di antaranya : pengenalan huruf-huruf hijaiyah beserta 

makhrajnya, pemarkah (as-syakkal), huruf-huruf bersambung, ilmu tajwid, dan 

ilmu gharib (bacaan-bacaan yang tidak sama seperti kaidah umum), begitu pula 

dengan pembelajaran menghafal Al-Qur‟an yaitu : pengenalan huruf-huruf 

hijaiyah,  ilmu tajwid, dan pemahaman tanda baca.
62
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 Wiwik Anggranti, “Penerapan Metode Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur‟an,” Jurnal Intelegensi 

1, No. 1 (April : 2016), 108. 
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Oleh sebab itu, sebagai seorang pendidik harus benar menguasai materi 

pembelajaran terkait membaca dan menghafal Al-Qur‟an yang akan disampaikan, 

selain itu pemilihan materi pembelajaran harus sesuai dengan waktu yang sudah 

disediakan. 

4) Metode 

Metode diartikan sebagai cara yang dapat diatur dan difirkan baik-baik 

dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran.
63

 Penggunaan metode yang tepat 

dapat membantu seorang pendidik dalam menyampaikan materi kepada para 

peserta didiknya. Demikian halnya dalam pembelajaran Al-Qur‟an metode yang 

dipilih oleh seorang pendidik harus yang tepat, agar nantinya agar mempermudah 

para peserta didik dalam mencapai tujuan belajar. 

Begitu juga dengan pembelajaran membaca Al-Qur‟an, banyak sekali 

metode yang digunakan. Metode dalam pembelajaran membaca Al-Qur‟an di 

antaranya : metode iqro‟, metode al-bagdadiyah, metode an-nahdiyah, metode 

tartil, metode yanbu‟a, metode qiro‟ati, dan metode barqy.
64

 Dan ada pula 

beberapa macam metode pembelajaran menghafal Al-Qur‟an, di antaranya : 

metode pengulangan, metode wahdah, metode kitabah, metode sam‟i, metode 

tahfidz, metode takrir, metode talaqqi, dan metode tasmi‟.
65

 

Dari uraian di atas, banyak sekali macam-macam metode pembelajaran 

Al-Qur‟an khususnya dalam hal membaca dan menghafal Al-Qur‟an, yang mana 
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 Nur Asifa, “Metode Pembelajaran Al-Qur‟an Dengan Cepat Di Pendidikan Arab Al-Furqon 

Selangkong Malaysia,” (Skripsi : UIN Sumatra Utara : 2018), 14. 
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 Wiwik Anggranti, “Penerapan Metode Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur‟an,” 108-109. 
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 Roni Prasetyawan, “Metode menghafal Al-Qur‟an Di Pondok Pesantren Al Wafa Palangraya,” 
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seorang pendidik juga harus memilih metode yang tepat untuk diterapkan dalam 

proses pembelajaran nantinya, agar dapat mempermudah para peserta didik dalam 

mencapai tujuan belajar. 

5) Media Pembelajaran 

Media pada hakekatnya merupakan salah satu komponen pembelajaran. 

Sebagai komponen, media pembelajaran hendaknya merupakan bagian inti dan 

harus sesuai dengan proses pembelajaran secara menyeluruh.
66

 

Media pembelajaran merupakan alat bantu yang sangat bermanfaat bagi 

para pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Media 

pembelajaran juga dapat membantu rangsangan peserta didik dalam proses belajar 

mengajar, dan dapat juga meningkatkan minat belajar dari peserta didik itu 

sendiri. 

Pemilihan media pembelajaran dalam membantu proses pembelajaran juga 

penting, apalagi dalam belajar membaca atau menghafal Al-Qur‟an, karena 

dengan adanya media pembelajaran yang membantu dalam proses membaca dan 

menghafal Al-Qur‟an dapat mempermudah para peserta didik dalam membaca 

dan menghafal, dan kegiatan itu akan lebih menyenangkan serta meningkatkan 

minat dari peserta didik itu sendiri.
67

 

Banyak sekali media pendukung dalam proses pembelajaran membaca dan 

menghafal Al-Qur‟an, seperti media audio, dan media visual. Media yang sering 
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kali dipakai saat proses pembelajaran membaca dan menghafal Al-Qur‟an di 

antaranya : radio, kaset audio, media gambar, bahan bacaan seperti AL-Qur‟an 

dan juz amma, dan LCD.
68

 

Dari uraian di atas, pemilihan media pembelajaran itu juga penting, begitu 

pula dalam pembelajaran membaca dan menghafal Al-Qur‟an, pemilihan media 

yang tepat akan menarik minat peserta didik itu sendiri. 

6) Evaluasi  

Evaluasi pembelajaran merupakan suatu komponen pembelajaran yang 

digunakan seorang pendidik untuk mengetahui efektivitas kegiatan pembelajaran. 

Evaluasi ini perlu dilakukan agar mengetahui kemajuan dari para peserta didik 

dalam pembelajaran yang merupakan dari hasil belajar peserta didik.
69

 

Evaluasi pembelajaran dalam pembelajaran Al-Qur‟an dengan cara 

penilaian harian. Pelaksanaan evaluasi dalam pembelajaran membaca Al-Qur‟an 

dengan cara baca simak antara pendidik dan peserta didik, terutama dalam hukum 

bacaan (ilmu tajwid), sedangkan evaluasi pembelajaran mengahafal Al-Qur‟an 

dengan cara murojaah bersama antara pendidik dan peserta didik, dan juga bisa 

menggunakan cara sambung ayat, cara ini dapat digunakan untuk melatih ingatan 

dari peserta didik itu sendiri. 

Dari uraian di atas, bahwa setiap proses pembelajaran itu harus ada 

evaluasinya, begitu pula dengan pembelajaran membaca dan menghafal Al-
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Qur‟an, yang mana evaluasi ini dilakukan guna mengetahui kemajuan atau 

capaian dari peserta didik itu sendiri. 

4. Tujuan Pembelajaran Membaca dan Menghafal Al-Qur‟an 

Pembelajaran Al-Qur‟an sebagai suatu kegiatan interaksi belajar mengajar 

juga, yang memiliki tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Tujuan adalah suatu 

cita-cita yang akan dicapai. Setiap kegiatan belajar mengajar pasti memiliki 

tujuan, begitu pula dalam mempelajari Al-Qur‟an. Tujuan pembelajaran Al-

Qur‟an yaitu menjadikan Al-Qur‟an sebagai pedoman utama untuk menjalani 

hidup di dunia dengan mengamalkan segala perintah yang ada dalam Al-Qur‟an.  

 Tidak hanya itu, dalam mempelajari Al-Qur‟an terutama dalam hal 

membaca Al-Qur‟an harus memiliki tujuan yang harus dicapai. Tujuan 

pembelajaran membaca Al-Qur‟an sebagai berikut :  

1) Al-Qur‟an dijadikan sebagai pedoman utama yang dikagumi dan 

dicintai, agar saat mempelajarinya dapat menjalankan dengan baik, 

serta mendapat syafa‟atnya. 

2) Agar peserta didik dapat membaca Al-Qur‟an dengan fasih dan benar, 

terutama dalam makhorijul huruf dan tajwidnya. 

3) Peserta didik dapat memahami cara membaca Al-Qur‟an dengan baik, 

terutama dalam ketetapan saktah (tempat-tempat berhenti). 

4) Agar pelajar atau peserta didiknya dapat membiasakan membaca Al-

Qur‟an dalam kehidupan sehari-hari. 
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Begitu pula dalam pembelajaran menghafal  Al-Qur‟an harus memiliki 

tujuan yang ingin dicapai, tujuan pembelajaran menghafal Al-Qur‟an sebagai 

berikut
70

 :  

1) Memperkaya pembendaharaan kata serta kalimat yang indah dari 

bacaan Al-Qur‟an tersebut. 

2) Hati tidak akan merasakan kekosongan 

3) Selalu merasa damai, dan dicintai oleh sesama manusia 

4) Terbebas dari siksa 

5) Mendapat syafaat dari Al-Qur‟an 

Dari uraian di atas, bahwa setiap kegiatan pembelajaran pasti memiliki 

tujuan yang harus dicapai, begitu pula dengan mempelajari Al-Qur‟an yang mana 

memiliki tujuan tertentu terkhusus dalam hal pembelajaran membaca dan 

pembelajaran menghafal Al-Qur‟an. Dengan membaca Al-Qur‟an dengan baik 

dan benar, maka akan memudahkan jika ingin menghafal Al-Qur‟an nantinya, dan 

akan mendapat syafaat serta kedudukan yang tinggi. 

 

 

5.  Manfaat Pembelajaran Membaca dan Menghafal Al-Qur‟an 

Dalam mempelajari Al-Qur‟an khusunya dalam hal membaca dan 

menghafal Al-Qur‟an  ada beberapa manfaat yang akan didapatkan, di antaranya : 

                                                           
70

 Yahya Abdul Fattah Az Zawawi, Revolusi Menghafal Al-Qur‟an (Surakarta : Insan Kamil, 

2018), 41-42. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

49 

 

 
 

1) Mendapat Pahala dan Kebaikan 

Manfaat utama yang akan didapatkan seseorang dalam 

mempelajari Al-Qur‟an adalah pahala yang berlipat ganda. Baik yang 

masih dalam tahap belajar membaca, maupun yang sudah lancar dalam 

membacanya.  

Rasulullah Saw. Bersabdah bahwa : “Barang siapa yang membaca 

satu huruf saja dari Al-Qur‟an, maka akan mendapat satu kebaikan dan 

dari satu kebaikan itu akan berlipat ganda menjadi sepuluh kebaikan.” 

2) Menaikan Derajat 

Manfaat yang akan didapatkan seseorang dalam mempelajari Al-

Qur‟an dalam hal membaca, menghafal, atau mengamalkannya akan 

dinaikan derajatnya.  

Rasulullah Saw. bersabdah bahwa : “Orang-orang yang mahir 

membaca Al-Qur‟an akan mendapat posisi yang tinggi di surga nantinya.” 

3) Mengandung unsur meditasi (as-Syifa) 

Al-Qur‟an sering disebut sebagai as-Syifa yang diartikan sebagai 

penyembuh. Dengan cara membaca atau mendengarkan bacaan Al-Qur‟an 

energi dalam tubuh menjadi lebih aktif dan menimbulkan ketenangan yang 

dapat membantu proses perwujudan kesehatan dalam tubuh. Seperti 

Firman Allah pada QS. Fussilat ayat 44, yang meliputi : 

 ُقل ُهَو للَّذيَن ا َمُنوا ُهًدى وِشفاَءٌ 
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Artinya : “Katakanlah : Al-Qur‟an itu petunjuk dan penawar bagi 

orang-orang mukmin.”
71

 

4) Mengandung unsur autosugesti 

Dari segi kejiwaan, unsur sugesti yang terdapat dalam Al-Qur‟an 

merupakan suatu ungkapan baik atau disebut juga dengan istilah ahsanu 

al-hadits yang mampu memberikan efek sugesti positif bagi pendengar 

maupun pembacanya, sehingga dapat menimbulkan perasaan tenang dan 

tentram. 

5) Mengandung Unsur Relaksasi 

Terdapat tanda waqaf pada setiap bacaan di dalam Al-Qur‟an, yang 

mengharuskan pembaca berhenti sejenak. Kemudian seorang pembaca 

menarik nafas secara teratur pada saat ingin melanjutkan membaca 

kembali, dan inilah yang membuat kondisi tubuh dalam keadaan rileks. 

 

 

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembelajaran Membaca dan Menghafal 

Al-Qur‟an 

Setiap proses pembelajaran pasti terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi, baik itu faktor dari dalam atau dari luar. Adapun faktor-faktor 
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yang mempengaruhi proses pembelajaran membaca dan menghafal Al-Qur‟an 

sebagai berikut :  

1) Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri 

seseorang sendiri dan dapat mempengaruhi terhadap belajarnya. Karena, 

setiap karakteristik setiap individu berbeda satu sama lain, sehingga 

merespon faktor yang ada di luar (lingkungan) dengan cara yang berbeda 

pula. Perbedaan cara merespon lingkungan inilah yang menghasilkan hasil 

belajar yang berbeda-beda
72

.Faktor internal ini ada dua faktor, yaitu : 

faktor fisiologi dan faktor psikologis. 

a) Faktor Fisiologi 

Faktor fisiologi merupakan faktor yang berkaitan dengan keadaan 

jasmani. Keadaan jasmani akan mempengaruhi proses belajar mengajar 

seseorang, karena keadaan jasmani yang optimal akan berbeda 

pengaruhnya bila dibandingkan dengan keadaan jasmani yang lemah dan 

lelah.
73

 Hal yang tidak kalah pentingnya adalah kondisi panca indra, 

terutama mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar.
74

 

                                                           
72

 Tiara Ikhsani, “Pembelajaran Al-Qur‟an Menggunakan Metode Tilawati,” 24. 
73

 Haidir. Muhammad Azman, dkk, “Implementasi Of Reading Qur‟anic Learning,” Analytica 

Islamica 22 No. 1 (Januari : 2020), 28. 
74

 Lia Susilawati, “Pembelajaran Membaca Al-Qur‟an Di SMA 4 Rejang Lebong,” (Skripsi : IAIN 

Curup : 2018), 18. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

52 

 

 
 

Faktor fisiologi yaitu faktor yang berhubungan dengan kondisi 

fisik individu. Selama proses belajar mengajar berlangsung, fungsi 

fisiologi pada tubuh manusia sangat mempengaruhi hasil belajar. 

b) Faktor Psiologi 

Faktor psikologis merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

proses belajar di antaranya : 

1) Inteligensi 

Inteligensi merupakan kemampuan yang dibawa dari lahir yang 

memungkinkan seseorang berbuat sesuatu dengan cara tertentu.
75

 

Inteligensi ini sangat dibutuhkan sekali dalam proses belajar 

mengajar, karena dengan tingginya nilai inteligensi seseorang 

maka akan lebih cepat menerima pelajaran atau informasi yang 

disampaikan. 

2) Bakat 

Secara umum bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki 

seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan 

datang. Bakat juga dapat diartikan sebagai sifat dasar kepandaian 

seseorang yang dibawa sejak lahir. Bakat yaitu suatu kualitas yang 

nampak dari tingkah laku manusia pada  suatu keahlian tertentu.
76
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Bakat adalah kemampuan khusus yang menonjol dari berbagai 

jenis yang dimiliki seseorang. Seseorang umumnya memiliki bakat 

tertentu dari satu atau lebih kemampuan khusus yang menonjol 

dari bidang lainnya.
77

 

3) Minat 

Minat adalah suatu rasa lebih suka atau rasa ketertarikan pada 

suatu hal atau aktivitas. Minat pada dasarnya penerimaan akan 

sesuatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri.
78

 

4) Motivasi 

Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seseorang individu 

yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan 

atas sesuatu yang menjadi dasar atau suatu alasan seseorang dalam 

berperilaku atau melakukan sesuatu. 

Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut harus benar-benar 

diperhatikan agar proses belajar mengajar dapat berhasil dengan dengan 

baik, karena faktor psikologis tersebut akan mempengaruhi prestasi 

kemampuan peserta didik dan prestasi hasil belajarnya. 

 

2) Faktor Eksternal 
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Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar pribadi 

peserta didik. Faktor eksternal mencakup ranah yang sangat luas, sehingga 

kondisi yang memicu juga memiliki berbagai ragam yang sangat banyak, 

di antaranya : 

a) Lingkungan Keluarga 

Lingkungan keluarga adalah faktor yang sangat mempengaruhi 

terhadap kegiatan belajar peserta didik. Hubungan yang baik atau 

harmonis antara orang tua dan anggota keluarga lainnya akan 

membawa peserta didik untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

dengan baik, dan sebaliknya jika hubungan atau komunikasi kurang 

baik dengan orang tua atau anggota keluarga lainnya, maka hasil 

belajar yang dicapai belum bisa maksimal. 

b) Lingkungan Sekolah 

Lingkungan sekolah maksudnya di mana peserta didik memiliki 

komunikasi atau interaksi baik dengan pendidik serta teman-temannya, 

maka dapat menjadikan motivasi untuk peserta didik belajar dengan 

baik, dan begitu sebaliknya jika peserta didik tidak berinteraksi atau 

komunikasi baik dengan pendidik serta teman-teman sekolahnya, maka 

itu juga akan mempengaruhi proses belajar dari peserta didik itu 

sendiri.  

 

 

c) Lingkungan Masyarakat 
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Lingkungan masyarakat di sini adalah lingkungan temapt tinggal dari 

peserta didik itu sendiri. Misanya lingkungan tempat tinggal peserta 

didik jauh dari tempat tinggal temannya, atau sangat dekat dengan 

pusat keramaian yang mana akan berpengaruh terhadap aktivitas 

belajar peserta didik itu sendiri. 

Dari uraian di atas, bahwa setiap proses pembelajaran pasti akan 

ada faktor-faktor yang mendukung atau menghambat pembelajaran 

tersebut, begitu pula dengan pembelajaran Al-Qur‟an terkait membaca dan 

menghafal. Faktor yang mempengaruhi itu berasal dari dalam atau luar, 

seperti keadaan jasmani yang akan mempengaruhi proses 

pembelajarannya, dan keadaan lingkungan yang ada disekitar tempat 

tinggal. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan Penelitian berisikan uraian tentang pendekatan penelitian yang 

dipilih, yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Sementara jenis penelitian misalnya 

dapat mengambil studi kasus, etnografi, atau jenis lainnya. Penentuan pendekatan 

dan dan jenis penelitian harus diikuti oleh alasan-alasan.
79

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian 

menggunakan penelitian lapangan. Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan 

alamiah sebagai sumber data.
80

 Penelitian Kualitatif bertujuan untuk 

menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan berbagai 

fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian.
81

 

Alasan peneliti memilih pendekatan kualitatif adalah agar mendapat data 

yang mendalam mengenai pembelajaran Al-Qur‟an menggunakan metode sa‟adah 

yang diterapkan di MI Unggulan Pondok Nurul Islam (Nuris) Antirogo Jember. 
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian adalah tempat peneliti melakukan penelitian dalam 

rangka mendapatkan data yang sebenarnya terkait apa yang akan diteliti.
82

 

Lokasi penelitian berada di MI Unggulan Full Day School Pondok 

Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Jember. Yang mana di tempat penelitian 

ini, pembelajaran Al-qur‟an yang diterapkan di MI Unggulan Pondok Pesantren 

Nurul Islam (Nuris) Antirogo, menggunakan Metode Sa‟adah, yang mana metode 

ini baru 3 tahun diterapkan dalam pembelajaran Al-Qur‟an.  

C. Subyek Penelitian 

Subjek Penelitian adalah sumber tempat untuk memperoleh keterangan 

penelitian atau lebih tepat dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang 

mengenainya ingin memperoleh keterangan. Dalam pemilihan subyek atau 

informan ini, peneliti menggunakan purposive sampling. Purposive adalah teknik 

pengambilan bahan sumber data dengan pertimbangan tertentu.
83

 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian atau informan sebagai 

berikut : 

1. Bapak H. Subandi sebagai pencetus Metode Sa‟adah 

2. Ustaz-ustaz dan Ustadzah di MI Unggulan Pondok Pesantren Nurul 

Islam (Nuris) Antirogo Jember. 
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3. Santri dan Santriwati MI Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam 

(Nuris) Antirogo Jember. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data merupakan salah satu metode penelitian untuk 

mengumpulkan berbagai data atau informasi yang terdapat di lapangan.
84

 Teknik 

pengumpulan data ini bisa dilakukan dengan cara wawancara, observasi, angket, 

atau dokumentasi. Adapun tenik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti 

sebagai berikut : 

1. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan 

sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai.
85

 

Teknik wawancara ini dapat pula diartikan sebagai cara yang digunakan 

untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertahap kepada 

informan. Macam-macam wawancara ada dua, yaitu : 

a) Wawancara tidak terstuktur, yaitu wawancara yang hanya memuat 

garis besar yang akan ditanyakan. Terutaman kreativitas 

pewawancara yang sangat diperlukan, bahkan hasil dari wawacara 

tidak terstuktur lebih banyak tergantung dari pewancara. 

b) Wawancara ter stuktur, yaitu wawancara yang disusun secara 

terperinci sehingga menyerupai check-list. Pada wawancara 
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terstuktur mula-mula pewawancara menanyakan serentetan 

pertanyaan yang sudah terstuktur, kemudian satu per satu 

diperdalam untuk mendapat keterangan lebih lanjut dari 

narasumber.
86

 

Adapun pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

wawancara semi ter struktur. Yang di mana peneliti melakukan wawancara 

dengan mengajukan pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya, 

kemudian memperdalam informasi dengan pertanyaan lainnya. Yang 

diperoleh peneliti dengan teknik wawancara semi ter stuktur adalah data 

terkait metode sa‟adah. 

Metode Sa‟adah adalah sebuah metode pembelajaran Al-Qur‟an di 

MI Unggulan Full Day School Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) 

Antirogo Jember. Metode Sa‟dah ini dicetuskan oleh Bapak Subandi pada 

tahun 2019 lalu, dan dijadikan sebagai metode pembelajaran Al-Qur‟an 

jenjang  MI dan program ekstrakulikuler di MI Unggulan Full Day School 

Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Jember. Kata Sa‟adah 

berasal dari kata (sam‟a, abshoro, dan af‟idah) sam‟a memiliki arti 

pendengaran, abshoro memiliki arti penglihatan, af‟idah memiliki arti akal 

atau hati. Kata sa‟adah terbentuk karena sebuah pembelajaran berawal dari 

mendengarkan, melihat, dan terakhir pada akal yang sesuai dengan firman 

Allah Q.S An-Nahl ayat 78 yang di mana pada surah tersebut terdapat kata 

                                                           
86

 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, 76. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

60 

 

 
 

sam‟a, abshor, dan af‟idah yang kemudian oleh bapak Subandi selaku 

pencetusnya disingkat menjadi sa‟adah 

2. Observasi 

Observasi merupakan melihat dengan penuh perhatian. Dalam 

konteks penelitian, observasi diartikan sebagai cara untuk pencatatan 

secara sistematis mengenai prilaku informan atau subjek yang akan 

diteliti.
87

 Macam-macam observasi ada 3, yaitu : 

a) Observasi Partisipan, yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-

hari dengan orang yang yang sedang diamati atau yang digunakan 

sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan penelitian, 

peneliti juga melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data. 

Dengan observasi partisipan ini, data yang akan di peroleh oleh 

peneliti akan lebih lengkap. 

b) Observasi Non-partisipan, yaitu peneliti tidak terlibat langsung, 

peneliti hanya mencatat, menganalisis, dan membuat kesimpulan 

tentang prilaku objek yang akan diteliti. 

c) Observasi Terstuktur, yaitu observasi yang telah dirancang secara 

sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan, dan di mana 

tempatnya. Observasi terstuktur dilakukan apabila peneliti sudah 

mengetahui dengan pasti variable apa yang akan diamati.  
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis observasi 

nonpartisipan, yang mana peneliti datang ke tempat penelitian dan tidak 

ikut melaksanakan apa yang mereka lakukan, hanya saja memantau objek 

yang akan diamati. Adapun data yang diperoleh oleh peneliti sebagai 

berikut : 

1) Penerapan metode sa‟adah dalam pembelajaran membaca Al-

Qur‟an di MI Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) 

Antirogo Jember. 

2) Penerapan metode sa‟adah dalam pembelajaran menghafal Al-

Qur‟an MI Unggualan Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) 

Antirogo Jember. 

3. Dokumentasi 

Peneliti juga menggunakan metode dokumentasi guna sebagai 

penguat data-data observasi dan informasi dari wawancara. Dokumentasi 

merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen 

(informasi yang didokumentasikan) yang berupa dokumen tertulis atau 

dokumen terekam.
88

 Adapun data yang diperoleh menggunakan metode 

dokumentasi sebagai berikut : 

1) Sejarah berdirinya MI Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam 

(Nuris) Antirogo Jember. 

2) Profile Lembaga MI Unggualn Pondok Pesantren Nurul Islam 

(Nuris) Antirogo Jember. 
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3) Visi dan Misi MI Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam 

(Nuris) Antirogo Jember. 

4) Letak Geografis MI Unggualn Pondok Pesantren Nurul Islam 

(Nuris) Antirogo Jember. 

5) Bagan Struktur Organisasi MI Unggulan Pondok Pesantren 

Nurul Islam (Nuris) Antirogo Jember. 

6) Data-data terkait membaca dan menghafal menggunakan 

metode sa‟adah. 

E. Analisis Data 

Teknik Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, dan memilih data yang 

penting dan akan dipelajari untuk dibuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami 

oleh peneliti dan orang lain.
89

 

Dalam Penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini sebagai berikut :  

1. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, sehingga perlu 

dicatat secara teliti dan rinci. Yang mana proses reduksi ini diperlukan 

untuk merangkum, dan memfokuskan pada hal-hal pokok yang 

penting. Dengan demikian data yang telah direduksi memudahkan 

peneliti dalam melanjutkan pengumpulan data selanjutnya. 
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 Umrati Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif (Makassar : St. Jaffray, 2020), 86-89. 
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2. Penyajian Data (Display Data) 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

naratif. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang sudah dipahami. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Langkah ketiga dalam analisis data penelitian yaitu penarikan 

kesimpulan. Yang mana data yang sudah ditemukan di awal masih 

sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan 

bukti-bukti yang mendukung pada tahap selanjutnya.  

F. Keabsahan Data 

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh 

oleh peneliti, dengan data yang ada di lapangan atau yang terjadi sesungguhnya. 

Keabsahan data dapat diperoleh dengan cara triangulasi. Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

perbandingan terhadap data itu sendiri.
90

 Adapun dalam penelitian ini 

menggunakan dua triangulasi sebagai berikut : 

1. Triangulasi Sumber yaitu menggali kebenaran informasi tertentu 

melalui metode dan sumber perolehan data. 

2. Triangulasi Teknik yang dilakukan dengan cara pengecekan 

informasi atau data dengan cara yang berbeda. 
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G. Tahap-tahap Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti membagi tiga tahap penelitian yaitu : tahap 

pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap akhir penelitian. Adapun tahap 

dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Tahap Pra Lapangan, yang meliputi : 

1) Menyusun rencana penelitian 

2) Memilih lapangan penelitian 

3) Mengurus perizinan penelitian 

4) Melakukan observasi lapangan 

5) Memilih informan 

6) Menyiapkan perlengkapan penelitian. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan, yang meliputi : 

1) Memahami latar belakang, serta tujuan dari penelitian. 

2) Memasuki lapangan penelitian 

3) Mencari informan yang sudah dipilih 

4) Mengumpulkan data 

3. Tahap Akhir Penelitian, yang meliputi : 

1) Menganalisis data yang diperoleh 

2) Menyusun hasil penelitian 

3) Mengurus surat selesai penelitian 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 

 

A. Gambaran Objek Penelitian 

1. Sejarah Singkat MI Unggulan Pondok Pesantren Nurul Isalm (Nuris) 

Antirogo Jember. 

Pada mulanya pendiri Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo 

Jember yaitu KH. Muhyiddin Abdusshomad tidah ada ada keinginan untuk 

mendirikan sekolah formal SD, karena sekitar Pondok Pesantren Nurul Islam 

(Nuris) Jember terdapat 6 SD, yaitu SDN Antirogo I, II, III, dan IV, ada juga SDN 

Baratan I, dan II. 

Seiring berjalannya waktu dan beberapa evalusi yang dilalui, maka pendiri 

Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Jember yaitu KH. Muhyiddin Abdussomad 

bersama istri beliau Dr. Nyai. Hj. Hodaifah, M.Pd.I berkeinginan untuk 

mendirikan MI Unggulan Nuris (Full Day School).  

Bertepat pada tanggal 12 Juni 2010 di bawah naungan Yayasan Pondok 

pesantren Nurul Islam (Nuris) Jember, MI Unggulan Full Day School Nuris 

Jember berdiri dan mulai beroperasi dengan memakai perpaduan kurikulum, yaitu 

kurikulum pesantren dan kurikulum kemenag. 

Pada awal berdirinya MI Unggulan Nurul Islam (Nuris) Jember ini 

terdapat 15 peserta didik saja, dengan berjalannya waktu peserta didik terus 
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bertambah sampai berjumlah 300, dan pada tahun ini peserta didik MI Unggulan 

Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Jember menjadi 475 peserta didik. 

Terdapat 17 kelas untuk kegiatan belajar mengajar, diantaranya :  

a. Kelas 1 terdiri dari 3 kelas (1A, 1B, dan 1C) 

b. Kelas 2 terdiri dari 3 kelas (2A, 2B, dan 2C) 

c. Kelas 3 terdiri dari 3 kelas (3A, 3B, dan 3C) 

d. Kelas 4 terdiri dari 3 kelas (4A, 4B, dan 4C) 

e. Kelas 5 terdiri dari 3 kelas (5A, 5B, dan 5C) 

f. Kelas 6 terdiri dari 2 kelas (6A, dan 6B) 

Untuk menguatkan program unggulan di MI Unggulan Full Day School 

Nuris Jember dibentuklah ekstrakurikuler madrasah, sehingga kurikulum di MI 

Unggulan Full day School Nuris Jember dibagi menjadi 3 program, yaitu : 

program inti, program muatan lokal, dan program unggulan bebasis pesantren. 

Program-program yang telah dibentuk itu bertujuan untuk 

meletakakan dasar akhlaqul karimah, kecerdasan pengetahuan, serta 

keterampilan untuk menjadi insan yang bertaqwa lii‟la I kalimatillah. 
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2. Profile Lembaga MI Unggulan Pondok Pesantren Nurul Isalm (Nuris) 

Antirogo Jember. 

 
Gambar 4.1 

MI Unggulan Nuris Jember 

 

a. Nama Lembaga  : MI Unggulan Nuris 

b. Alamat Madrasah  : Jl. Pangandaran 48 Antirogo  

                                                  Kec. Sumbersari. Kab. Jember 

c. Nama dan Alamat Yayasan : Yayasan Pendidikan Nurul Islam  

                                                   Jember ( Jl. Pangandaran 48  

                                                   Antirogo. Kec. Sumbersari.  

                                                   Kab. Jember. 

d. NSM/NPSN   : 111235090390/60615785 

e. Status    : Terakreditasi “A” 

f. Kegiatan KBM  : Pagi Hari 

g. Tahun berdiri   : 2010 

h. Tahun Beroperasi  : 2010 

i. Status Tanah   : Milik Sendiri 

j. Status Bangunan  : Milik Yayasan 
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3. Tujuan dan Visi Misi MI Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) 

Antirogo Jember 

a. Tujuan MI Unggulan Nuris Jember 

Meletakkan dasar-dasar kecerdasan ilmu pengetahuan yang unggul, 

beriman, bertaqwa, dan berakhlakul karimah demi kejayaan Islam dan 

cita-cita kemerdekaan bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Indikator Tujuan MI Unggulan 

1. Terwujudnya kurikulum madrasah yang relevan dengan 

perundang-undangan pendidikan yang berlaku. 

2. Terwujudnya proses pembelajaran yang aktif, kreatif, 

efektif, inovatif, dan menyenangkan. 

3. Tersedianya buku-buku, alat peraga, dan media 

pembelajaran yang maksimal. 

4. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai 

sumber belajar dari peserta didik. 

5. Terwujudnya lulusan peserta didik yang unggul dalam 

bidang ilmu pengetahuan 

6. Terwujudnya peserta didik yang berprestasi, beriman, 

bertaqwa, dan berakhlaqul karimah. 

7. Terjalinnya kemitraan dalam peningkatan kependidikan 

dengan pihak luar dan masyarakat demi peningkatan mutu 

pendidikan peserta didik. 
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8. Terciptanya peserta didik yang terampil dan mandiri yang 

sesuai bakat dan kecerdasan masing-masing dari peserta 

didik. 

9. Mendapat kepercayaan dari lintas sektoral dan lingkungan 

masyarakat sekitar. 

b. Visi 

Terwujudnya insan yang unggul dalam bidang ilmu pengetahuan, 

beriman, bertaqwa, dan berakhlakul karimah. Demi kejayaan Islam dan 

cita-cita kemerdekaan berbangsa dan bernegara. 

1. Unggul Dalam Bidang Ilmu Pengetahuan 

a. Unggul dalam bidang akademik 

b. Unggul dalam bidang non akademik 

c. Terwujudnya lulusan yang berprestasi, unggul, dan bisa 

melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. 

2. Beriman dan Bertaqwa 

a. Meyakini adanya Allah tuhan Yang Maha Esa 

b. Bertaqwa melaksanakan perintah Allah, dan menjauhi 

larangannya. 

c. Taat beribadah, dan meyakini rukun iman dan rukun Islam 

d. Terbiasa melaksanakan sholat tepat waktu dan tertib 

e. Lancar dalam membaca Al-Qur‟an 

3. Berakhlakul Karimah 

a. Terwujudnya peserta didik yang sopan santun 
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b. Berperilaku sesuai dengan nilai-nilai keislaman dalam 

beraktivitas sehari-hari 

c. Terwujudnya peserta didik yang peduli terhadap 

lingkungan sekitar. 

c. Misi 

1) Mendidik dan meningkatkan kecerdasan belajar peserta didik, 

serta unggul dalam bidang ilmu pengetahuan. 

2) Mendidik dan melatih keimanan peserta didik menjadi insan 

yang bertaqwa dan berakhlakul karimah. 

3) Menyiapkan peserta didik mampu berprestasi dan bersaing 

dalam bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan. 

4) Menyiapkan peserta didik mampu melanjutkan pendidikan 

yang lebih tinggi. 

5) Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. 

4. Kegiatan-kegiatan di MI Unggulan Full Day School Nurul Islam (Nuris) 

Jember. 

Kegiatan yang ada di MI Unggulan Full Day School Nurul Islam (Nuris) 

Jember ini dimulai dari pukul 07.00 pagi, yang mana para peserta didik 

berkumpul bersama di aula untuk melaksanakan dadu hajma (datang, duduk dan 

membaca juz amma), tetapi tidak hanya juz amma saja yang dibaca, adakalanya 

kitab aqidatul awam, kitab safinatunnajah, dan sholawatan. Setelah kegiatan dadu 

hajma, ada kegiatan TPA yang dimulai dari pukul 07.30-08.40 yang dilaksanakan 
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setiap hari senin-kamis, setelah kegiatan TPA istirahat, kemudian dilanjutkan 

dengan kegaiatan belajar mengajar (KBM). 

Kegiatan belajar mengajar (KBM) berlangsung sampai pukul 12.00 wib, 

dan dilanjut dengan sholat dzuhur berjamaah. Setelah melaksanakan sholat dzuhur 

berjamaah dilanjutkan dengan keguatan ekstrakulikuler. 

5. Program-progran Unggulan MI Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam 

(Nuris) Antirogo Jember. 

Program MI Unggulan Full Day School Nurul Islam (Nuris) Jember ada 

11 program unggulan, di antaranya : 

a. Tahfidz Al-Qur‟an 

b. TPA (Tempat Pendidikan Al-Qur‟an) 

c. Kitab Tauhid Aqidatul Awam 

d. Do‟a  Harian 

e. Tilawati 

f. Sholat Dhuha dan Dzuhur berjama‟ah. 
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6. Capaian Prestasi MI Unggulan Nurul Islam (Nuris) Antirogo Jember. 

Prestasi Peserta Didik MI Unggulan Nuris 

Tahun 2020/2022 

a. Bidang Keagamaan (Tahfidz) 

1. Juara 1 Tingkat Nasional Tahfidz LBB Galileo juz 30 Kategori A 

(Alifia Aprikatul Jannah) 

2.  Juara 3 Tingkat Nasional Tahfidz LBB Galileo juz 30 Kategori B 

(M. Afif Nasihun Amin) 

3. Juara Harapan 3 MHQ 2 Juz , Juz 30+Juz 1 Tingkat Provinsi di 

MtsN 2 Jember (Balqis Alfia Zahira) 

4. Peringkat 4 Kategori Tahfidz Kilau Prestasi Anak Negeri kelas 1-3 

Tingkat Nasional (Afifah Dzahin Ghaida Ivwan) 

5.  Peringkat 4 Kategori Tahfidz Kilau Prestasi Anak Negeri kelas 4-6 

Tingkat Nasional (Rafi Dwi R) 

6. Peringkat 5 Kategori Tahfidz Kilau Prestasi Anak Negeri kelas 4-6 

Tingkat Nasional (M. Afif Nasihun Amin) 

7. Peringkat 7 Kategori Tahfidz Kilau Prestasi Anak Negeri kelas 4-6 

Tingkat Nasional (Balqis Alfia Zahira) 

8. Juara 1 Kategori Tahfidz Kilau Prestasi Ramadhan kelas 4-6 

Tingkat Nasional (Rafi Dwi R) 

9. Harapan 3 Kategori Tahfidz Kilau Prestasi Ramadhan kelas 4-6 

Tingkat Nasional (M. Afif  Nasihun Amin) 
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10. Harapan 2 Kategori Tahfidz Kilau Prestasi Ramadhan kelas 4-6 

Tingkat Nasional (Balqis Alfiyah Zahirah) 

11.  Harapan 4 Kategori Tahfidz Kilau Prestasi Ramadhan kelas 1-3 

Tingkat Nasional (Alifia Aprikatul Jannah)  

12. Hamdan Fahmi Wafa (1C) meraih peringkat 6 terbaikTahfidz 

kategori kelas 1-3 putra 

13. Kenzo shaka adilla p (2B) meraih peringkat 9 terbaik tahfiz 

kategori kelas 1-3 putra 

14. Alifia Aprikatul Jannah (3B) meraih peringkat 9 terbaik tahfidz 

kategori kelas 1-3 putri 

15. Afifah Dzahin Ghaida Ivwan (3A) meraih peringkat 12 terbaik 

tahfiz kategori kelas 1-3 putri 

16. Balqis Alfiyah Zahira (4B) Meraih peringkat 7 terbaik tahfiz 

kategori kelas 4-6 putri 

17. M. Afif Nashiun Amin (4A) meraih peringkat 6 terbaik tahfiz 

kategori kelas 4-6 putra 

18. Ariel Fahriza Iniesta (5A) meraih peringkat 11 terbaik tahfidz 

kategori kelas 4-6 putra 

19. Harapan 1 Porseni MI Tingkat Kabupaten Jember (Putri Dewi Nur 

Faizah Al Faryn). 
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7. Letak Geografis MI Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam Antirogo 

Jember. 

Lokasi penelitian ini bertepat di MI Unggulan Pondok Pesantren Nurul 

Islam (Nuris) Jember, tepatnya di Jl. Pangandaran No. 48 Plinggan, Antirogo. 

Kec. Sumbersari. Kab. Jember Jawa Timur. 

8. Struktur Organisasi MI Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) 

Antirogo Jember. 

Setiap lembaga pasti memiliki struktur organisasi sebagai struktur 

kepengurusan. Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara tiap 

bagian serta posisi yang yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan 

tugasnya masing-masing untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun struktur 

organisasi di Lembaga MI Unggulan Nurul Islam (Nuris) Antirogo Jember 

sebagai berikut : 

STRUKTUR PENGURUS 

M3 (Manajemen Mutu MI Unggulan Nuris Full Day School) 

Pelindung  : Majelis Pengasuh PP. Nuris Jember 

     KH. Muhyiddin Abdusshomad (Ketua) 

     Gus Robith Qoshidi, Lc. (Wakil Ketua) 

     Dr. Nyai Hk. Fatimah, M.Pd.I 

     Gus Abdurrahman Fathoni, M.H.I 

     Ning Balqis Al-Humairo, S.Pd.I 

     Ning Lailatul Happy Dian A, S.Pd.I 
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     Gus Rahmatullah Rijal, S.Sos 

     Ning Hasanatul Kholidiyah, M.Pd.I 

Penasehat  : Ust. Drs. Ach Nursalim 

Penanggung Jawab : Ust. Drs. Subandi 

Direktur  : Ning Lailatul Happy Dian A, S.Pd.I 

Tim Manajement Mutu : 

1. Ustdz Nining Wulandari S.S,S.Pd 

2. Ustdz Maria Ulva, S.Ag 

3. Ustdz Arnita Uswatun Hasanah, S.Pd 

4. Ustdz Farida Eldiyati, S.Pd 

5. Ust. Moch. Helmi Nur Hidayat, S.Pd 

6. Ustdz Siti Maisaroh, S.Pd.I 

7. Ust Muhammad Syamsud Dhuha, M.Pd 

8. Ustdz Ihtaramul Jannah, S.Pd.I 

9. Ustdz Fitria Dwi Ananda, S.Pd 

10. Ust Farid, S.Pd 

11. Ust Richie Handy Stave Chrisly 

12. Ust M. Iqbal Rahmatullah, S.Pd 

13. Ust Edi Purwanto, S.Pd 

14. Ustdz Echa Anda Resta, S.Pd 

15. Ust Hafilur Ridho 

16. Ust Ezra Centra A.P, S.Pd 
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17. Ust Moh. Hamzah, S.Pd 

18. Ustdz Intan Wulandari, S.Pd 

19. Ustdz Lia Zulfatul M, S.Pd.I 

20. Ustdz Putri Adi A.H, S.Pd 

21. Ustdz Maimunah, Amd 

22. Ustdz Faikotul Himmah 

23. Ustdz Mega Sholihatus, S.Pd 

24. Ustdz Isna Zahrotusshofa, S.Pd 

25. Ustdz Karin Mevi Audeah, S.Pd 

26. Ustdz Dian Pritasari 

27. Ustdz Zulfia Alqorina, S.Pd 

28. Ustdz Husniyatul Hasanah, S.Pd 

29. Ustdz Febby Eliyanti, Amd 

30. Ust Ahmad Ainur Ridho, S.Pd 
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B. Penyajian Data dan Analisis 

Penyajian data penelitian merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan 

laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat difahami, dan dianalisis 

sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
91

 Data-data yang diperoleh oleh peneliti 

disesuaikan dengan fokus penelitian yang sudah ditetapkan yaitu sebagai berikut : 

Adapun dalam penelitian ini peneliti berusaha memaparkan data yang 

diperoleh di lapangan dengan pembahasan tentang “Penerapan Metode Sa‟adah 

Dalam Pembelajaran Al-Qur‟an di MI Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam 

(Nuris) Antirogo Jember Tahun Pelajaran 2021/2022,” maka data yang didapatkan 

adalah sebagai berikut :  

1. Penerapan metode sa‟adah dalam pembelajaran membaca Al-Qur‟an di MI 

Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Jember Tahun 

Pelajaran 2021/2022.  

Pembelajaran membaca Al-Qur‟an menggunakan metode sa‟adah ini 

terfokus pada kata sam‟a yang memiliki arti pendengaran atau mendengarkan, 

yang di mana para peserta didik didengarkan terlebih dahulu bacaan-bacaan 

terkait materi yang akan dipelajari, abshar yang memiliki arti penglihatan atau 

melihat, yang mana setelah ustaz-ustaz atau ustadzahnya membacakan materi 

tersebut, baru para peserta didik melihat peraga yang sudah disediakan atau Al-

Qur‟an yang dibawa peserta didik, dan yang terakhir af‟idah yang memiliki arti 

akal atau hati, yang di mana jika dalam proses sebelumnya disampaikan dengan 
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 Aletheia Rabbani, “Penyajian Data, Tujuan, dan Fungsi,” Sosial79, 29 Desember 2020, 

https://www.sosial79.com  

https://www.sosial79.com/


digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

79 

 

 
 

baik dan menyenangkan, maka para peserta didik akan lebih mudah dalam 

menerima dan menjalankan proses pembelajaran membaca Al-Qur‟an tersebut. 

Pembelajaran membaca Al-Qur‟an di MI Unggulan Nurul Islam (Nuris) Jember 

ini dilakukan dengan kegiatan dadu hajma (datang, duduk, dan membaca juz 

amma) yang mana dalam kegiatan dadu hajma ini merupakan pembiasaan untuk 

para peserta didik dalam pembelajaran membaca Al-Qur‟an, dan kegiatan TPA 

(taman pendidikan AL-Qur‟an) wajib yang di mana dalam kegiatan TPA wajib ini 

media yang digunakan adalah tilawati jilid 1 sampai tilawati jilid 6, dan 

penerapannya dilakukan dengan pembentukan kelompok-kelompok kecil. 

Pembagian kelompok ini sesuai dengan kelas masing-masing dari peserta didik.
92

 

Sesuai hasil wawancara dengan ustadzah Sofa selaku ustadzah di MI 

Unggulan Full Day School Nurul Islam (Nuris) Jember sebagai berikut : 

Penerapan metode sa‟adah sendiri dalam hal membaca ini sudah dilakukan 

sejak 3 tahun lalu. Metode sa‟adah ini sangat membantu para peserta didik 

dalam belajar membaca Al-Qur‟an. Dalam hal membaca itu lebih ke sam‟a 

mendengarkan, walaupun belum bisa membaca Al-Qur‟an dengan baik, 

akan di bimbing oleh ustad atau ustadzahnya. Seperti kegiatan dadu hajma 

(datang, duduk, dan membaca juz amma) sebagai pembiasaan, dan 

kegiatan TPA (taman pendidikan Al-Qur‟an) wajib yang menggunakan 

tilawati jilid 1 sampai tilawati jilid 6, yang mana kegiatan ini dilakukan 

dengan cara mendengarkan dulu agar nantinya dapat mudah dalam 

membaca karena sering didengarkan bacan-bacaan Al-Qur‟an. kemudian 

abshar melihat, yang di mana peserta didik melihat Al-Qur‟annya agar 

dapat mengetahui terkait bacaan yang sudah didengarkan sebelumnya.  

Penerapandadu hajma sendiri dilakukan setiap hari sebelum  kegiatan 

belajar mengajar (KBM) berlangsung. Tidak semua peserta didik langsung 

pandai membaca, atau sudah mengenal huruf  hijaiyyah sebelumnya, maka 

dari itu dalam pembelajaran membaca Al-Qur‟an melalui kegiatan dadu 

hajma dan TPA (taman pendidikan Al-Qur‟an) wajib sangat membantu 

para peserta didik dalam hal membaca Al-Qur‟an dengan baik, yang 

dimulai dengan mendengarkan bacaan Al-Qur‟an dari audio yang dibaca 
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 Subandi, Metode Sa‟adah, diwawancara oleh Agustin Indah, 17 Februari 2022. 
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oleh salah satu ustad atau ustadzah dan juga melihat juz „amma (juz ke 

30).
93

 

 

Pada tanggal 22 Maret 2022, peneliti melakukan observasi terkait 

pembelajaran membaca Al-Qur‟an di MI Unggulan Full Day School Nurul Islam 

(Nuris) Antirogo Jember. Peneliti melakukan observasi pada kegiatan TPA (taman 

pendidikan Al-Qur‟an) wajib kelas 1, dan kegiatan ini dilakukan di dalam kelas. 

Materi pembelajaran Al-Qur‟an yang di baca kelompok kelas 1 ini adalah tilawati 

1 halaman 22, yang mana pada tahap awal dibacakan terlebih dahulu materi yang 

ada di tilawati 1 halam 22, yaitu :  ,  yang dibaca berulang-ulang  فَ ْرِحْْيَ ح, ِحْْيَ

sampai semua bacaan pada tilawati 1 halaman 22 selesai, baru peserta didik boleh 

membuka tilawatinya pada halaman 22, dan membaca bersama-sama terlebih 

dahulu, selesai membaca bersama-sama baru peserta didik membaca satu per satu, 

satu membaca dan yang lain menyimak, jika ada yang salah dalam bacaannya, 

maka akan dibenarkan. 

    

Gambar 4.2 

Kegiatan TPA wajib 
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 Isna Zahrotusshofa, Metode Sa‟adah, diwawancara oleh Agustin Indah, 22 Maret 2022. 
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Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan ustaz Helmi selaku ustaz 

di MI Unggulan Full Day Scholl Nurul Islam (Nuris) Jember sebagai berikut : 

Kegiatan membaca menggunakan metode sa‟adah ini diutamakan pada 

kata sam‟a (mendengarkan) yang di mana para peserta didik 

mendengarkan bacaan dari ustad atau ustadzahnya, abshar (penglihatan) 

setelah ustad membacakan materi terkait dengan yang akan dipelajari, 

maka para peserta didik diperbolehkan melihat peraga yang sudah 

disediakan oleh ustaz-ustaz atau ustadzahnya, dan yang terakhir berkaitan 

dengan af‟idah (hati) di mana dalam melaksanakan kegiatan apapun jika 

dengan keadaan senang, dan benar menerima maka akan lebih mudah 

menjalankannya, jika dalam proses pembelajaran membaca Al-Qur‟an 

sebelumnya disampaikan dengan cara yang menyenangkan, maka para 

peserta didik sendiri akan benar-benar senang menajalaninya. 

Kegiatan pembelajaran membaca Al-Qur‟an di MI Unggulan Nuris ini 

dilaksanakan dengan kegiatan dadu hajma (datang, duduk, dan membaca 

juz amma), TPA (taman pendidikan Al-Qur‟an) wajib, yang mana kegiatan 

ini wajib diikuti oleh semua peserta didik MI Unggulan Nuris Jember. 

Pembelajaran membaca melalui kegiatan dadu hajma ini dilakukan setiap 

hari sebagai pembiasaan para peserta didik itu sendiri, yang mana ustaz 

sebagai pemimpin membacakan terlebih dahulu salah satu surah juz ke 30, 

kemudian para peserta didik ikut membaca dengan melihat AL-Qur‟an, 

dan jika proses tersebut lancar dan dilakukan dengan keadaan senang, 

maka para peserta didik juga akan sangat mudah melakukan kegiatan 

tersebut. 

Pada kegiatan TPA wajib ini para peserta didik dibagi menjadi kelompok-

kelompok kecil sesuai dengan kelasnya. Pelaksanaan kegiatan TPA wajib 

ini tidak sama setiap tingkat kelasnya, untuk kelas 1 dan kelas 2 

pelaksanaan dilakukan pada hari jum‟at, untuk kelas 3 pada hari sabtu, 

untuk kelas 4 dan kelas 5 pada hari senin dan kamis, sedangkan untuk 

kelas 6 pada hari selasa dan rabu. 

Proses kegiatan TPA wajib ini  juga terfokus pada sam‟a mendengarkan, 

yang di mana ustaz pada kelompok tersebut membacakan materi yang 

sesuai dengan kelompoknya, kemudian abshar yang mana para peserta 

didik melihat peraga atau jilid tilawatinya dan membaca bersama-sama 
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terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan cara baca simak, yang mana satu 

membaca dan yang lain menyimak bacaannya, af‟idah hati, dalam 

menerapakan proses pembelajaran jika dilakukan dengan cara yang baik, 

benar, serta menyenagkan, maka hal itu akan menjadi daya tertarik peserta 

didik, jika peserta didik sudah tertarik, maka saat melakukannya akan 

benar-benar dilakukan dengan ikhlas.
94

 

 

Pada tanggal 23 Februari 2022, peneliti melakukan observasi di MI 

Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Jember terkait 

pembelajaran membaca Al-Qur‟an. Dalam pembelajaran membaca Al-Qur‟an ini, 

peneliti melakukan observasi pada kegiatan dadu hajma (datang, duduk, dan 

membaca juz amma), yang di mana kegiatan dadu hajma sendiri dilakukan setiap 

hari sebelum proses kegiatan belajar mengajar dimulai. Kegiatan dadu hajma 

sendiri berlangsung pada pukul 07.00-07.30, dan bertepat di Aula MI Unggulan 

Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Jember. Pada saat kegiatan dadu 

hajma ini, yang dibaca ada surah Al-A‟la dan Al-Ghosiyah, yang mana seorang 

ustaz memimpin bacaan terlebih dahulu kemudian diikuti oleh para peserta 

didiknya. 

 

Gambar 4.3 

Kegiatan Dadu Hajma 
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 Helmi, Metode Sa‟adah, diwawancara oleh Agustin Indah, MI Unggulan Pondok Pesantren 

Nurul Islam (Nuris) Antirogo Jember, 12 April 2022. 
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Sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Abdullah 

selaku ustaz di  MI Unggulan Full Day School Nurul Islam (Nuris) Antirogo 

Jember : 

Kata sa‟adah sendiri berasal dari kata sam‟a (pendengaran), abshoro 

(penglihatan), dan af‟idah (akal atau hati) yang mempunyai fungsi saling 

berkaitan. Penerapan metode sa‟adah sendiri dalam membaca Al-Qur‟an 

sebagai berikut : sam‟a (mendengarkan) yang mana para peserta didik 

mendengarkan terlebih dahulu bacaan dari ustaznya sesuai dengan tilawati 

di kelompok tersebut, abshar (melihat) setelah para peseta didik 

mendengarkan bacaan dari ustaz dikelompok tersebut, maka peserta didik 

diperbolehkan melihat peraga agar peserta didik juga dapat mengetahui 

tulisan dari bacaan tersebut, dan yang terakhir af‟idah yang memiliki arti 

akal atau hati, yang mana dalam hal ini perasaan yang bermain. Jika dalam 

proses sebelumnya diterapkan dengan baik dan menyenagkan, maka para 

peserta didik akan mudah menerimanya, dan mau untuk menjalankan apa 

yang sudah ada.
95

 

 

Sesuai hasil wawancara dengan salah satu santriwati MI Unggulan Full 

Day School Nurul Islam (Nuris) Antirogo Jember sebagai berikut : 

Pembelajaran membaca Al-Qur‟an dalam kegiatan TPA (taman 

pendidikan Al-Qur‟an) wajib ini menyenangkan, karena kalau diajarkan 

sama ustad Abdullah masih dikasih cerita. Dalam belajar membaca Al-

Qur‟an, peseta didik didengarkan terlebih dahulu sama ustad, ketika sudah 

selesai baru peserta didik disuruh melihat peraga yang ada. Dalam 

pembelajaran membaca ini menggunakan tilawati jilid 3, setelah 

mendengarkan bacaan ustaz dan melihat peraga, para peserta didik 

membaca bersama-sama, setelah selesai baru membaca 1 per 1 dan yang 

lain menyimak bacaan, jika ada yang salah maka dibenarkan.
96
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 Abdullah, Metode Sa‟adah, diwawancara oleh Agustin Indah, MI Unggulan Pondok Pesantren 

Nurul Islam (Nuris) Antirogo Jember, 12 April 2022. 
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 Aisyah, Pembelajaran Membaca Al-Qur‟an, diwawancara oleh Agustin Indah, MI Unggulan 

Nurul Islam (Nuris) Jember, 12 Maret 2022. 
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Pada tanggal 12 April 2022, peneliti melakukan observasi di MI Unggulan 

Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Jember, terkait pembelajaran 

membaca Al-Qur‟an. Dalam pembelajaran membaca ini peneliti melakukan 

observasi di kelompok kelas 3. Sebelum memulai kegiatan TPA (taman 

pendidikan Al-Qur‟an) wajib ini, maka berdo‟a terlebih dahulu, selesai berdo‟a 

baru memulai kegiatan, yang mana kelompok 3 ini sedang membaca tilawati jilid 

3 halaman 1. Pada tahap awal ustaz membacakan terlebih dahulu bacaan yang ada 

di tilawati 3 halaman 1, yaitu :  َفَ ُقلناَ, َرَسلنا  yang diulang sebanyak tiga kali, setelah 

ustaz Abdullah selesai membacakan semua bacaan yang ada di tilawati jilid 3 

halaman 1, maka para peserta didik boleh melihat peraga, dan mulai membaca 

bersama-sama. Setelah membaca bersama-sama, maka akan ditunjuk salah satu 

peserta didik dari kelompok tersebut untuk membacakan apa yang sudah dibaca 

bersama-sama tadi, dan untuk para peserta didik yang lain menyimak, ketika ada 

yang salah maka akan dibenarkan. Semua peserta didik di kelompok kelas 3 ini 

sangat antusias sekali dalam belajar membaca Al-Qur‟an, karena penyampaian 

yang disampaikan oleh ustaz Abdullah tidak monoton akan materi membaca saja, 

akan tetapi juga diberi cerita-cerita terkait nabi-nabi, yang mana membuat para 

peseta didik lebih semangat dalam belajarnya. 
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Gambar 4.4 

Kegiatan TPA wajib 

 

Hasil dari beberapa pendapat terkait pembelajaran membaca Al-Qur‟an di 

atas, bahwa pembelajaran membaca Al-Qur‟an di MI Unggulan Full Day School 

Nurul Islam (Nuris) Antirogo Jember mengutamakan dengan pendengaran, yang 

di mana dalam mendengarkan ini seorang ustaz atau ustadzahnya membacakan 

terlebih dahulu, kemudian para peseta didik diperbolehkan melihat media yang 

sudah disediakan, seperti : peraga atau tilawati dari peserta didik itu sendiri. 

Dalam pembelajaran membaca ini dilakukan melalui kegiatan dadu hajma 

(datang, duduk, dan membaca juz amma) dan kegiatan TPA (taman pendidikan 

Al-Qur‟an) wajib sebagai pembiasaan kepada para peserta didik dalam kegaiatan 

pembelajaran membaca Al-Qur‟an. 
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2. Penerapan metode sa‟adah dalam menghafal Al-Qur‟an di MI Unggulan 

Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Jember. 

Pembelajaran menghafal Al-Qur‟an menggunakan metode sa‟adah ini 

terfokus pada kata sam‟a yang memiliki arti pendengaran, yang mana 

pembelajaran menghafal Al-Qur‟an dengan cara peserta didik didengarkan 

terlebih dahulu dengan cara mengulang-ulang terkait materi hafalan yang akan 

dipelajari. Dalam satu hari dapat menghafal 1-3 ayat Al-Qur‟an yang dimulai dari 

juz 30, 29, baru ke juz 1, abshar yang memiliki arti penglihatan, yang mana dalam 

tahap ini seorang ustad atau ustadzah setelah mengulang-ulang materi hafalan 

yang akan dipelajari, para peserta didik boleh melihat juz amma atau Al-Qur‟an, 

yang mana bertujuan agar para peserta didik dapat mengetahui tulisan serta 

bacaan yang akan dihafalkannya, dan yang terakhir af‟idah yang memiliki arti 

akal atau hati, dalam tahap ini jika semua proses sebelumnya disampaikan dengan 

baik, benar  dan menyenangkan, maka apa yang sudah dipelajari akan lebih 

mudah diterima, dan mudah dalam menghafal Al-Qur‟an nantinya, karena jika 

hati dan akal sudah menerima, maka proses menghafal akan mudah dilakukan. 

Pembelajaran menghafal Al-Qur‟an di MI Unggulan Pondok Pesantren 

Nurul Islam (Nuris) Jember ini dilakukan dengan kegiatan dadu hajma (datang, 

duduk, dan membaca juz amma) yang mana kegiatan ini sebagai pembiasaan 

untuk peserta didik dalam menghafal Al-Qur‟an, dan penerapannya terfokus pada 

kata sam‟a (mendengarkan), yang di mana peseta didik didengarkan terlebih 

dahulu bacan-bacaan Al-Qur‟an juz ke 30 yang dipimpin salah satu ustaz atau 

ustadzah kemudian para peserta didik mengikutinya, abshar (penglihatan) yang di 
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mana para peserta didik juga melihat juz amma atau Al-Qur‟an agar dalam 

pembelajaran menghafal Al-Qur‟an juga dapat mengetahui tulisan terkait 

bacaannya, af‟idah (akal atau hati) yang di mana jika dalam proses pembelajaran 

menghafal Al-Qur‟an pada tahap sam‟a dan abshar dilaksanakan dengan baik, 

maka akal dan hati akan mudah menerimanya, yang mana jika akal dan hati sudah 

menerima proses menghafal Al-Qur‟an akan mudah dijalankannya, tidak hanya 

kegiatan dadu hajma saja yang diterapkan dalam pembelajaran menghafal Al-

Qur‟an di MI Unggulan Nurul Islam (Nuris) Antirogo Jember, tetapi juga ada 

kegiatan TPA (taman pendidikan Al-Qur‟an) wajib. 

Kegiatan TPA (taman pendidikan Al-Qur‟an) wajib ini dilakukan dengan 

cara pembagian kelompok-kelompok kecil, pembagian kelompok ini sesuai 

dengan tingkatan kelas yang ada, kelas 1 dan kelas 2 kegiatan TPA (taman 

pendidikan Al-Qur‟an) wajib ini dilaksanakan pada hari jum‟at, kelas 3 kegiatan 

TPA (taman pendidikan Al-Qur‟an) wajib ini dilaksanakan pada hari sabtu, kelas 

4 dan kelas 5 kegiatan TPA (taman pendidikan Al-Qur‟an) wajib ini dilaksanakan 

pada hari senin dan kamis, dan kelas 6 kegiatan TPA (taman pendidikan Al-

Qur‟an) wajib ini dilaksanakan pada hari selasa dan rabu.
97

 

Sesuai hasil wawancara peneliti dengan Ustadzah Sofa selaku Ustadzah di 

MI Unggulan Full Day School Nurul Islam (Nuris) Jember sebagai berikut : 

Proses menghafal itu lebih inten lagi, dan dibagi kelompok-kelompok. 

Setiap 1 ustad atau ustadzah ada 10-17 peserta didik, dan setiap hari target 

1-3 ayat yang dibaca berulang-ulang. Karena, tidak semua peserta didik 

belum sangat dalam membaca yang benar. Menghafal menggunakan 
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 Subandi, Metode Sa‟adah, diwawancara oleh Agustin Indah, 17 Februari 2022. 
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metode sa‟adah ini lebih terfokus pada proses mendengarnya, karena para 

peserta didik disini dilatih menghafal dengan cara mendengarkan, jadi para 

ustad atau ustadzah harus benar-benar memperhatikan bacaan yang ada di 

Al-Qur‟an, dan dibacakan dengan jelas di depan peserta didik, karena jika 

ustaz atau ustadzahnya tidak jelas membacakan bacaan Al-Qur‟an yang 

ada, maka nantinya apa yang didengarkan para peserta didik serta yang 

dihafalkan tidak sesuai dengan bacan Al-Qur‟an yang ada. Seperti 

kegiatan dadu hajma (datang, duduk dan membaca jus amma), tetapi tidak 

hanya jus amma. Yang mana kegiatan ini dijadikan sebagai pembiasaan 

terhadap anak-anak yang ingin menghafal Al-Qur‟an, karena menghafal 

Al-Qur‟an lebih dominan dengan cara mendengarkan. 

Cara menghafal ini dilakukan setiap hari dengan cara yang yang sama, jika 

sudah selesai satu surah maka akan dilakukan muroja‟ah bersama dengan 

para peserta didik.
98

 

Pada tanggal 22 Februari 2022, peneliti melakukan observasi terkait 

pembelajaran menghafal Al-Qur‟an di MI Unggulan Full Day School Nurul Islam 

(Nuris) Antirogo Jember.  Dalam pembelajaran menghafal Al-Qur‟an ini peneliti 

melakukan observasi pada kegiatan dadu hajma (datang, duduk, dan membaca juz 

amma), yang mana saat pelaksanaan dadu hajma ini sebagai pembiasaan terhadap 

para peserta didik yang ingin menghafal Al-Qur‟an. Pembelajaran menghafal Al-

Qur‟an ini diutamakan dengan pendengaran, yang mana dalam pelaksanaanya 

dipimpin oleh ustaz dan diikuti para peserta didik. 

 

Gambar 4.5 

Kegiatan Dadu Hajma 
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Sesuai hasil wawancara peneliti dengan ustaz Helmi selaku ustaz di MI 

Unggulan Nurul Islam (Nuris) Jember sebagai berikut :  

Penerapan metode sa‟adah sendiri dalam hal menghafal Al-Qur‟an yang 

diutamakan adalah sam‟a (pendengaran atau mendengarkan). Jadi para 

peserta didik ini di dengarkan bacaan surah-surah yang akan dihafalkan, 

dibacakan ayat per ayat. Jika saat melaksanakannya menggunakan media 

visual, maka peserta didik mendengarkan sambil melihat media layar yang 

mana menampilkan apa yang didengarkan kepada para peserta didik, tetapi 

jika media yang digunakan hanya sound, maka para peserta didik harus 

mendengarkan bacaan yang sudah dibacakan oleh ustaz atau ustadzah 

secara berulang-ulang.Setelah mendengarkan apa yang sudah dibacakan 

oleh ustaz atau ustadzahnya, para peserta didik bisa langsung melihat 

melalui Al-Qur‟an, dan akan dibacakan kembali secara bersama-sama. 

Kegiatan ini dilakukan setiap hari senin sampai hari sabtu, yang mana 

dalam menghafal Al-Qur‟an menggunakan metode sa‟adah ini mempunyai 

pengaruh yang besar terhadap para peserta didik yang ingin menghafal Al-

Qur‟an. Kegiatan menghafal Al-Qur‟an ini dimulai dari juz ke-30, lalu ke 

juz 29, dan baru ke juz ke-1. Kegiatan menghafal dengan cara mengulang-

ulang ayat Al-Qur‟an ini dilakukan pada saat kegiatan dadu hajma, dan 

TPA wajib pada kegiatan belajar mengajar (KBM).
99

 

 

Pada tanggal 23 Maret 2022, peneliti melakukan observasi di MI 

Unggulan Full Day School Nurul Islam (Nuris) Antirogo Jember terkait 

pembelajaran menghafal Al-Qur‟an. Pada pembelajaran menghafal Al-

Qur‟an ini para peserta didik sedang melakukan hafalan surah At-Takwir 

ayat 1-5, yang mana dalam hal pembelajaran menghafal Al-Qur‟an peserta 

didik mendengarkan bacaan Al-Qur‟an surah At-Takwir ayat 1-5 terlebih 

dahulu dan didengarkan secara berulang-ulang sebanyak 3-5 kali tanpa 

melihat Al-Qur‟an, setelah selesai baru peserta didik boleh membuka dan 
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  Helmi, Metode Sa‟adah, diwawancara oleh Agustin Indah, MI Unggulan Pondok Pesantren 

Nurul Islam Antirogo Jember, 23 Februari 2022. 
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melihat Al-Qur‟an terkait surah At-Takwir tersebut, tujuan dari melihat 

bacaan yang ada agar para peserta didik juga mengetahui terkait bacaan 

yang akan dihafalkannya, yang terakhir peserta didik mulai menghafalkan 

apa yang sudah dipelajari sebelumnya, setelah hafal, maka peserta didik 

dapat menyetorkan hafalan kepada ustadnya. 

 

Gambar 4.6 

Kegiatan Menghafal Al-Qur‟an 

 

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak 

Abdullah sebagai ustaz di MI Unggulan Full Day School Nurul Islam (Nuris) 

Jember sebagai berikut : 

Metode sa‟adah salah satu metode yang digunakan dalam menghafal Al-

Qur‟an di MI Unggulan Nuris, yang di mana metode sa‟adah ini jika 

diterapkan dengan baik, maka hasilnya pun akan baik. Sa‟adah ini berasal 

dari sam‟a, abshar, dan af‟idah yang mempunyai peran serta manfaat yang 

berkaitan. Sam‟a yang berarti mendengarkan atau pendengaran sangat 

bagus manfaatnya dalam menghafal menggunakan pendengaran, asalkan 

yang disampaikan dan apa yang didengarkan jelas, dan sesuai dengan 

bacaan yang ada di Al-Qur‟an. Menghafal dengan mendengarkan ini 

caranya hanya mengulang-ulang apa yang akan dihafalkan, abshar yang 

berarti melihat atau penglihatan, dalam hal menghafal bukan hanya hafal 

dalam bacaannya saja, akan tetapi juga harus mengetahui tulisannya, 
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terutama dalam usia MI seperti ini agar para peserta didik dapat 

mengetahui apa yang sudah didengarkan, yang terakhir af‟idah yang 

berarti akal atau hati, dalam hal ini memang lebih sulit, apalagi dalam usia 

MI, agar para peserta didik dapat melaksanakan dan menerima apa yang 

sudah dijalankannya, maka proses pembelajaran menghafal sebelumnya 

harus dilakukan dengan menyenangkan, tanpa ada ketegangan saat 

kegiatan menghafal, seorang ustaz atau ustadzah yang mendampingi harus 

penuh dengan kesabaran dalam mengajarkan apa yang sudah ada, dengan 

langkah itu, maka dapat menarik peserta didik untuk melaksanakan dan 

mempermudah peserta didik dalam hal menghafal Al-Qur‟an.
100

 

 

Sesuai hasil wawancara dengan salah satu santriwati di MI Unggulan Full 

Day School Nurul Islam (Nuris) Antirogo Jember sebagai berikut : 

Pembelajaran menghafal Al-Qur‟an juga terfokus dengan mendengarkan, 

karena menghafal Al-Qur‟an di MI dengan cara mendengarkan terlebih 

dahulu. Yang mana sebelum mulai pembelajaran menghafal Al-Qur‟an 

selalu diawali dengan basmalah, kemudia ustad membacakan surah yang 

akan dihafalkan secara berulang-ulang sebanyak 5 kali, setelah itu baru 

peserta didik membaca dan mengulang ayat Al-Qur‟an yang sudah 

dibacakan ustaz, yang awalnya dibaca bersama-sama, baru nanti dibaca 1 

per 1 untuk maju untuk setor hafalan. Menghafal Al-Qur‟an ini 

menyenangkan, karena tidak hanya belajar saja, akan tetapi juga diberikan 

cerita-cerita nabi oleh ustad.
101

 

 

Pada tanggal 12 April 2022, peneliti melakukan observasi di MI Unggulan 

Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Jember, terkait pembelajaran 

menghafal Al-Qur‟an. Dalam pembelajaran menghafal ini peneliti melakukan 

observasi di kelompok kelas 3, yang mana kelompok ini sedang menghafal surah 

An-Naba‟ ayat 1-5, yang mana dalam menghafal dilakukan dengan cara 
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 Abdullah, Metode Sa‟adah, diwawancara oleh Agustin Indah, MI Unggulan Pondok Pesantren 

Nurul Islam (Nuris) Antirogo Jember, 12 April 2022. 
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 Aisyah, Pembelajaran Menghafal Al-Qur‟an, diwawancara oleh Agustin Indah, MI Unggulan 

Full Day School Nurul Islam (Nuris) Jember, 12 Maret 2022. 
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mendengarkan bacaan dari ustaznya dengan cara berulang-ulang sebanyak 3-5 

kali, setelah mendengarkan bacaan dari ustaz Abdullah, maka para peserta didik 

mengikuti bacaan tersebut lalu melihat bacaannya di Al-Qur‟an agar para peserta 

didik dapat mengetahui tulisan dari bacaan yang dihafalkannya, jika proses 

mendengarkan dan melihat dari bacaan tersebut dilakukan dengan baik dan benar, 

maka para peserta didk akan dengan mudah menerima dan dengan mudah dalam 

menghafalkannya. Para peserta didik sangat antusias dalam mengikuti 

pembelajaran menghafal Al-Qur‟an ini, karena dalam penerapan pembelajarannya 

tidak monoton, jadi para peserta didik sangat mudah dalam menerima dan 

mengingat materi terkait menghafal Al-Qur‟an, dan menghafal Al-Qur‟an lebih 

menyenangkan lagi. 

 

Gambar 4.7 

Kegiatan Menghafal Al-Qur‟an 

 

Hasil dari beberapa beberapa pendapat terkait pembelajaran menghafal Al-

Qur‟an di atas, bahwa pembelajaran menghafal Al-Qur‟an di MI Unggulan Full 

Day School Nurul Islam (Nuris) Antirogo Jember ini terfokus pada pendengaran, 

karena dalam pembelajaran menghafal di MI Unggulan Nurul Islam (Nuris) 

Antirogo Jember ini dengan cara mendengarkan. Dalam kegiatan pembelajaran 
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menghafal ini, peserta didik mendengarkan bacaan dari ustaz atau ustadzahnya 

secara berulang-ulang, yang mana akan mempermudah para peserta didik dalam 

menghafal dan memudahkan peserta didik dalam mengingat apa yang sudah 

didengarkan bacaan dari ustad atau atau ustadzahnya tadi. 

C. Pembahasan Temuan 

Pembelajaran Al-Qur‟an merupakan suatu proses belajar mengajar yang 

berkaitan dengan Al-Qur‟an, baik dalam hal membaca, menghafal serta 

mengamalkannya. Pada bagian ini dibahas tentang keterkaitan antara data yang 

telah ditemukan di lapangan dengan teori yang relevan. Data yang didapat melalui 

wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dianalisis melalui bahasan temuan 

kaitannya dengan teori. 

Pembahasan dirinci sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditentukan 

sebelumnya, agar mampu menjawab permasalahan yang ada dilapangan. 

Pembahasan temuan sebagai berikut : 

Bahwasannya di MI Unggulan Nurul Islam (Nuris) yang dimaksud dengan 

pembelajaran Al-Qur‟an itu berarti peserta didik itu dapat membaca Al-Qur‟an 

dan dapat menghafal Al-Qur‟an dengan baik dan benar, juga mengajarkan 

bagaimana menjadi insan yang berakhlakul karimah, dan mempunyai jiwa yang 

bertanggung jawab atas apa yang sudah dijalankannya. 
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1. Penerapan Metode Sa‟adah Dalam Pembelajaran Membaca Al-Qur‟an di 

MI Unggulan Nurul Islam (Nuris) Antirogo Jember. 

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti, maka dapat 

dipaparkan pembahasan temuan dalam penelitian ini. Terkait dengan 

pembelajaran membaca Al-Qur‟an menggunakan metode sa‟adah. Pembelajaran 

membaca Al-Qur‟an menggunakan metode sa‟adah ini terfokus pada kata sam‟a 

yang memiliki arti pendengaran atau mendengarkan, yang di mana para peserta 

didik didengarkan terlebih dahulu bacaan-bacaan terkait materi yang akan 

dipelajari, abshar yang memiliki arti penglihatan atau melihat, yang mana setelah 

ustad-ustad atau ustadzahnya membacakan materi tersebut, baru para peserta didik 

melihat peraga yang sudah disediakan atau Al-Qur‟an yang dibawa peserta didik, 

dan yang terakhir af‟idah yang memiliki arti akal atau hati, yang di mana jika 

dalam proses sebelumnya disampaikan dengan baik dan menyenangkan, maka 

para peserta didik akan lebih mudah dalam menerima dan menjalankan proses 

pembelajaran membaca Al-Qur‟an tersebut. 

Pembelajaran membaca Al-Qur‟an di MI Unggulan Nurul Islam (Nuris) 

Jember ini dilakukan dengan kegiatan dadu hajma (datang, duduk, dan membaca 

juz amma) yang mana dalam kegiatan dadu hajma ini merupakan pembiasaan 

untuk para peserta didik dalam pembelajaran membaca Al-Qur‟an, dan kegiatan 

TPA (taman pendidikan AL-Qur‟an) wajib yang di mana dalam kegiatan TPA 

wajib ini media yang digunakan adalah tilawati jilid 1 sampai tilawati jilid 6, dan 

penerapannya dilakukan dengan pembentukan kelompok-kelompok kecil. 

Pembagian kelompok ini sesuai dengan kelas masing-masing dari peserta didik. 
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Kegiatan dadu hajma sendiri dilakukan setiap hari pada pukul 07.00-07.30 

yang bertepat di Aula MI Unggulan Nurul Islam (Nuris) Antirogo Jember, dan 

kegiatan TPA wajib sendiri dilaksanakan setiap hari yang bertepat di Mushollah, 

pondok kayu serta kelas-kelas di MI Unggulan Nurul Islam (Nuris) Antirogo 

Jember sesaui dengan jadwal yang sudah ditentukan, kelas 1 dan kelas 2 hari 

jum‟at, kelas 3 hari sabtu, kelas 4 dan kelas 5 hari senin dan kamis, sedangkan 

kelas 6 hari selasa dan rabu. Kegiatan TPA ini dimulai dengan membaca do‟a 

bersama, dilanjut dengan salam sapa kepada para peserta didik, lalu ustad atau 

ustadzah memulai kegiatan TPA dengan membaca tilawati sesuai dengan 

kelompok yang sudah ditentukan sebelumnya.  

Kegiatan TPA sendiri ini dilakukan dengan cara peserta didik 

mendengarkan ustaz atau ustadzahnya dalam membaca tilawati sesuai dengan 

kelompok yang sudah ditentukan sebelumnya yang mana peserta didik bisa lebih 

mudah dalam menyerap apa yang didengarkan. Hal ini sesuai dengan teori dari 

Muhammad Ramli dalam bukunya sebagai berikut :  

Peserta didik yang lebih mengandalkan pendengarannya akan lebih mudah 

untuk diserapnya bila penyajian dilakukan secara lisan. Ucapan guru yang jelas 

dan terang terutama dalam intonasi yang tepat akan lebih memudahkan peserta 

didik dalam memahami materi yang disampaikan, dan akan menjadi dari bagian 

diri peserta didik tersebut.
102
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Menurut peneliti, ditinjau dari pendapat Muhammad Ramli, bahwa belajar 

dengan cara gaya auditori (mendengarkan) merupakan hal yang sangat wajar, 

sebab tidak semua dari peserta didik itu mempunyai keterampilan belajar yang 

sama. Jadi setiap para pendidik atau guru itu harus mengetahui betul kebutuhan 

dari para peserta didiknya. Hal ini sesuai dengan teori Rusman dalam bukunya 

sebagai berikut :  

Setiap peserta didik itu mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Ada 

yang menggunakan gaya belajar visual, gaya belajar audio, dan gaya belajar audio 

visual. Seorang peserta didik yang mempunyai gaya belajar auditori akan sangat 

mengandalkan belajar melalui pendengarannya. Peserta didik yang mempunyai 

gaya belajar auditori ini akan dengan sangat mudah dalam mencerna makna dari 

seorang guru melalui suara atau kecepatan bicaranya.
103

 

Berdasarkan yang diungkapkan oleh pendapat di atas, maka dapat 

dikatakan bahwa dalam pembelajaran membaca Al-Qur‟an menggunakan metode 

sa‟adah itu difokuskan pada kata sam‟a yang berarti pendengaran atau 

mendengarkan, yang memiliki tujuan agar peserta didik menjadi terbiasa dalam 

mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Qur‟an yang dimulai dari juz ke-30, lanjut 

ke juz 29, dank e juz 1 dan nantinya akan memudahkan para peserta didik dalam 

membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar. 
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2. Penerapan Metode Sa‟adah Dalam Pembelajaran Menghafal Al-Qur‟an di 

MI Unggulan Nurul Islam (Nuris) Antirogo Jember. 

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat 

dipaparkan pembahasan temuan dalam penelitian ini. Terkait dengan 

pembelajaran menghafal Al-Qur‟an menggunakan metode sa‟adah ini terfokus 

pada kata sam‟a yang memiliki arti pendengaran, yang mana pembelajaran 

menghafal Al-Qur‟an dengan cara peserta didik didengarkan terlebih dahulu 

dengan cara mengulang-ulang terkait materi hafalan yang akan dipelajari. 

Dalam satu hari dapat menghafal 1-3 ayat Al-Qur‟an yang dimulai dari juz 

30, 29, baru ke juz 1, abshar yang memiliki arti penglihatan, yang mana dalam 

tahap ini seorang ustaz atau ustadzah setelah mengulang-ulang materi hafalan 

yang akan dipelajari, para peserta didik boleh melihat juz amma atau Al-Qur‟an, 

yang mana bertujuan agar para peserta didik dapat mengetahui tulisan serta 

bacaan yang akan dihafalkannya, dan yang terakhir af‟idah yang memiliki arti 

akal atau hati, dalam tahap ini jika semua proses sebelumnya disampaikan dengan 

baik, benar  dan menyenangkan, maka apa yang sudah dipelajari akan lebih 

mudah diterima, dan mudah dalam menghafal Al-Qur‟an nantinya, karena jika 

hati dan akal sudah menerima, maka proses menghafal akan mudah dilakukan. 

Pembelajaran menghafal Al-Qur‟an di MI Unggulan Pondok Pesantren Nurul 

Islam (Nuris) Jember ini dilakukan dengan kegiatan dadu hajma (datang, duduk, 

dan membaca juz amma) yang mana kegiatan ini sebagai pembiasaan untuk 

peserta didik dalam menghafal Al-Qur‟an, dan penerapannya terfokus pada kata 

sam‟a (mendengarkan), yang di mana peseta didik didengarkan terlebih dahulu 
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bacan-bacaan Al-Qur‟an juz ke 30 yang dipimpin salah satu ustaz atau ustadzah 

kemudian para peserta didik mengikutinya, abshar (penglihatan) yang di mana 

para peserta didik juga melihat juz amma atau Al-Qur‟an agar dalam 

pembelajaran menghafal Al-Qur‟an juga dapat mengetahui tulisan terkait 

bacaannya, af‟idah (akal atau hati) yang di mana jika dalam proses pembelajaran 

menghafal Al-Qur‟an pada tahap sam‟a dan abshar dilaksanakan dengan baik, 

maka akal dan hati akan mudah menerimanya, yang mana jika akal dan hati sudah 

menerima proses menghafal Al-Qur‟an akan mudah dijalankannya. 

Tidak hanya kegiatan dadu hajma saja yang diterapkan dalam 

pembelajaran menghafal Al-Qur‟an di MI Unggulan Nurul Islam (Nuris) Antirogo 

Jember, tetapi juga ada kegiatan TPA (taman pendidikan Al-Qur‟an) wajib. 

Kegiatan TPA (taman pendidikan Al-Qur‟an) wajib ini dilakukan dengan cara 

pembagian kelompok-kelompok kecil, pembagian kelompok ini sesuai dengan 

tingkatan kelas yang ada, kelas 1 dan kelas 2 kegiatan TPA (taman pendidikan Al-

Qur‟an) wajib ini dilaksanakan pada hari jum‟at, kelas 3 kegiatan TPA (taman 

pendidikan Al-Qur‟an) wajib ini dilaksanakan pada hari sabtu, kelas 4 dan kelas 5 

kegiatan TPA (taman pendidikan Al-Qur‟an) wajib ini dilaksanakan pada hari 

senin dan kamis, dan kelas 6 kegiatan TPA (taman pendidikan Al-Qur‟an) wajib 

ini dilaksanakan pada hari selasa dan rabu.  

Cara menghafal peserta didik di MI Unggulan Nurul Islam (Nuris) Jember 

ini diutamakan para peserta didik mendengarkan surah-surah yang dibacakan oleh 

ustaz atau ustadzah. Didengarkan ayat per ayat dengan cara berulang-ulang agar 
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para peserta didik dapat dengan mudah untuk menghafalkannya. Hal ini sesuai 

dengan teori dari Ahsin Sakho di dalam bukunya sebagai berikut : 

Menghafal Al-Qur‟an itu tidak dapat dilakukan sendirian, akan tetapi 

dibantu oleh seorang guru atau syekh. Menghafal Al-Qur‟an juga akan lebih 

mudah dengan cara mendengarkan dari orang lain, berupa ayat-ayat Al-Qur‟an 

yang dibaca berulang-ulang oleh seseorang yang memiliki hafalan lebih baik.
104

 

Kegiatan pembelajaran menghafal Al-Qur‟an ini seorang ustaz atau 

ustadzah  membacakan ayat-ayat Al-Qur‟an dengan cara berulang-ulang. Para 

peserta didik mendengarkan bacaan ustaz-ustaz atau ustadzah dengan baik. 

Karena, menghafal Al-Qur‟an di MI Unggulan Full Day School Pondok Pesantren 

Nurul Islam (Nuris) Jember ini lebih mengedepankan pendengaran, yang mana 

dapat dengan mudah peserta didik mencerna, dan mengelola apa yang sudah 

didengarkannya. Hal ini sesuai dengan teori dari Shoimatul Ula di dalam bukunya 

sebagai berikut :  

Belajar melalui mendengarkan sesuatu baik dengan mendengarkan kaset, 

audio, ceramah, serta perintah. Orang-orang dengan gaya belajar auditori 

(pendengaran) lebih mudah mencerna, mengelola, dan menyampaikan informasi 

dengan jalan mendengarkan secara langsung.
105
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dapat di 

simpulkan sebagai berikut : 

1. Penerapan Metode Sa‟adah Dalam Pembelajaran Membaca Al-Qur‟an Di 

MI Unggulan Nurul Islam (Nuris) Antirogo Jember Tahun Pelajaran 

2021/2022. 

Pembelajaran membaca Al-Qur‟an menggunakan metode sa‟adah ini 

terfokus pada kata sam‟a, abshoro, dan af‟idah melalui kegiatan dadu hajma 

singkatan datang, duduk, dan membaca juz amma sebagai pembiasaan peserta 

didik, dan kegiatan TPA wajib. 

2. Penerapan Metode Sa‟adah Dalam Pembelajaran Menghafal Al-Qur‟an Di 

MI Unggulan Nurul Islam (Nuris) Antirogo Jember Tahun Pelajaran 

2021/2022. 

Pembelajaran menghafal Al-Qur‟an menggunakan metode sa‟adah ini 

lebih terfokus pada sam‟a, abshoro, dan af‟idah melalui kegiatan dadu hajma 

singkatan dari datang, duduk, dan membaca juz amma sebagai pembiasaan, dan 

kegiatan TPA wajib menghafal dengan cara mengulang-ulang ayat. 
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B. Saran 

Setelah sekian lama penulisan skripsi ini, peneliti menyampaikan beberapa 

saran kepada beberapa pihak. Pertama, bagi pembaca, peneliti berharap pembaca 

dapat mengambil point penting, dan pelajaran yang bermanfaat di dalam penulisan 

skripsi ini, terutama bagi para pemuda yang  belajar serta menghafalkan Al-

Qur‟an nantinya. 

Kedua, bagi lembaga MI Unggulan Full Day School Nurul Islam (Nuris) 

Antirogo Jember, peneliti berharap skripsi ini menjadi masukan yang baik dan 

bermanfaat untuk lembaga  terkait pembelajaran membaca dan menghafal Al-

Qur‟an menggunakan metode sa‟adah. 

Ketiga, bagi para peserta didik yang masih berproses dalam belajar Al-

Qur‟an terkait membaca serta menghafalkan Al-Qur‟an, semoga dapat kemudahan 

serta kelancaran dalam berproses, dan semoga nantinya dapat menjadi contoh 

tauladan yang baik kepada teman serta orang-orang sekitar yang ingin belajar Al-

Qur‟an terutama dalam hal membaca serta menghafalkan Al-Qur‟an. 
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