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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Deskripsi Data   

1. Sejarah Berdirinya Madrasah  

Madrasah Ibtidaiyyah Matholiul Ulum 2 adalah lembaga pendidikan 

formal setingkat sekolah Dasar (SD) yang berada di bawah naungan 

Yayasan Pendidikan Islam Al Mabrur ( YPI Al Mabrur ) Menco 

Berahanwetan  Wedung Demak yang berdiri pada hari Rabu Tanggal 12 

Maret 2008, dan merupakan pecahan dari MI Matholiul Ulum yang  telah 

berdiri kurang lebih 43 tahun,  boleh dikata lembaga ini adalah lembaga 

pendidikan yang tertua di dukuh Menco, Sedangkan untuk meningkatkan 

pendidikan tingkat dasar di dukuh Menco itu sendiri sangat sulit bahkan 

semakin lama semakin merosot kualitasnya.  

Hal ini ditunjukkan dengan merosotnya hasil prestasi peserta didik dari 

tahun ketahun, ditambah lagi dengan meningkatnya jumlah penduduk dukuh 

Menco, secara otomatis jumlah usia sekolah juga semakin banyak. Untuk itu 

diperlukan adanya peningkatan dinaMIasi yang lebih positif dalam penataan 

disegala sudut. 

Perlu diketahui, MI Matholiul Ulum 2 menco Wedung ini adalah 

pendidikan dasar di dukuh Menco, yang peserta didiknya mencapai kurang 

lebih 300 peserta didik dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. sehingga 

rombongan belajarnya mencapai 11 rombel.  

Kwantitas peserta didik tersebut adalah kwantitas yang telah melampui 

batas kewajaran. Berdasarkan fakta aplikatif di lapangan dari segi kegiatan 
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belajar mengajar dirasa kurang kondusif. Sedangkan dari segi leadhershipan 

merasa kesulitan di dalam mengawasi dengan membawahi sekian banyak 

peserta didik dan pedidik, apalagi dari segi kwalitasnya.  

Berpijak dari kondisi riil itulah, maka diadakannya langkah – langkah 

strategis dalam rangka peningkatan mutu ( kwalitas ) baik pendidik  maupun 

peserta didik. Demi mencapai peningkatan sumber daya manusia itu sendiri 

yang lebih baik.  

MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung juga telah melakukan studi 

komparatif antara lain di MI Miftahussalam Wonosalam, MI Jetak. 

Sehingga pada finishnya dilakukanlah pemecahan guna terwujudnya 

peningkatan mutu ( kwalitas ) pendidikan dasar di Dukuh Menco. 

Atas dasar dan kronologis dipandang perlu oleh dewan pengurus YPI 

Al Mabrur untuk mengadakan rapat dalam rangka pemecahan MI Matholiul 

Ulum 2 . Komponen rapat meliputi aparat desa, tokoh masyarakat, dewan 

guru, dan komite madrasah 

2. Letak Geografis Madrasah 

Madrasah ini terletak di utara wilayah  Kecamatan Wedung Kabupaten 

Demak. Madrasah Ibtidaiyah Matholiul Ulum Menco Wedung Demak  

tepatnya berada di Dukuh Menco Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung 

Kabupaten Demak. Sebelah utara di wilayah kecamatan Wedung. Di 

sebelah timur berbatasan dengan Desa Bungo, di sebelah barat berbatasan 

dengan laut Jawa , di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Berahan 

Wetan dan Angin-angin Buko , dan di sebelah utara berbatasan dengan Desa 

Babalan.  
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Dari kota kecamatan  berjarak  3 km, dan dari kota kabupaten berjarak 

kurang lebih 25 km. Sampai  tahun  1994, untuk dapat sampai ke Madrasah 

Ibtidaiyah ini, para tamu yang datang, baik dari kabupaten maupun dari 

wilayah  memerlukan energi  yang cukup, karena mereka harus melalui  

pejalanan yang cukup berat dengan kondisi jalan yang rusak berat dan sulit 

dilalui menggunakan kendaraan bermotor.  Walaupun letaknya yang cukup 

jauh ini, tetap tidak mengurangi semangat bekerja para pelaksana tugas 

untuk terus belajar, berkoordinasi dan berkonsultasi dengan para senior dan 

Bapak Pembina yang ada di kota. 

Namun syukurlah berkat perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah 

akhirnya pada tahun ini hampir seluruh jalan menuju madrasah ini sudah 

mulus. Semoga dapat mempermudah arus transportasi, konsultasi, dan 

koordinasi  dengan semua pihak,  Sehingga ke depan madrasah semakin 

berkualitas. Amin 

3. Sejarah Kegiatan Tradisi Membaca Al-Qur’an Pada MI Matholiul 

Ulum 2 Menco Wedung Demak 

Pada awal tahun pelajaran 2016/2017 telah diadakan rapat dewan guru 

yang mengusulkan diadakannya kegiatan tradisi membaca al-qur’an dengan 

tujuan lulusan MI Matholiul Ulum 2 mempunyai life skil, khususnya hafal 

juz ‘amma atau minimal lancar membaca al-qur’an 

Selanjutnya dibentuklah koordinator pembina tradisi membaca al-

qur’an di MI Matholiul Ulum 2 yaitu Ibu Nur Hidayah, S.Pd.I. adapun 

jadwal kegiatan tradisi membaca al-qur’an itu dilakukan mulai pukul 07.10 

sampai 07.45 pada hari-hari efektif yaitu Senin, Selasa dan Kamis sebelum 
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Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berlangsung, dengan pembagian surat 

sesuai kelas masing-masing, mulai surat Al-Fatihah sampai Surat An-Naba. 

Tradisi membaca al-Qur’an ini sampai sekarang tetap istiqomah, 

berjalan dengan lancar dan wali murid sangat mendukung program yang 

telah diadakan oleh madrasah MI Matholiul Ulum 2 wedung Demak. 

4. Visi dan MIi Madrsah Ibtidaiyah Matholiul Ulum 2 Me nco  Wedung 

Demak  

Dalam merumuskan Visinya, Madrasah Ibtidaiyah Matholiul Ulum 

Menco  Wedung sebagai lembaga pendidikan dasar yang berciri khas Islam 

perlu mempertimbangkan harapan peserta didik, orang tua peserta didik, 

lembaga pengguna lulusan madrasah dan masyarakat. Madrasah Ibtidaiyah 

Matholiul Ulum 2 Menco  Wedung juga diharapkan merespon 

perkembangan dan tantangan masa depan dalam ilmu pengetahuan dan 

teknologi; era informasi dan global yang sangat cepat. Untuk itu Madasah 

Ibtidaiyah Matholiul Ulum 2 Menco  Wedung ingin mewujudkan harapan  

tersebut  melalui visinya yang mulia, yaitu : 

a. Visi Madrasah Ibtidaiyah Matholiul Ulum 2 Menco Wedung 

Demak 

  “TERWUJUDNYA PESERTA DIDIK  YANG UNGGUL, 

DISIPLIN, TAAT BERIBADAH DAN BERAKHLAKUL KARIMAH” 
 

Adapun Indikator Visi tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Unggul  : 

a. Peserta didik kelas 1-5 naik kelas 100% secara normatif. 
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b. Peserta didik kelas 6 lulus 100% dengan Perolehan nilai rata-

rata UN di atas 7,00; nilai UM/UAMBN di atas 7,50 

c. Peserta didik Hafal surat-surat pendek dan Asmaul Husna  

d. Peserta didik dapat memimpin tahlil 

e. Peserta didik Terampil berpidato empat bahasa 

2) Disiplin  : 

a. Masuk ke madrasah tepat waktu  

b. Pulang dari madrasah tepat waktu  

c. Istirahat tepat waktu  

d. Mengerjakan tugas tepat waktu  

e. Memakai pakaian sesuai aturan madrasah  

f. Melaksanakan  tata tertib madrasah  

g. Menggunakan peralatan  madrasah dengan baik  

h. Merawat peralatan belajar secara baik 81 

3) Taat beribadah  : 

a. Hafal dan fasih bacaan salat, gerakan salat, dan keserasian 

gerakan dan bacaan. 

b. Hafal dan fasih do’a  setelah salat  

c. Hafal dan fasih do’a-doa harian muslim. 

d. Tertib menjalankan salat fardhu dengan berjama’ah 

e. Tertib menjalankan salat sunah rowatib   

f.    Memberikan infaq dan shadaqah  

                                                        
81 Hasil Wawancara dengan Kepala MI Matholi’ul Ulum 2 Menco Wedung Demak, H. Ahmad 

Faqih, S.Pd.I, 20 Januari 2020. 
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g. Mengikuti acara hari besar Islam 

h. Mengucapkan salam  

i.   Mengucapkan kalimah toyibah  

j.   Memulai dan mengakhiri pelajaran dengan berdoa  

k. Membaca Al-Qur’an setelah salat   

4) Berahlakul Karimah 

Sosial Kemanusian :  

a. Taat dan Hormat kepada orang tua dan guru 

b. Menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang muda 

c. Memberikan pinjaman alat tulis kepada teman yang 

membutuhkan  

d. Menjenguk orang  sakit  

e. Berta’ziyah kepada keluarga madrasah yang meninggal  

f. Memberikan santunan yatim  

g. Memberikan sumbangan PMI 

Lingkungan: 

a. Menjaga kebersihan lingkungan  

b. Tersedia tempat pembuangan sampah di dalam dan di luar 

kelas.  

c. Tersedianya tempat cuci tangan 

d. Membuang sampah di tempatnya  

e. Memungut sampah di lingkungan madrasah  

f. Memelihara lingkungan kelas 

g. Tidak melakukan pembakaran sampah 
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h. Tidak melakukan corat-coret  

i. Tidak merusak taman  

j. Memelihara taman 

k. Penggunaan sarana madrasah sesuai dengan tata tertib yang 

ditentukan. 

l. Merawat dan memelihara sarana dan prasarana madrasah 

dengan baik 

m. Pembiasaan memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan 

madrasah.  

n. Tersedia tempat pembuangan sampah dan tempat cuci tangan.  

o. Menyediakan kamar mandi dan air bersih.  

p. Pembiasaan hemat energi dan hemat air.  

q. Membuat biopori di area madrasah.  

r. Membangun saluran pembuangan air limbah dengan baik.  

s. Melakukan pembiasaan meMIahkan jenis sampah organik dan 

anorganik.  

t. Penugasan pembuatan kompos dari sampah organik.  

u. Penanganan limbah hasil praktik  

v. Menyediakan peralatan kebersihan.  

w. Membuat tandon penyimpanan air.  

x. MemProgramkan cinta bersih lingkungan.  

y. Melakukan Tamanisasi, di Madrasah. 
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b. Misi MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung 

1. Melaksanakan pembelajaran yang terprogram secara profesional 

dan bermakna dengan pendekatan PAIKEM yang dapat menumbuh 

kembangkan potensi peserta didik secara maksimal.   

2. Melaksanakan program bimbingan secara efektif sehingga setiap 

peserta didik berkembang secara optimal sesuai dengan potensi 

yang dimiliki.  

3. Menanamkan peserta didik berfikir kritis yang sistematis.  

4. Menanamkan dan Menumbuhkembangkan serta mengamalkan  

ajaran agama Islam.  

5. Menciptakan suasana kompetisi dalam segala bidang baik intrenal 

maupun external. 

6. Melaksanakan pembelajaran yang ramah lingkungan melalui 

kegiatan yang mengarah pada upaya pencegahan terhadap 

terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta upaya 

pelestarian fungsi lingkungan hidup.  

7. Melaksanakan pembelajaran yang dapat mengembangkan 

kepedulian sosial kemanusiaan. 

5. Motto MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung 

       “Teguh dalam Aqidah Cerdas dalam berpikir ” 

6. Tujuan  Madrasah 

a. Pada tahun pelajaran 2019/2020 rata-rata UN mencapai nilai minimal 

7,00 ; rata-rata UAMBAN-UM  7,50. 
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b. Pada tahun pelajaran 2019/2020  lulusan madrasah  hafal Asmaul 

Husna, hafal surat-surat pilihan, dapat memimpin tahlil, dan Terampil 

berpidato empat bahasa. 

c. Pada tahun pelajaran  2019/2020 madrasah berhasil menjadi juara 

dalam lomba akademik dan non akademik. 

d. Peserta didik  memiliki kompetensi dan konsistensi dalam 

mengamalkan ajaran agama Islam. 

e. Pada tahun 2019/2020 peserta didik telah memiliki kebiasaan salat 

dhuha dan salat dhuhur berjamaah. 

f. Terwujudnya  perilaku dan tradisi Islami di lingkungan 

madrasah. 

g. Pada tahun pelajaran 2019/2020 kedisplinan datang ke madrasah 95 % 

tidak ada yang terlambat. 

h. Pada tahun pelajaran 2019/2020 kegiatan pembelajaran 99% tepat 

waktu. 

i. Pada tahun pelajaran 2019/2020 memiliki tim paskibra yang siap 

pakai, regu dan barung pramuka tergiat, tim rebana, tim dokter kecil, 

tim PKS dan tim olahraga yang kompetitif. 

j. Pada tahun 2019/2020 kesadaran infaq dan sedekah warga madrasah 

serta kegiatan sosial kemanusiaan. 

k. Pada tahun 2019/2020 warga madrasah melakukan upaya pencegahan 

terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 

l. Pada tahun 2019/2020 warga madrasah melakukan upaya terhadap 

pelestarian fungsi lingkungan hidup. 
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7. Sasaran  Madrasah 

a. Rata-rata Nilai UN Pada tahun pelajaran 2019/2020 mencapai nilai 

minimal 7,00 , UAMBAN-UM 7,50 . 

b. Lulusan madrasah pada tahun pelajaran 2019/2020 hafal surat-surat 

pendek, hafal Asmaul Husna, dapat memimpin tahlil, dan Terampil 

berpidato empat bahasa. 

c. Madrasah pada tahun pelajaran  2019/2020 berhasil menjadi  juara lomba 

olympiade Bahasa dan MIPA. 

d. Madrasah pada tahun pelajaran  2019/2020 berhasil menjadi  juara  

lomba akademik dan non akademik. 

e. Peserta didik  melaksanakan salat dengan benar, khusu’, dan tertib. 

f. Peserta didik gemar membaca Al-Qur’an dengan benar, fasih, dan tartil. 

g. Pada tahun 2019/2020, peserta didik telah terbiasa melaksanakan salat 

dhuha dan salat dhuhur berjamaah. 

h. Seluruh warga madrasah berperilaku dan bertradisi islami. 

i. Sebanyak  95 % warga madrasah datang dan pulang tepat waktu dan 

tidak ada jam pembelajaran yang kosong . 

j. Madrasah memiliki tim paskibra yang siap pakai, regu pramuka tergiat 

dalam jambore, barung tergiat dalam pesta siaga, tim rebana yang kreatif, 

mandiri, dan kompetitif, tim dokter kecil  dan PKS yang profesional, tim 

olah raga yang kompetitif. 

k. Meningkatnya kesadaran infaq dan sedekah warga madrasah serta 

kegiatan sosial kemanusiaan 
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l. Warga madrasah pada tahun 2019/2020 melakukan upaya pencegahan 

terhadap terjadinya pencemaran, pencegahan terhadap terjadinya 

kerusakan lingkungan hidup 

m. Warga madrasah pada tahun 2019/2020 melakukan upaya terhadap 

pelestarian fungsi lingkungan hidup.  

8. Program  Madrasah 

a. Pendalaman materi mapel yang di-UN, di-UAMBN, dan di-UM-kan. 

b. Pengadaan Buku/ Soal-soal UN/ UAMBN/ UM  

c. Pembiasaan hafalan  ayat dan doa. Hafalan  surat-surat pendek, Hafalan 

Asmaul Husna. sebelum pelajaran, Hafalan doa  sebelum pulang setiap 

hari. 

d. Bimbingan Tahlilan untuk kelas 1-6. 

e. Takhasus Al-Qur’an hari Jum’at setelah Sholat Dhuha 

f. Pembentukan dan pembimbingan kelompok belajar Bahasa dan MIPA  

g. Bimbingan salat secara kontinyu melalui Praktek Ibadah dan 

pemantauan kegiatan keagamaan.  

h. Bimbingan BTQ dan tadarus Al-Qur’an  bin Nadhar pada pembelajaran 

intra kurikuler dan bulan Ramadhan. 

i. Bimbingan Metode Tahsin dan Tadarus Al-Qur’an  

j. Pembiasaan dan pemantauan pelaksanaan akhlak karimah di madrasah 

dan di luar madrasah. 

k. Pembiasaan dan pemantauan salat dhuha dan salat dhuhur berjama’ah. 

l. Pembiasaan perilaku dan tradisi islami bagi seluruh warga madrasah. 

m. Pembiasaan hidup bersih dan sehat 
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n. Penegakan disiplin bagi seluruh warga madrasah.  

o. Penggalangan dan penyaluran dana infaq dan sedekah warga madrasah82 

 

9. Kondisi Objektif Madrasah/Madrasah  

a. Profil Madrasah 

1. Nama Madrasah  : MI Matholiul Ulum 2 

2. Alamat Madrasah 

a. Dukuh    : Menco RT 02 RW VI 

b. Desa   : Berahan Wetan 

c. Kecamatan    : Wedung 

d. Kabupaten   : Demak 

e. Provinsi    : Jawa Tengah 

f. Telephone    : HP. 082390897389 

g. Email   : matholiululum.2@Gmail.com 

h. Kode Pos   : 59554    

3. SK Akreditasi  

a. Hasil Akreditasi  : B 

b. Nomor   : 166/BAP-SM/XI/2015 

c. Tanggal   : 16 November 2015 

4. NPSN    : 60712731 

5. NSM    : 111 233 210 112 

6. NSS    : 112 032 113 017 

7. Tahun Berdiri   : 2008 

                                                        
82  Hasil Wawancara dengan Kepala MIS Matholi’ul ‘Ulum 2 Menco  Wedung Demak, H. 

Ahmad Faqih, S.Pd.I, 20 Januari 2020. 
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8. Tahun Beroperasi  : 2009 

9. Kurikulum yang dipakai : K13 

10. Penyelenggara   : YPI Al Mabrur 

11. Nomor Akte Notaris  : 40 Tahun 2010  

12. Nomor Akte Tanah  : 126 

13. Kepala Madrasah  :  

- Nama                  : H. Ahmad Faqih, S.Pd.I 

- NIP              :  19690417 200501 1001 

- SK Kepala Madrasah             : 13/Kep.YPIAVII/2008 

- Alamat Rumah             : Dk. Menco Berahan Wetan    Wedung 

Demak                                         Wedung Demak 

- Telepon/HP  : 082390897389 

14. Kepala Tata Usaha : 

- Nama  : Dzikrul Mubarok, S.HI., S.Pd 

- NIP  :  - 

- Alamat Rumah : Bonang RT 03/02 Demak 

- Telepon/HP :  081225318838 

15. Data Jumlah Pendidik dan kependidikan 

- Kepala Madrasah :  1   Orang 

- Guru Umum/Kelas   :  6 Orang 

- Guru PAI :  2   Orang 

- Guru Penjaskes :  1   Orang 

- Pegawai Tata Usaha :  1   Orang 



- Penjaga Madrasah    :  1  Orang83 

b. Struktur Organisasi dan Pengelola Madrasah  

a) Struktur Organisasi  

Struktur Organisasi Madrasah Ibtidaiyah Matholiul Ulum 2 Tahun 

Pelajaran 2019/2020. 84 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur Organisasi Madrasah Ibtidaiyah Matholiul Ulum 2 

Menco Wedung merupakan gambaran pembagian kewenangan dan 

tugas yang menjadi tanggung jawabnya, sesuai dengan tugas, 

kewenagan yang menjadi tanggungjawab masing-masing pendidik 

dan tenaga kependidikan di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah 

Matholiul Ulum 2 Menco  Wedung Demak. 

                                                        
83 Dzikrul Mubarok, S.HI., S.Pd, Ka.TU MI Matholi’ul ‘Ulum 2 Menco , Interview, Wedung, 

28 Pebruari 2020 
84  Hasil Wawancara dengan Kepala MI Matholi’ul ‘Ulum Wedung Demak, H.Ahmad Faqih, 

S.Pd.I, 20 Januari 2020. 
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b) Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

No Nama/NIP Jabatan Pendidikan 

1 Ahmad Faqih, S.Pd.I 
Kepala madrasah S1 

 19690417 200501 1001 
2 Sri Riyadiyanti, S.Pd.I Waka.Kurikulum S1 
3 Ali Abdul Hakim, S.Pd.I Waka Humas S1 
4 Afif Al Masrur, S.Pd.I Waka Sarpras S1 
5 Dzikrul Mubarok, S.HI Guru/TU S1 
6 Nur Hidayah, S.Pd.I Guru S1 
7 Tutik , S.Pd. Guru S1 
8 wais Al Qorni Guru SMA 
9  Ahmad Nafid Haidar Guru Pon Pes 
Tabel 2.3 Tenaga Pendidik dan Kependidikan MI Matholiul Ulum 
2  Menco Wedung Dema 

 

c) Peserta Dididk 

 
 

Kelas 
2017 / 2018 2018 / 2019 2019 / 2020 

L P Jml L P Jml L P Jml 
VI 21 20 41 24 20 44 28 26 54 
V 20 19 38 17 22 38 25 35 60 
IV 25 21 46 27 25 52 24 34 58 
III 14 19 33 14 16 30 18 21 39 
II 15 14 29 23 27 50 32 36 68 
I 23 25 48 29 25 54 41 37 78 

 
Tabel 2.3 Jumlah Peserta Didik MI Matholiul Ulum 2  Menco 
Wedung Demak 

 

d) Sarana dan Prasarana  

No Jenis Prasarana Jml Ruang 

1 Ruang kelas 6 
2 Perpustakaan 1 
3 R.Lab.IPA 1 
4 R.Lab.Komputer  
5 R.pimpinan 1 
6 R.Guru 1 
7 R.Tat Usaha 1 
8 R.Konseling  
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9 Tempat berbadah 1 
10 R.UKS 1 
11 Jamban 4 
12 Gudang 1 
13 Tempat Olahraga 1 
 
Tabel 2.4 sarana dan prasarana  MI Matholiul Ulum 2  Menco 
Wedung Demak 
 

A. Analisis Data 

1. Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengawasan Kegiatan 

Tradisi membaca Al-Qur’an  Peserta Didik pada MI Matholiul Ulum 

2 Menco Wedung Demak 

a. Perencanaan Kegiatan Tradisi membaca Al-Qur’an  Peserta 

Didik pada MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung Demak  

Kegiatan manajemen yang baik tentu diawali dengan suatu 

perencanaan yang matang, supaya dalam pelaksanaan dapat mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Langkah 

pertama yang dilakukan dalam manajemen kepemimpinan kepala 

madrasah adalah perencanaan. Adanya perencanaan kegiatan Tradisi 

membaca Al-Qur’an di madrasah tidak terlepas dengan manajemen 

sekolah/madrasah. Dengan perencanaan kegiatan Tradisi membaca 

Al-Qur’an  banyak hal-hal yang akan dihadapi kedepannya. Maka dari 

itu, masalah-masalah yang muncul dari pelaksanaan program kegiatan 

tradisi membaca Al-Qur’an  tersebut dapat diatasi karena sudah 

diperkirakan sebelumnya.  

Perencanaan kegiatan tradisi membaca Al-Qur’an , dilakukan 

setiap awal tahun pelajaran baru, bersamaan dengan perencanaan 

kegiatan ekstrakurikuler lainya yang  dilakukan melalui rapat 
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koordinasi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler. 

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala MI Matholiul Ulum 2 Menco 

Wedung Demak, Bapak Ahmad Faqih, S.Pd.I, “Perencanaan 

dilakukan setiap menjelang tahun pelajaran baru melalui rapat 

koordinasi, yang direncanakan.85 pada saat pembagian tugas kerja. 

Perencanaan tersebut disusun sesuai dengan kalender akademik dan 

progam tahunan madrasah. 

Dalam perencanaan ini dapat peneliti kemukakan dalam beberapa 

uraian : 

1) Program (Target dan tujuan), Dalam perencanaan MI Matholiul 

Ulum 2 Menco Wedung, Kepala Madrasah mempunyai Program  

jangka pendek dan jangka panjang, yaitu; untuk mengembangkan  

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa, berakhlak mulia, bisa membaca Al-Qur’an dengan 

kaidah-kaidah yang benar 

2) Materi dan sumber materi, Materi dan sumber materi dalam 

perencanaan kegiatan Ekstrakurikuler yang ada di MI Matholiul 

Ulum 2 Menco ini bersumber dari ketersediaan waktu yang ada 

di madrasah tersebut, Optimalisasi pemanfaatan waktu serta 

lingkungan yang sangat mendukung   oleh peserta didik sendiri. 

3) Pembimbing / pembina, Di madrasah Ibtidaiyyah Matholiul 

Ulum 2 Menco Wedung, mempersiapkan segala sesuatunya, 

dalam pembimbingan kegiatan ekstrakurikuler (Membaca Al-

                                                        
85 Hasil Wawancara dengan Kepala MIS Matholi’ul ‘Ulum 2 Menco Wedung Demak, 

H.Ahmad Faqih, S.Pd.I, 10 Februari 2020.  
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Qur’an), dibentuklah sebuah kepanitian kecil atau koordinator 

diantaranya pembimbing yang berfungsi sebagai pembina dan 

pendamping dalam mempersiapkan mengikuti kegiatan tradisi 

membaca Al-Qur’an.  

4) Peserta kegiatan membaca Al-Qur’an, Peserta kegiatan  terdiri 

dari semua peserta didik madrasah yang mengikuti kegiatan 

membaca Al-Qur’an dan juga melalui seleksi kecil yang 

dilakukan oleh pembimbing atau koordinator bidang kegiatan 

membaca Al-Qur’an  untuk mengetahui kemampuan dasar dari 

peserta  kegiatan membaca Al-Qur’an pada Madrasah Ibtidaiyyah 

Matholiul Ulum 2 Menco Wedung.  

5) Metode pembelajaran, Dalam metode pembelajaran ini ada 

beberapa metode yang digunakan pembimbing/pembina dalam 

menyampaikan pembelajaran/materi pembelajaran. 

b. Pengorganisasian Kegiatan Tradisi membaca Al-Qur’an  Peserta 

Didik pada MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung Demak 

 Pengorganisasian Kegiatan Tradisi membaca Al-Qur’an  Peserta 

Didik pada MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung Demak, disesuaikan 

dengan bidang keahlian para pembina masing-masing.  

Pengorganisasian dilaksanakan dengan tujuan agar Kegiatan 

Tradisi membaca Al-Qur’an  Peserta Didik pada MI Matholiul Ulum 2 
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Menco Wedung Demak, tersebut dapat berjalan secara maksimal dan 

tercapai tujuan yang maksimal pula. 86  

Pengorganisasian Kegiatan Tradisi membaca Al-Qur’an  Peserta 

Didik pada MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung Demak, meliputi 

beberapa hal diataranya; Pertama, pembentukan struktur organisasi 

didasarkan pada bidang-bidang yang telah ditetapkan. Kedua, 

Pembagian tugas disesuaikan dengan kapasitas dan keahlian masing-

masing penanggung jawab bidang. Ketiga, mekanisme kerja kepeserta 

didikan khusus di Kegiatan Tradisi membaca Al-Qur’an  Peserta 

Didik pada MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung Demak, didasarkan 

pada ketetapan yang telah mufakat antara kepala madrasah, pembantu 

bidang  kepeserta didikan, dan pembina kegiatan tradisi membaca Al-

Qur’an  peserta didik pada MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung 

Demak. 

Proses pengorganisasian mencakup kegiatan-kegiatan sebagai 

berikut87:  

1) Pembagian kerja yang harus dilakukan dan menugaskannya pada 

individu tertentu, kelompok-kelompok dan departemen,   

2) Pembagian aktifitas menurut level kekuasaan dan tanggung 

jawab,   

3) Pembagian/pengelompokan tugas menurut tipe dan jenis yang 

berbeda-beda,   

                                                        
86  Wawancara dengan guru pengampu Tahfidz, Ibu Nur HidayahS.Pd.I,   di Ruang Kantor 

Guru MIS Matholi’ul ‘Ulum 2 Menco Wedung 
87 Sondang P Siagian, Fungsi – fungsi Manajerial, ( Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 81-82. 
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4) Penggunaan mekanisme koordinasi kegiatan individu dan 

kelompok, Pengaturan hubungan kerja antara anggota organisasi.   

c. Pelaksanaan Kegiatan Tradisi membaca Al-Qur’an  Peserta Didik 

pada MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung Demak.  

Pelaksanaan Kegiatan Tradisi membaca Al-Qur’an  Peserta Didik 

pada MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung Demak., berjalan sesuai 

dengan jadwal yang telah disusun oleh kepala Madrasah dan pembina 

kegiatan Ekstrakurikuler.   

Pelaksanaan kegiatan tradisi membaca MI Matholiul Ulum 2 

Menco Wedung, sesuai dengan pendapat Richard A. Gorton yaitu;  

pertama, dalam mensukseskan kegiatan dibutuhkan sosok pemimpin 

yang demokratis untuk mengorganisir kegiatan tersebut, kedua, demi 

terakomodirnya seluruh keinginan kegiatan di butuhkan semangat 

baru (motivasi). Ketiga, sebagai kebijakan bagi kepala madrasah 

dengan memberi insentif bagi para pengguna jasa yang dialokasikan 

dalam rencana anggaran. Keempat, reward dan punishment kedua-

duanya menjadi mediator bagi anak berprestasi khususnya dalam 

kegiatan membaca Al-Qur’an pada MI Matholiul Ulum 2 Menco 

Wedung.   

Sesuatu yang telah direncanakan dengan baik, belum dapat 

ditentukan dengan pasti akan mendapatkan hasil yang baik pula, 

tergantung pengorganisasiannya, rencana kegiatan tersebut dapat 

dilaksanakan dengan baik apabila atasan dan bawahan dapat 
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memahami dan mengerti terhadap tugasnya masing-masing. Ada 

berbagai faktor lain yang sangat mendukung keberhasilannya itu. 

Hal ini pada mulanya lembaga telah membuat rancangan prosedur 

kegiatan madrasah, diantaranya adalah; meningkatkan keterampilan 

dan kemampuan peserta didik dalam usaha membaca Al-Qur’an, yaitu 

kegiatan sekelompok peserta didik yang mengkonsentrasikan dirinya 

pada belajar mapel-mapel mulok tertentu, dalam hal ini mapel mulok 

kegiatan membaca Al-Qur’an menggunakan metode tahsin Al-Qur’an, 

yang dilakukan guru untuk mengetahui serta untuk mengukur 

kemampuan membaca Al-Qur’an peserta didik MI Matholiul Ulum 2 

Menco Wedung.  

d. Pengawasan dan Evaluasi Kegiatan Tradisi membaca Al-Qur’an  

Peserta Didik pada MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung Demak 

Kepala Madrasah merupakan seorang manajer atau pimpinan 

yang berhubungan secara langsung dengan pemantauan, pengamatan, 

pembinaan dan pengarahan yang dilakukan oleh pimpinan (Pembantu 

bidang  Kepeserta didikan) khususnya dalam menangani Kegiatan 

Tradisi membaca Al-Qur’an  Peserta Didik pada MI Matholiul Ulum 2 

Menco Wedung Demak dilakukan dengan cara penjadwalan guru 

piket.  

Pengawasan Kegiatan Tradisi membaca Al-Qur’an  Peserta Didik 

pada MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung Demak dilakukan  

disetiap kegiatan oleh guru pembimbing sesuai dengan jadwal. 

Pengawas bertugas mengawasi proses kegiatan Tradisi membaca Al-

Qur’an  Peserta Didik pada MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung 
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Demak serta mengabsen kehadiran para pembina kegiatan tradisi 

membaca Al-Qur’an  Peserta Didik pada MI Matholiul Ulum 2 Menco 

Wedung Demak.  

Biasanya dalam pengawasan ditemukan situasi positif yang 

memungkinkan tercapainya tujuan dengan baik. Dan situasi negative 

yang menghambat tercapainya tujuan. Oleh karena itu, bimbingan atau 

nasihat dari pihak pimpinan kepada bawahannya sangat berpengaruh 

terhadap keberhasilan kegiatan ini. Untuk lebih meningkatkan hasil 

sangat diperlukan, dan untuk menghilangkan semua hambatan dalam 

mencapai tujuan. Kegiatan pengawasan ada dua yaitu monitoring dan 

evaluasi. 

Kegiatan pemantauan/monitoring merupakan aktifitas dari 

seorang pimpinan untuk mengamati, membina, membimbing dan 

mengarahkan apakah kegiatan kepeserta didikan khususnya kegiatan 

tradisi membaca Al-Qur’an  Peserta Didik pada MI Matholiul Ulum 2 

Menco Wedung menemukan hambatan atau sebaliknya. 

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat manajemen 

kepemimpinan kepala madrasah dalam mengembangkan tradisi 

membaca Al-Qur’an pada Madrasah Ibtidaiyyah Matholiul Ulum 2 

Menco Wedung Demak Tahun Pelajaran 2019/2020   

Faktor  pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan 

tradisi membaca Al-Qur’an pada MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung 

dapat meningkatkan kualitas dan kelancaran apabila ditangani, dikelola  

dan laksanakan dengan sebaik-baiknya.  
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Faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan tradisi membaca 

Al-Qur’an pada MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung ini adalah Faktor 

Internal; sarana prasarana yang sangat menunjang dan mendukung, faktor 

eksternal: yaitu orangtua, instansi sekolah, keberhasilan dalam pencapaian 

pelaksanaan kegiatan tradisi membaca Al-Qur’an di madrasah,  para 

peserta didik yang sangat antusias  dalam mengikuti dan melaksanakan 

kegiatan tradisi membaca Al-Qur’an di madrasah , serta dukungan 

orangtua peserta didik, serta guru pembina yang sangat  berkompeten di 

bidangnya. 

Faktor yang menghambat jalanya kegiatan tradisi membaca Al-Qur’an 

pada MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung adalah masih banyaknya 

peserta yang kemampuan bacaan Al-Qur’an masih terbata-bata, kurangnya 

ketertarikan untuk mendalami bacaan Al-Qur’an, bacaan orang-orang yang 

masih mengikuti bacaan orangtua dahulu sehingga ketika metode tahsin 

diterapkan bacaannya masih sulit dibetulkan, harga jilid tahsin lebih mahal 

daripada iqro, Yanbu’a atau jilid lainnya, serta kurangnya tenaga pendidik.  

3. Hasil pengembangan tradisi membaca Al-Qur’an pada Madrasah 

Ibtidaiyyah Matholiul Ulum 2 Menco Wedung Demak Tahun 

Pelajaran 2019/2020 

Hasil dari penerapan pengembangan tradisi membaca Al-Qur’an 

Berdasarkan hasil observasi, peneliti mengamati dari segi bacaannya setiap 

peserta didik bisa lebih mengena dan terukur kemampuan membacanya. 

Selain kemampuan membaca Al-Qur’an, kemampuan menulis surat Al-

Qur’an juga dinilai sangat bagus di bandingkan dengan sebelumnya.  
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Kehati-hatian dalam membaca Al-Qur’an dengan perlahan disebut 

dengan membaca tartil, mengeluarkan setiap huruf dan makhrajnya dan 

menerapkan sifat-sifatnya, serta mentadabburi maknanya lebih jeli dan 

cermat ketika membiasakan membaca Al-Qur’an. 

B. Pembahasan  

Hasil penelitian disajikan mulai dari manajemen kepala madrasah, yang 

meliputi: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, faktor pendukung dan 

penghambat kegiatan mengembangkan tradisi membaca Al-Qur’an  pada 

Madrasah Ibtidaiyyah Matholiul Ulum Menco 2 wedung. Data diperoleh dari 

hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.  

1. Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Penngawasan 

Kegiatan Tradisi membaca Al-Qur’an  Peserta Didik pada MI 

Matholiul Ulum 2 Menco Wedung Demak 

1. Perencanaan Kegiatan Tradisi membaca Al-Qur’an  Peserta Didik 

pada MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung Demak  

Langkah pertama yang dilakukan dalam manajemen 

kepemmpinan kepala madrasah adalah perencanaan. Adanya 

perencanaan kegiatan Tradisi membaca Al-Qur’an di 

sekolah/madrasah tidak terlepas dengan manajemen 

sekolah/madrasah. Dengan perencanaan kegiatan Tradisi membaca 

Al-Qur’an  banyak hal-hal yang akan dihadapi kedepannya. Maka 

dari itu, masalah-masalah yang muncul dari pelaksanaan program 

kegiatan tradisi membaca Al-Qur’an  tersebut dapat diatasi karena 

sudah diperkirakan sebelumnya.  
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Perencanaan kegiatan tradisi membaca Al-Qur’an , dilakukan 

setiap awal tahun pelajaran baru, bersamaan dengan perencanaan 

kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang  dilakukan melalui rapat 

koordinasi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler. 

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala MI Matholiul Ulum 2 Menco 

Wedung Demak, Bapak Ahmad Faqih, S.Pd.I, “Perencanaan 

dilakukan setiap menjelang tahun pelajaran baru melalui rapat 

koordinasi, yang direncanakan.88 pada saat pembagian tugas kerja. 

Perencanaan tersebut disusun sesuai dengan kalender akademik dan 

progam tahunan madrasah. 

Beberapa unsur perencanaan kegiatan ekstrakurikuler di MI 

Matholiul Ulum 2 Menco Wedung Demak meliputi: 1) banyaknya 

kegiatan yang telah ditetapkan, 2) adanya proses, 3) tujuan dan hasil 

yang ingin dicapai, 4) masa depan dalam waktu tertentu. Kegiatan 

ekstrakurikuler di MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung Demak 

merupakan bagian integral dari Program Kerja Madrasah. Hal ini 

disampaikan oleh Kepala Madrasah, yakni: “Kegiatan 

ekstrakurikuler yang merupakan salah satu dari komponen dalam 

Program Kerja Madrasah, terutama pada bidang Kepeserta didikan 

yang bertugas mengatur semua kegiatan tersebut.”  89  

Selanjutnya kegiatan ekstrakurikuler didalam dokumen I KTSP, 

Kurikulum MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung Demak terdiri 

dari: 1) Pramuka; 2) Tahsin baca Al-Qur’an; 3) Usaha Kesehatan 
                                                        

88 Hasil Wawancara dengan Kepala MIS Matholi’ul ‘Ulum 2 Menco Wedung Demak, 
H.Ahmad Faqih, S.Pd.I, 10 Februari 2020.  

89 Hasil Wawancara dengan Kepala MIS Matholi’ul ‘Ulum 2 Menco Wedung Demak, 
H.Ahmad Faqih, S.Pd.I, 10 Februari 2020.  
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Sekolah (UKS)  4) Keterampilan; 5) Rebana; 6) Kaligrafi; 7) 

Olahraga.90  

Dalam perencanaan ini dapat peneliti kemukakan dalam 

beberapa uraian : 

1) Program (Target dan tujuan) 

Dalam perencanaan MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung, 

Kepala Madrasah mempunyai Program  jangka pendek dan 

jangka panjang, yaitu; untuk mengembangkan  potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, 

berakhlak mulia, bisa membaca Al-Qur’an dengan kaidah-

kaidah yang benar, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mempunyai 

kemampuan intelektulitas yang tinggi serta bertanggung jawab. 

2) Materi dan sumber materi 

Materi dan sumber materi dalam perencanaan kegiatan 

Ekstrakurikuler yang ada di MI Matholiul Ulum 2 Menco ini 

bersumber dari ketersediaan waktu yang ada di madrasah 

tersebut, Optimalisasi pemanfaatan waktu serta lingkungan 

yang sangat mendukung   oleh peserta didik sendiri. 

3) Pembimbing / pembina 

Di madrasah Ibtidaiyyah Matholiul Ulum 2 Menco 

Wedung, mempersiapkan segala sesuatunya, dalam 

pembimbingan kegiatan ekstrakurikuler (Membaca Al-Qur’an), 

                                                        
90 Dokumen I KTSP MIS Matholi’ul ‘Ulum 2 Menco Wedung Demak Tahun Pelajaran 

2019/2020.  
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dibentuklah sebuah kepanitian kecil atau koordinator 

diantaranya pembimbing yang berfungsi sebagai pembina dan 

pendamping dalam mempersiapkan mengikuti kegiatan tradisi 

membaca Al-Qur’an.  

4) Peserta kegiatan membaca Al-Qur’an 

Peserta kegiatan membaca Al-Qur’an di Madrasah 

Ibtidaiyyah Matholii’u Ulum 2 Menco Wedung,   terdiri 

dari semua peserta didik-siswi madrasah yang mengikuti 

kegiatan membaca Al-Qur’an dan juga melalui seleksi kecil 

yang dilakukan oleh pembimbing atau koordinator bidang 

kegiatan membaca Al-Qur’an  untuk mengetahui 

kemampuan dasar dari peserta  kegiatan membaca Al-

Qur’an pada Madrasah Ibtidaiyyah Matholiul Ulum 2 

Menco Wedung.  

5) Metode pembelajaran 

Dalam metode pembelajaran ini ada beberapa metode yang 

digunakan pembimbing/pembina dalam menyampaikan 

pembelajaran/materi pembelajaran, diantaranya sebagai 

berikut:91  

a) Metode Tahsin 

Metode tahsin Al-Qur’an adalah metode pembelajaran 

yang diterapkan pada pembelajaran Al-Qur’an dengan cara 

                                                        
91 Aly Abdul Hakim,S.Pd.I, Pembantu Bid. Kesiswaan MIS Matholi’u ‘Ulum 2 Menco, 

Interview, 28 Pebruari 2020. 
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guru membenarkan/membaguskan bacaan Al-Qur’an 

peserta didik dengan musyafahah/talaqqi, dimana peserta 

didik secara bergantian maju satu persatu berhadapan 

dengan guru untuk membaca Al-Qur’an, ketika terjadi 

kesalahan guru memberitahu peserta didik dan memberi 

contoh bacaan yang benar lalu peserta didik mengulangi 

membaca Al-Qur’an seperti yang dicontohkan guru. 

Memperbaiki/membaguskan bacaan peserta didik 

dengan memperhatikan tiga kompetensi yaitu makhorijul 

huruf yang tepat, tajwid yang benar dan bacaan yang tartil. 

Setiap kali kesalahan dibenarkan guru akan menjadikan 

peserta didik lebih berhati-hati lagi dalam membaca Al-

Qur’an untuk menghindari dan mengurangi kesalahan 

dengan memperhatikan tiga kompetensi tadi.  

Kemampuan membaca Al-Qur’an peserta didik akan 

semakin membaik dengan sifat kehati-hatian. Selain itu, 

untuk melatih kemampuan menulis ayat Al-Qur’an guru 

menggunakan teknik pembelajaran imla’ sembari 

menunggu giliran maju musyafahah/talaqqi.  

Penerapan metode tahsin Al-Qur’an telah diterapkan 

sejak tahun 2018 yang diterapkan semenjak peserta didik 

kelas IV sampai lulus dari Madrasah Ibtidaiyyah Matholiul 

Ulum 2 Menco Wedung .  Jadi metode tahsin Al-Qur’an 

diterapkan selama 2 tahun selama peserta didik tersebut 
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menjadi peserta didik di Madrasah Ibtidaiyyah Matholiul 

Ulum 2 Menco Wedung, cukup efektif untuk mendalami 

dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an 

peserta didik. 

Kualitas bacaan Al-Qur’an sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan peserta didik dalam memahami ilmu Al-

Qur’an seperti makharijul huruf, tajwid, dan ilmu-ilmu 

lainnya. Sementara kemampuan seperti itu tidaklah sama 

dimiliki oleh setiap peserta didik di Madrasah Ibtidaiyyah 

Matholiul Ulum 2 Menco Wedung. Peserta didik yang 

berasal dari lulusan MI berbeda kemampuan bacaan Al-

Qur’an dengan peserta didik yang berasal dari SD.  

Sementara madrasah memiliki capaian supaya para 

alumni dari madrasah tersebut harus memiliki bekal 

membaca atau membaca Al-Qur’an dengan baik di 

masyarakat.92 Alasan tersebut yang melatarbelakangi 

Madrasah Ibtidaiyyah Matholiul Ulum 2 Menco Wedung 

untuk menerapkan metode tahsin Al-Qur’an, sebagai salah 

satu cara untuk membekali para peserta didik dengan 

kemampuan membaca Al-Qur’an yang baik dan 

menyiapkan para peserta didik-siswi sebagai umat yang 

lebih bermanfaat nantinya di masyarakat.  

                                                        
92 Wawancara dengan Kepala MIS Matholi’ul ‘Ulum 2 Menco, Bapak H. Ahmad Faqih,S.Pd.I, 

21 Maret  Di Ruang Kepala MIS Matholi’ul ‘Ulum 2 Menco 
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Madrasah Ibtidaiyyah Matholiul Ulum 2 Menco 

Wedung memiliki visi yaitu terwujudnya madrasah sebagai 

lembaga pendidikan islam yang mampu mewujudkan dan 

mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas 

dibidang imtaq dan iptek sebagai kader bangsa yang islami 

dan sunny.93 

Sedangkan MIinya adalah Menyelenggarakan 

pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada kualitas 

baik akadeMI moral, sosial dan penerapannya dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

berdasarkan pancasila. Menanamkan nilai-nilai dan aqidah 

islam Ahlussunnah Waljama’ah serta pengamalannya. 

Membekali peserta didik agar dapat mengikuti pendidikan 

pada jenjang yang lebih tinggi.94 Berdasarkan visi dan MIi 

MI Matholiul Ulum 2 Menco tersebut, guru merealisasikan 

pada penerapan metode tahsin Al-Qur’an dengan baik. 

Penerapan metode tahsin Al-Qur’an yang dilakukan 

guru menuntut peserta didik menjadi anak yang berilmu 

agama yang baik, berakhlak mulia, terampil dan disiplin. 

Karena metode tersebut mengajarkan peserta didik untuk 

berhati-hati dalam membaca Al-Qur’an, mempelajari dan 

memperhatikan kaidah-kaidah dalam membaca Al-Qur’an 

sehingga peserta didik memiliki pengetahuan yang luas. 

                                                        
93 Dokumentasi pada tanggal 6 Maret 2020 di MIS Matholi’ul ‘Ulum 2 Menco. 
94 Dokumentasi pada tanggal 6 Maret 2020 di MIS Matholi’ul ‘Ulum 2 Menco  
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Selain itu, guru juga melakukan penilaian secara periodic 

sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, para peserta 

didik harus siap untuk dinilai kemampuan membaca Al-

Qur’an.  

Menjadikan peserta didik lebih disiplin waktu untuk 

mengikuti penilaian secara periodic tersebut. Semua itu 

sesuai dengan tujuan dari MI Matholiul Ulum 2 Menco 

Wedung, sebagai berikut: 

(1) Peserta didik memiliki  landasan aqidah dan keimanan 

yang kokoh. 

(2) Peserta didik memiliki perilaku jujur, sopan, dan taat 

kepada orang tua dan guru serta  menghargai temannya 

(3) Peserta didik memiliki kesadaran dan keihlasan 

melaksanakan kewajiban dalam beribadah kepada 

Allah SWT 

(4) Peserta didik dapat mempraktekkan ilmu yang telah 

diperoleh dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga 

dan lingkungan 

(5) Peserta didik selalu bersikap dan bertindak pada 

landasan , daya fikir, kreatif, inovatif dan ilmiyah 

(6) Peserta didik dapat menyalurkan bakat dan minat serta 

kemampuan berkompetensi  dengan sekolah lain. 95 

                                                        
95 Dokumentasi pada tanggal 6 Maret 2020 di MIS Matholi’ul ‘Ulum 2 Menco 
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Demi mendukung keberhasilan metode tahsin Al-

Qur’an di MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung, pihak 

yayasan dan kepala madrasah memilki Sumber Daya 

Manusia, tenaga pendidik yang mumpuni. Penerapan 

metode tahsin Al-Qur’an di kelas IV – VI  diampu oleh Ibu 

Nur Hidayah,S.Pd.I. Beliau merupakan salah satu guru 

yang memiliki latar belakang pendidikan agama islam yang 

baik, beliau juga memiliki kompetensi pada bidang Al-

Qur’an, beliau seorang hafidzoh lulusan dari pondok 

pesantren tahfidz BUQ Betengan.96 Dengan kompetensi 

yang dimiliki tenaga pendidik dalam menerapkan metode 

tahsin Al-Qur’an menjadikan peserta didik bersemangat 

belajar metode tahsin Al-Qur’an dan meningkatkan 

kemampuan bacaan Al-Qur’an peserta didik. 

Wawancara peneliti kepada kepala MI Matholiul Ulum 

2 Menco Wedung: 

“Metode Tahsin Al-Qur’an diterapkan di sekolah kami 
agar lulusan dari MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung 
Demak bisa memahami tatacara membaca Al-Qur’an 
terutama tajwidnya dan tatacara pembacaan yang lain. 
Karena dengan metode tahsin Al-Qur’an peserta didik 
lebih memahami dan bisa mempunyai rasa percaya diri 
pada waktu dia sudah lulus dan sudah tamat dari MI 
Matholiul Ulum 2 Menco Wedung.”97 

 

                                                        
96 Wawancara dengan Kepala MIS Matholi’ul ‘Ulum 2 Menco Wedung Bapak H.Ahmad 

Faqih,S.Pd.I, 21 Maret 2020, Di Ruang Kepala MIS Matholi’ul ‘Ulum 2 Menco Wedung  
97 Wawancara dengan Kepala MIS Matholi’ul ‘Ulum 2 Menco Wedung Bapak H.Ahmad 

Faqih, 21 Maret 2020, Di Ruang Kepala MIS Matholi’ul ‘Ulum 2 Menco Wedung 
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Semua proses pembelajaran dalam rangka penerapan 

metode tahsin Al-Qur’an selalu didukung dan dikawal terus 

oleh pihak sekolah. Sesuai dengan pernyataan dalam proses 

wawancara dengan kepala madrasah: 

”Sekolah menyediakan buku panduan untuk membaca 
Al-Qur’an dengan metode tahsin Al-Qur’an secara 
dasar yaitu MIalnya dengan buku jilid dan yang sudah 
bisa membaca lancar, Madrasah menyediakan Al-
Qur’an di setiap kelas untuk masing-masing peserta 
didik dengan proses mengangsur setiap bulan dalam 
iuran Syahriah.  

 
Metode tahsin Al-Qur’an dimasukkan dalam pelajaran 

kurikulum mulok dan pelaksanaannya dimasukkan jam 

pagi dalam KBM nya.”98 Jadi dengan izin dan catatan 

madrasah, metode tahsin Al-Qur’an bisa diterapkan dan 

dijalankan dengan baik. 

Di kelas IV-VI MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung 

Tahun Ajaran 2017/2018 metode tahsin Al-Qur’an dalam 

KBM kelas ada pada hari senin, selasa dan rabu pada jam 

regular pertama. Seperti yang disampaikan Ibu Nur 

Hidayah, S.Pd.I selaku guru pengampu mata pelajarannya, 

mengatakan: 

”Metode tahsin Al-Qur’an adalah mata pelajaran yang 
ada di setiap tahun ajaran madrasah ini. Dan itu sudah 
berjalan pada jam pelajaran pagi dengan harapan di 
pelajaran awal ini kondisi peserta didik masih segar 
belum terganggu dengan suasana lain, memang anak 
bisa konsentrasi belajar itu pada jam-jam awal 

                                                        
98 Wawancara dengan Kepala MIS Matholi’ul ‘Ulum 2 Menco Wedung Bapak H.Ahmad 

Faqih,S.Pd.I ,21 Maret 2020 Di Ruang Kepala MIS Matholi’ul ‘Ulum 2 Menco Wedung 
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khususnya 40 menit pertama mereka akan bisa 
menerima.”99 

 

Mata pelajaran ini diberikan mulai peserta didik 

tersebut menjadi peserta didik baru di MI Matholiul Ulum 2 

Menco Wedung mungkin itu adalah sebuah mata pelajaran 

baru bagi mereka, dan guru pastinya memperkenalkan dulu 

tentang metode tahsin Al-Qur’an kepada para peserta didik. 

Sejalan dengan jawaban dari guru pengampunya, beliau 

mengatakan: 

”Pada peserta didik saya menjelaskan bahwa metode 
tahsin Al-Qur’an bertujuan untuk membenarkan bacaan 
Al-Qur’an mereka dengan bertatap muka langsung, 
akhir-akhir banyak orang-orang yang belajar membaca 
membaca Al-Qur’an hanya dengan mendengarkan 
rekaman murottal Al-Qur’an tanpa adanya seorang 
guru yang memandunya dalam membenarkan 
bacaannya. Padahal kehadiran guru membaca sangat 
diperlukan bahkan metode yang digunakan juga sangat 
mempengaruhi. Guru yang hanya mendengarkan dan 
menyalahkan saja tanpa memberikan contoh yang benar 
pun beda hasilnya dengan guru yang lebih riwil untuk 
mengomentari dan memberi contoh.”100 

 

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh peserta 

didik dalam sesi wawancara dengan peneliti yang berinisial 

DQ mengatakan: 

”Guru memberitahu kalau metode tahsin untuk 
memperbaiki bacaan Al-Qur’an, lalu semua di tes 

                                                        
99 Wawancara dengan guru pengampu pelajaran Ibu Nur Hidayah,S.Pd.I, 24 Maret 2020, di 

Ruang Kantor Guru MIS Matholi’ul ‘Ulum 2 Menco Wedung 
100 Wawancara dengan guru pengampu pelajaran Ibu Nur Hidayah,S.Pd.I, 24  Maret 2020  di 

Ruang Kantor Guru MIS Matholi’ul ‘Ulum 2 Menco Wedung 



119 

 

 

 

membaca QS. Al Fatihah selanjutnya dibenarkan 
dengan memberikan penerangan atau penjelasan.”101 

 
Demikian juga dengan peserta didik lainnya juga 

mengatakan hal yang hampir sama, peserta didik dengan 

inisial FM mengatakan: 

”Guru menyampaikan bahwa metode tahsin untuk 
membaguskan bacaan Al-Qur’an, kemudian membaca 
QS. Al Fatihah dan bacaan tahiyat. Dan diterangkan 
tentang QS. Al Fatihah dan bacaan tahiyat.”102 

 

Dalam menunjang pembelajaran metode tahsin Al-

Qur’an, minimal dalam 1 pekan ada pertemuan untuk 

pembelajaran tersebut. Seperti yang disampaikan Ibu Nur 

Hidayah, beliau mengatakan: 

”Ya minimal pembelajaran metode tahsin Al-Qur’an 
dilakukan sepekan 1x tapi alangkah baiknya dalam 
sepekan itu setiap hari dalam artian 6x pertemuan 
karena semakin intens pembelajaran insyaallah peserta 
didik bisa lebih cepat menerima atau mempraktekkan 
materi dari metode tahsin Al-Qur’an dibandingkan 
dengan waktu yang belum intensif.”103 

 

b) Metode Tahfidz 

Metode Tahfidz adalah cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan rencana tahfidz/menghafal yang 

sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah 

disusun tercapai secara optimal.  Metode dalam bahasa 

                                                        
101 Wawancara dengan Siswa Muh. Althof Rafsanjani, 29 Maret 2018 di Ruang Kelas VI MIS 

Matholi’ul ‘Ulum 2 Menco Wedung 
102 Wawancara dengan Siswa Muhammad Firman Maulana, 29 Maret 2018 di Ruang Kelas V 

MIS Matholi’ul ‘Ulum 2 Menco Wedung 
103 Wawancara dengan guru pengampu Tahfidz, Ibu Nur HidayahS.Pd.I,  24 Maret 2020 di 

Ruang Kantor Guru MIS Matholi’ul ‘Ulum 2 Menco Wedung 



120 

 

 

 

Arab dikenal dengan istilah thuriquh yang berarti langkah-

langkah strategis yang dipersiapkan untuk melakukan 

sesuatu pekerjaan.  

Adapun metode-metode yang digunakan dalam metode  

tahfidz/menghafal Al-Qur’an pada MI Matholiul Ulum 2 

Menco Wedung adalah sebagai berikut: 104  

(1) Metode Wahdah  

Yaitu menghafal satu persatu terhadap ayat-ayat yang 

hendak dihafalnya dengan cara membuat hafalan 

sendiri oleh peserta didik sendiri lalu di tashihkan 

kepada guru pembimbing tahfidz.   

(2) Metode Kitabah  

Kitabah artinya menulis. Pada metode ini terlebih 

dahulu menulis ayat-ayat yang akan dihafalkan pada 

secarik kertas.   

(3) Metode Sima’i  

Sima’i artinya mendengar. Metode ini ialah 

mendengarkan bacaan pembimbing lalu peserta didik 

mendengarkan dan menyimak untuk dihafalkannya, 

metode ini yang digunak oleh pembimbing bagi peserta 

didik pemula/ kelas awal.   

(4) Metode Gabungan  

                                                        
104 Wawancara dengan guru pengampu Tahfidz, Ibu Nur HidayahS.Pd.I,  24 Maret 2020 di 

Ruang Kantor Guru MIS Matholi’ul ‘Ulum 2 Menco Wedung 
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Metode ini merupakan gabungan antara metode 

wahdah dan metode kitabah, yaitu metode hafalan yang 

dilakukan oleh peserta didik dengan cara menghafal per 

ayat dan ditulis dalam kertas untuk dihafalkan, setelah 

bisa dan siap lalu di setorkan kepada guru pembimbing.    

c) Metode Jama’  

Metode ini ialah ayat-ayat yang dihafal dibaca secara 

kolektif, bersama-sama, dipimpin oleh seorang instruktur.   

Menurut guru pembimbing tahfid pada MI Matholiul 

Ulum 2 Menco Wedung,  Metode tahfid Al-Qur’an MI 

Matholiul Ulum 2 Menco Wedung juga menggunakan 

metode yang lain,yaitu: 

d) Metode Juz’i yaitu cara menghafal secara berangsur-angsur 

atau sebagian demi sebagian dan menghubungkannya 

antara bagian yang satu dengan lainnya dalam satu 

kesatuan materi yang dihafal.   

e) Metode kulli, yaitu metode menghafal Al-Qur’an dengan 

cara menghafal secara keseluruhan terhadap materi hafalan 

yang dihafalkannya, tidak dengan cara bertahap atau 

dengan sebagian-sebagian.  

Penelitian dan pengembangan yang peneliti lakukan 

yaitu berupa pengembangan metode pembelajaran tahfidz 

Al-Qur’an dari sebuah metode tahfidz Al-Qur’an yang 

sudah ada kemudian didesain menjadi sebuah metode baru 
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dengan langkah-langkah dan tahapan yang terstruktur dan 

sistematis untuk pelaksanaan pembelajaran tahfidz Al-

Qur’an di MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung, Dari 

semua metode yang telah dijabarkan di atas memilliki 

tujuan yang sama yaitu untuk mempermudah proses 

pembelajaran tahfidz Al-Qur’an. Tetapi tidak menutup 

kemungkinan dari setiap metode tersebuat memiliki 

kekurang masing-masing.   

6) Faktor-Faktor Pendukung Menghafal Al-Qur’an  

a) Usia yang Ideal   

       Sebenarnya tidak ada batasan usia secara mutlak 

untuk menghafal Al-Qur’an, tetapi tidak dapat dipungkiri 

bahwa tingkat usia seseorang memang berpengaruh 

terhadap keberhasilan menghafal Al-Qur’an. Dalam hal ini, 

ternyata usia dini (anak-anak) lebih mempunyai daya rekam 

yang kuat terhadap sesuatu yang dilihat, didengar, dan 

dihafal dibandingkan dengan mereka yang berusia lanjut.  

b) Persiapan yang matang  

Persiapan yang matang merupakan syarat penting bagi 

seseorang menghafal al-Qur’an. Faktor persiapan sangat 

berkaitan dengan minat seseorang dalam menghafal al-

Qur’an. Minat yang tinggi sebagai usaha menghafal al-

Qur’an adalah modal awal seseorang mempersiapkan diri 

secara matang. Persiapan personal ditunjang dengan minat 
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yang tinggi secara tidak langsung akan mewujudkan 

konsentrasi, sehingga dapat memperlancar proses 

menghafal Al-Qur’an secara cepat.  

c) Motivasi dan stimulus  

Selain minat, motivasi dan stimulus juga harus 

diperharikan bagi seseorang yang menghafal Al-Qur’an. 

Menghafal Al-Qur’an dituntut kesungguhan khusus, 

pekerjaan yang berkesinambungan dan kemauan keras tanpa 

mengenal bosan dan putus asa. Karena itulah motivasi yang 

tinggi untuk menghafal Al-Qur’an harus selalu dipupuk. 

d) Manajemen waktu  

Pengelolaan dan pengaturan waktu sangat penting 

dalam menunjang keberhasilan menghafal Al-Qur’an. 

Seseorang yang menghafal Al-Qur’an harus dapat 

memanfaatkan waktu yang dimiliki dengan sebaik-baiknya. 

Oleh karena itu, seseorang yang menghafal Al-Qur’an harus 

dapat memilah kapan ia harus menghafal dan kapan ia harus 

melakukan aktivitas dan kegiatan lainnya.  

Sehubungan dengan manajemen waktu, Ahsin W. Al-

Hafidh dalam bukunya Bimbingan Praktis Menghafal al-

Qur’an telah menginventarisir waktu-waktu yang dianggap 

ideal untuk menghafal al-Qur’an sebagai berikut: a) Waktu 

sebelum fajar b) Setelah fajar, sehingga terbit matahari c) 
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Setelah bangun dari tidur siang d) Setelah shalat e) Waktu 

di antara Maghrib dan Isya’.105  

e) Intellegensi dan potensi ingatan  

Faktor intellegensi dan potensi ingatan lebih 

menyangkut faktor psikologis. Seseorang yang memiliki 

kecerdasan dan daya ingat yang tinggi akan lebih cepat 

menghafal Al-Qur’an daripada seseroang yang memiliki 

kecerdasan di bawah rata-rata. Namun demikian, bukan 

berarti kecerdasan satu-satunya faktor menentukan 

kemampuan seseorang menghafal Al-Qur’an.  

Realitas menunjukkan, bahwa banyak orang yang 

memiliki kecerdasan cukup tinggi tidak dapat menghafal 

Al-Qur’an, sedangkan banyak orang yang memiliki 

kecerdasan rata-rata berhasil menghafal Al-Qur’an dengan 

baik karena motivasi yang tinggi dan bersungguh-sungguh.  

f) Tempat menghafal  

Faktor tempat merupakan faktor penentu kecepatan 

seseorang dalam menghafal Al-Qur’an. Faktor tempat 

berkaitan dengan situasi dan kondisi seseorang dalam 

menghafal Al-Qur’an. Menghafalkan Al-Qur’an di tempat 

bising dan kumuh serta penerangan yang kurang akan sulit 

untuk dilakukan daripada menghafal Al-Qur’an di tempat 

yang tenang, nyaman dan penerangan yang cukup. Hal ini 

                                                        
105 al-Hafidz, Ahsin W.,2005. Bimbingan Praktis Menghafal al-Qur’an, Jakarta: Bumi Aksara, 

hlm.56-57 
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dikarenakan, faktor tempat menghafal sangat erat kaitannya 

dengan konsentrasi seseorang.  

g) Panjang dan pendek surat atau ayat  

Panjang dan pendek surat atau ayat sangat berpengaruh 

terhadap kecepatan menghafal Al-Qur’an. Surat atau ayat 

yang panjang lebih sulit untuk dihafalkan daripada surat 

atau yang pendek lebih dapat dihafalkan.  

h) System Evaluasi dan tindak lanjut 

Evaluasi  dilakukan  disetiap kegiatan ekstrakurikuler, 

untuk evaluasi program kegiatan kepeserta didikan selalu 

dibuat oleh Kepala Madrasah tiap tahun untuk mengetahui, 

keberhasilan dan kegagalannya suatu program kegiatan 

kepeserta didikan. 

Tindak lanjut bisa dilakukan setelah ditemukan situasi 

positif maupun yang memungkinkan tercapainya tujuan 

dengan baik. Dan situasi negative yang menghambat 

tercapainya tujuan. Oleh karena itu, bimbingan atau nasihat 

dari pihak pimpinan kepada bawahannya. Untuk lebih 

meningkatkan hasil sangat diperlukan, dan untuk 

menghilangkan  semua  hambatan dalam  mencapai  tujuan. 

2. Pengorganisasian Kegiatan Tradisi membaca Al-Qur’an  Peserta 

Didik pada MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung Demak 

Pengorganisasian Kegiatan Tradisi membaca Al-Qur’an  

Peserta Didik pada MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung Demak, 
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disesuaikan dengan bidang keahlian para pembina masing-masing. 

Pengorganisasian ini telah dilaksanakan dengan baik oleh kepala 

Madrasah. Yaitu dengan pembagian tugas untuk pembimbingan. 

Pengorganisasian tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar 

Kegiatan Tradisi membaca Al-Qur’an  Peserta Didik pada MI 

Matholiul Ulum 2 Menco Wedung Demak, tersebut dapat berjalan 

secara maksimal dan tercapai tujuan yang maksimal pula. 106  

Pengorganisasian Kegiatan Tradisi membaca Al-Qur’an  

Peserta Didik pada MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung Demak, 

meliputi beberapa hal diataranya; Pertama, pembentukan struktur 

organisasi didasarkan pada bidang-bidang yang telah ditetapkan. 

Kedua, Pembagian tugas disesuaikan dengan kapasitas dan keahlian 

masing-masing penanggung jawab bidang. Ketiga, mekanisme kerja 

kepeserta didikan khusus di Kegiatan Tradisi membaca Al-Qur’an  

Peserta Didik pada MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung Demak, 

didasarkan pada ketetapan yang telah mufakat antara kepala 

madrasah, pembantu bidang  kepeserta didikan, dan pembina 

kegiatan tradisi membaca Al-Qur’an  peserta didik pada MI 

Matholiul Ulum 2 Menco Wedung Demak. 

Pengorganisasian Kegiatan Tradisi membaca Al-Qur’an  

Peserta Didik pada MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung Demak, 

                                                        
106  Wawancara dengan guru pengampu Tahfidz, Ibu Nur HidayahS.Pd.I,   di Ruang Kantor 

Guru MIS Matholi’ul ‘Ulum 2 Menco Wedung 
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sesuai dengan pendapat Sondang P Siagian, yaitu dalam proses 

pengorganisasian mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut107:  

1) Pembagian kerja yang harus dilakukan dan menugaskannya pada 

individu tertentu, kelompok-kelompok dan departemen,   

2) Pembagian aktifitas menurut level kekuasaan dan tanggung 

jawab,   

3) Pembagian/pengelompokan tugas menurut tipe dan jenis yang 

berbeda-beda,   

4) Penggunaan mekanisme koordinasi kegiatan individu dan 

kelompok,  

5) Pengaturan hubungan kerja antara anggota organisasi.   

Berikut struktur Organisasi Pelaksana (Pembimbing / 

Pembina) Kegiatan Tradisi membaca Al-Qur’an  Peserta Didik pada 

MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung Demak, sebagai berikut : 

Stuktur Organisasi Kegiatan Tradisi membaca Al-Qur’an  

Peserta Didik pada MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung Demak.108 

Pelindung   : H. Ahmad Faqih, S,Pd.I 

Pembina   : Aly Abdul Hakim, S.Pd.I 

Ketua    : Nur Hidayah, S.Pd.I 

Sekretaris   : Tutik, S.Pd.I 

Bendahara   : Sri Riyadiyanti, S.Pd.I 

                                                        
107 Sondang P Siagian, Fungsi – fungsi Manajerial, ( Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 81-82. 
108 Nur Hidayah, Pembantu Bid. Kesiswaan, Interview, Wedung, 28 Pebruari 2020. 
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Anggota   : Afif Masrur, S.Pd.I 

          Wais Al Qorni 

          Nur Laili, S.Pd.I  

Pengaturan pembagian tugas tersebut mempertimbangkan 

kesesuaian ruang lingkup tanggungjawab dalam tugas masing-

masing dan guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang 

dilakukan.  

Proses penetetapan guru pembina kegiatan tradisi membaca 

Al-Qur’an pada MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung Demak, 

diambil dengan proses musyrawarah oleh  kepal beserta wakil 

kepala dan semua dewan guru. Musyawarah tersebut  dimaksudkan 

agar dapat bersama-sama mempertimbangkan bentuk kegiatan 

ekstrakurikuler dalam satu tahun kedepan, dan siapa pembina yang 

layak mengajarkan kegiatan ekstrakurikuler dengan penetapan 

dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Madrasah.     

3. Pelaksanaan Kegiatan Tradisi membaca Al-Qur’an  Peserta Didik 

pada MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung Demak.  

Pelaksanaan Kegiatan Tradisi membaca Al-Qur’an  Peserta 

Didik pada MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung Demak., berjalan 

sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh kepala Madrasah dan 

pembina kegiatan Ekstrakurikuler.   

Kegiatan Tradisi membaca Al-Qur’an  Peserta Didik pada MI 

Matholiul Ulum 2 Menco Wedung Demak berjalan pada hari-hari 
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efektif kegiatan belajar mengajar (KBM) senin selasa dan kaMI 

pukul 07.10 WIB sampai pukul 07.45 WIB  

Kegiatan Tradisi membaca Al-Qur’an  Peserta Didik pada MI 

Matholiul Ulum 2 Menco Wedung, Alhamdulillah bisa berjalanan 

dengan lancar meskipun belum bisa maksimal sesuai yang di 

harapakan, karena sesuatu yang telah direncanakan dengan baik, 

belum dapat ditentukan dengan pasti akan mendapatkan hasil yang 

baik pula, tergantung pengorganisasiannya, rencana kegiatan 

tersebut dapat dilaksanakan dengan baik apabila atasan dan bawahan 

dapat memahami dan mengerti terhadap tugasnya masing-masing. 

Pelaksanaan kegiatan tradisi membaca MI Matholiul Ulum 2 

Menco Wedung, sesuai dengan pendapat Richard A. Gorton yaitu;  

pertama, dalam mensukseskan kegiatan dibutuhkan sosok pemimpin 

yang demokratis untuk mengorganisir kegiatan tersebut, kedua, 

demi terakomodirnya seluruh keinginan kegiatan di butuhkan 

semangat baru (motivasi). Ketiga, sebagai kebijakan bagi kepala 

madrasah dengan memberi insentif bagi para pengguna jasa yang 

dialokasikan dalam rencana anggaran. Keempat, reward dan 

punishment kedua-duanya menjadi mediator bagi anak berprestasi 

khususnya dalam kegiatan membaca Al-Qur’an pada MI Matholiul 

Ulum 2 Menco Wedung. 109 

                                                        
109 Gorton, R.A, 2008.”School Administration: Challenge and Opportunity for Leadership” 

New York: Wm. C. Brown Company Publishers,hlm. 57.   
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Sesuatu yang telah direncanakan dengan baik, belum dapat 

ditentukan dengan pasti akan mendapatkan hasil yang baik pula, 

tergantung pengorganisasiannya, rencana kegiatan tersebut dapat 

dilaksanakan dengan baik apabila atasan dan bawahan dapat 

memahami dan mengerti terhadap tugasnya masing-masing. Ada 

berbagai faktor lain yang sangat mendukung keberhasilannya itu. 

Hal ini pada mulanya lembaga telah membuat rancangan 

prosedur kegiatan madrasah, diantaranya adalah; meningkatkan 

keterampilan dan kemampuan peserta didik dalam usaha membaca 

Al-Qur’an, yaitu kegiatan sekelompok peserta didik yang 

mengkonsentrasikan dirinya pada belajar mapel-mapel mulok 

tertentu, dalam hal ini mapel mulok kegiatan membaca Al-Qur’an .  

Dalam pelaksanaan kegiatan membaca Al-Qur’an pada MI 

Matholiul Ulum 2 Menco Wedung, temuan observasi yang peneliti 

lakukan, MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung menggunakan 

metode tahsin Al-Qur’an, yang dilakukan guru untuk mengetahui 

serta untuk mengukur kemampuan membaca Al-Qur’an peserta 

didik MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung.  

Pelaksanaanya adalah dengan cara sebagai berikut: Pertama, 

guru memberikan informasi kepada peserta didik jika akan 

dilakukan penilaian pada materi yang sudah ditentukan dengan 

harapan para peserta didik bisa melakukan persiapan terlebih 

dahulu. Kedua, guru melakukan penilaian dengan diawali muroja’ah 

bersama terkait materi yang akan diujikan. Ketiga, guru memberi 
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tugas untuk semua peserta didik yang belum dipanggil namanya 

untuk menulis surat Al-Qur’an yang diujikan hari itu. Ini sebagai 

cara untuk melatih kemampuan menulis peserta didik dan sebagai 

cara yang baik untuk menjadikan kelas masih dalam keadaan 

kondusif. Keempat, guru menerapkan model penilaian musyafahah 

yang tidak hanya menyimak dan menilai, tetapi juga membenarkan 

bacaan yang kurang tepat dalam proses penilaian tersebut. Guru 

memanggil peserta didik satu per satu untuk diuji dan membaca 

surat Al-Qur’an yang ditentukan. Baca simak dan memberikan 

masukan serta memantapkan bacaan peserta didik oleh guru. 

Kelima, setelah semua sudah melalui penilaian guru menjelaskan 

garis besar hasil penilaian hari itu. Terkait kekurangan dan 

kesesuaian dalam membaca Al-Qur’an dengan tatacara ilmu tajwid, 

makharijul huruf dan bacaan yang tartil. Dalam pelaksanaan 

penilaian guru mengalami sedikit kendala, terutama pada peserta 

didik yang lisannya belum terbiasa untuk menggerakkan mulutnya 

sesuai makharijul huruf. Pada dasarnya struktur mulut yang sama 

tetapi suara yang keluar berbeda. 110 

Dari proses kegiatan yang dilakukan tersebut, ada beberapa 

komponen yang menjadi patokan pembelajaran dengan metode 

tahsin tersebut mengalami keberhasilan. Dari segi pemahaman 

materi ajar yang diaplikasikan dalam bacaan para peserta didik, Ibu 

                                                        
110 Observasi pada tanggal 19 Maret 2020 di kelas IV-VI MIS Matholi’ul ‘Ulum 2 Menco 

Wedung. 
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Nur Hidayah menyampaikan pemahaman peserta didik sebagai 

berikut: 

”Pemahaman peserta didik cukup baik terlihat dari kemampuan 
membaca Al-Qur’an mereka. Karena metode tahsin Al-Qur’an 
peserta didik dituntut untuk lebih giat dalam mempraktekkan 
membaca Al-Qur’an dengan meniru bacaan dari guru. 
Dibenarkan kesalahannya secara langsung ketika berhadapan. 
Contoh saja ketika saya membaca QS. Al-Fatihah dimulai dari 
bacaan basmallah lalu ditirukan oleh para peserta didik dengan 
hasil yang mendekati bahkan sama dari apa yang saya 
contohkan, insyaallah bacaan sudah benar dan bagus.”111 
 

Selain itu, adanya perubahan dari kualitas membaca para 

peserta didik yang dirasakan oleh guru dengan berbagai proses yang 

dilaluinya, beliau mengatakan: 

”Perubahan kemampuan membaca Al-Qur’an peserta didik 
cukup banyak, terlihat dengan adanya mereka yang lebih 
berhati-hati dan membacanya, mereka bukan sekedar ada 
suaranya saja tetapi jelas makharijul hurufnya serta bacaan Al-
Qur’an mereka akan lebih tartil.”112 

 
Tidak hanya guru yang merasa akan perubahan itu. Peserta 

didik pun bisa belajar mengukur dirinya akan perubahan 

kemampuan membaca Al-Qur’an yang semakin baik. Peserta didik 

dengan inisial FM mengatakan: 

”Ada perubahaan setelah saya mempelajari metode tahsin Al-
Qur’an, membacaku semakin baik.”113 

Dari perubahan-perubahan yang terjadi, dapat dijadikan 

pedoman atas keberhasilan penerapan metode tahsin Al-Qur’an 

                                                        
111 Wawancara dengan guru pengampu pelajaran Ibu Nur Hidayah,S.Pd.I , 24 Maret 2020 di 

Ruang Kantor Guru MIS Matholi’ul ‘Ulum 2 Menco Wedung 
112 Wawancara dengan guru pengampu pelajaran Ibu Nur Hidayah,S.Pd.I , 24 Maret 2020 di 

Ruang Kantor Guru MIS Matholi’ul ‘Ulum 2 Menco Wedung 
113 Wawancara dengan Siswa Muhammad Firman Maulana , siswa MIS Matholi’ul ‘Ulum 2 

Menco Wedung , 24 Maret 2020 di Ruang Kantor Guru MIS Matholi’ul ‘Ulum 2 Menco Wedung 
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untuk meningkatkan kemampuan tradisi membaca Al-Qur’an 

peserta didik kelas IV – VI  MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung, 

sejalan dengan pernyataan dari bu Nur Hidayah selaku guru 

pengampunya: 

”Keberhasilan metode tahsin Al-Qur’an dilihat pada praktik 
membaca surat-surat pendek yang telah diajarkan guru dengan 
maju satu per satu. Ketika peserta didik dapat menirukan bacaan 
seperti gurunya dengan bacaan yang baik menandakan metode 
ini dapat berhasil.”114 
 

Kemampuan membaca Al-Qur’an peserta didik juga 

dipengaruhi oleh kesungguhan peserta didik ketika proses penerapan 

metode tahsin Al-Qur’an, seperti yang dikatakan Ibu Nur Hidayah : 

”Hasil pembelajaran berupa kemampuan itu kembali kepada 
peserta didik, jika peserta didik betul-betul serius itu ya memang 
berhasil baik tapi kalau peserta didiknya kurang serius memang 
ya bisa tidak sesuai apa yang dipelajari sehingga 
perkembangannya kurang maksimal. Contoh QS. Al Fatihah 
sudah diajari kemungkinan dalam membaca QS. Al Fatihah baik 
karena memang dicontohkan tapi ketika membaca surat lainnya 
kalau peserta didik tersebut tidak tekun membaca Al-Qur’an 
otomatis kurang baik. Jadi kemampuan membaca Al-Qur’an 
juga harus didukung pada seringnya tilawah dan muroja’ah.”115 

Dan akhir dari proses penerapan metode pembelajaran Al-

Qur’an dengan metode tahsin Al-Qur’an adalah melihat hasil belajar 

para peserta didik dalam kemampuannya membaca Al-Qur’an, 

sementara hasil penerapan metode tahsin Al-Qur’an yang dikatakan 

Ibu Nur Hidayah adalah: 

”Hasil belajar peserta didik sesuai dengan materi yang diajarkan 
dalam metode tahsin Al-Qur’an itu pada peserta didik-peserta 

                                                        
114 Wawancara dengan guru pengampu pelajaran Ibu Nur Hidayah,S.Pd.I , 24 Maret 2020 di 

Ruang Kantor Guru MIS Matholi’ul ‘Ulum 2 Menco Wedung 
115 Wawancara dengan guru pengampu pelajaran Ibu Nur Hidayah,S.Pd.I , 24 Maret 2020 di 

Ruang Kantor Guru MIS Matholi’ul ‘Ulum 2 Menco Wedung 



134 

 

 

 

didik yang serius. Dan pada kelas VII-A ini hasilnya cukup 
berhasil dengan dilihat dari hasil penilaian yang menunjukkan 
peningkatan dalam kemampuan membaca Al-Qur’an.”116 

Kegiatan  ini adalah membina dan membimbing peserta didik 

untuk bisa lebih fokus dalam kegiatan membaca Al-Qur’an. Target 

yang diinginkan adalah selama belajar di MI Matholiul Ulum 2 

Menco Wedung, peserta didik mampu dan bisa memahami apa yang 

diperoleh. 

Prestasi yang diraih pada kegiatan ini adalah setiap bisa dan 

mamapu mempraktekkan membaca Al-Qur’an  sesuai aturan yang 

berlaku dalam ilmu tajwid, sesuai dengan mahrojnya, bacaanya, 

hukum-hukumnya. 

Persyaratan mengikuti kegiatan membaca Al-Qur’an  ini 

adalah harus ijin orang tua, keinginan kuat dan istiqamah. kegiatan 

ini di ikuti oleh peserta didik dari kelas 4-6, akan tetapi lebih banyak 

kelas enam yang mengikuti, karena sekaligus untuk persiapan ujian 

praktik kelas enam.  

Target pencapaiannya adalah dalam satu semester anggota 

wajib menguasai materi yang disampaikan dan harus bisa 

menimplimentasikan.117 Agar target kegiatan tercapai dalam 

meningkatkan kemampuan dan keterampilan  peserta didik maka 

pembina kegiatan membuat sasaran mutu, sasaran mutu adalah 

rencana dan program kerja yang ingin dicapai.  

                                                        
116

 Wawancara dengan guru pengampu pelajaran Ibu Nur Hidayah,S.Pd.I , 24 Maret 2020 

di Ruang Kantor Guru MIS Matholi’ul ‘Ulum 2 Menco Wedung 
117 H. Ahmad Faqih, Kepala Madrasah MIS Matholi’ul ‘Ulum 2 Menco Wedung, Interview, 

Wedung, 28 Maret  2020.  
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Pembina kegiatan mencatat kehadiran anggota setiap kegiatan, 

apabila tidak mengikuti kegiatan  maka akan dilaporkan kepada 

pembina, dari Pembina ini jika anggota tetap maka akan dilaporkan 

kepada wali kelas, setelah itu jika masih tetap tidak ikut maka akan 

dilaporkan kepada pembantu bidang  kepeserta didikan dan terakhir 

jika masih tetap maka akan dilaporkan kepada kepala madrasah. 

Ditangan kepala madrasah inilah akan mendapat kebijakan dan 

keputusan terakhir.   

Sebagaimana termaktub dalam dialog peneliti dengan Nur 

Hidayah, selaku pembantu bidang  kepeserta didikan sebagai 

berikut:  

“Adapun prosedur penanganan pendisiplinan peserta didik yang 
menjadi anggota kegiatan, diantaranya adalah pengurus 
organisasi kegiatan mencatat kehadiran anggota setiap kegiatan, 
apabila tidak mengikuti latihan maka akan dilaporkan kepada 
pembina, dari Pembina ini jika anggota tetap maka akan 
dilaporkan kepada wali kelas, setelah itu jika masih tetap tidak 
ikut maka akan dilaporkan kepada waka kepeserta didikan dan 
terakhir jika masih tetap maka akan dilaporkan kepada kepala 
Madrasah. Nah ditangan kepala Madrasah inilah akan mendapat 
kebijakan dan keputusan terakhir. Namun masih ada yang 
melanggar kira-kira 0,5% dari anggota kegiatan.118  

Penuturan pembantu bidang  kepeserta didikan tersebut juga 

dibenarkan oleh kepala madrasah yaitu Ahmad Faqih,  ketika 

diwawancarai peneliti sebagai berikut:  

“Adapun prosedur penanganan pendisiplinan peserta didik yang 
menjadi anggota kegiatan, diantaranya adalah pengurus 
organisasi kegiatan mencatat kehadiran anggota setiap latihan, 
apabila tidak mengikuti latihan maka akan dilaporkan kepada 
pembina, dari Pembina ini jika anggota tetap maka akan 

                                                        
118 H. Ahmad Faqih, Kepala Madrasah MIS Matholi’ul ‘Ulum 2 Menco Wedung, Interview, 

Wedung, 28 Maret  2020. 
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dilaporkan kepada wali kelas, setelah itu jika masih tetap tidak 
ikut maka akan dilaporkan kepada waka kepeserta didikan dan 
terakhir jika masih tetap maka akan dilaporkan kepada kepala 
Madrasah. Nah dari situ pertama kami bina, yang kedua kami 
skores dari kegiatan ini dan yang terakhir dikeluarkan dari 
kegiatan ini.119  

Ungkapan kepala Madrasah di atas mengindikasikan betapa 

lembaga telah berusaha dengan keras mendidik bakat atau 

kemampuan peserta didik yang ada dilembaga ini dengan aturan dan 

prosedur yang jelas.  

Ungkapan pembantu bidang  kepeserta didikan dan kepala 

Madrasah di atas didukung oleh pembina kegiatan membaca Al-

Qur’an pada MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung ini yaitu Nur 

Hidayah sebagai berikut:  

Adapun prosedur penanganan pendisiplinan peserta didik yang 
menjadi anggota kegiatan ekstrakurikuler, diantaranya adalah 
pengurus organisasi kegiatan membaca Al-Qur’an mencatat 
kehadiran anggota setiap kegiatan, apabila tidak mengikuti 
latihan maka akan dilaporkan kepada pembina, dari Pembina ini 
jika anggota tetap maka akan dilaporkan kepada wali kelas, 
setelah itu jika masih tetap tidak ikut maka akan dilaporkan 
kepada waka kepeserta didikan dan terakhir jika masih tetap 
maka akan dilaporkan kepada kepala Madrasah. Nah dari situlah 
akan mendapatkan keputusan dan kebijakan dari Kepala 
Madrasah.120  

Beberapa statemen tersebut dapat diambil benang merah 

bahwa perencanaan, pengorganisasian yang baik belum tentu 

membuahkan hasil yang baik pula, dan tidak jarang terdapat 

berbagai kendala yang menghambatnya baik eksternal maupun 

internal. Hambatan ini ditemukan dalam proses pelaksanaan.  

                                                        
119 H. Ahmad Faqih, Kepala Madrasah, Interview, Wedung, 20 Maret 2020.  
120 Nur Hidayah, Guru Pembina , Interview, Wedung,  30 Maret 2020.  
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Usaha pendisiplinan ini merupakan penyejawantahan dari 

proses kegiatan kepemimpinan, sebab aktifitas kepemimpinan 

memberikan teladan kepada bawahannya agar menjadi disiplin 

dalam segala hal, baik waktu, pakaian, tingkah laku, etika dan 

ibadah.  

Pendisiplinan terhadap peserta didik yang menjadi anggota 

kegiatan merupakan suatu kegiatan kepada anggota tersebut agar 

dalam dirinya terbiasa hidup disiplin, efektifitas dari pendisiplinan 

ini berimplikasi positif terhadap pola fikir peserta didik untuk selalu 

termotivasi.  

Karena sanksi yang dilakukan oleh lembaga merupakan suatu 

motivasi kepada anggota yang bersangkutan dan juga kepada 

anggota yang lain agar tidak mengulangi kembali.  

Karena aturan tersebut sudah disepakati antara kepala 

Madrasah, waka kepeserta didikan dan pembina kegiatan. Dan 

pelaksanaan aturan ini bisa membuat motivasi untuk memperbaiki 

dirinya, sehingga peraturan tersebut bisa berjalan dengan baik sesuai 

dengan prosedur yang telah dibuat oleh lembaga. 121 

4. Pengawasan dan Evaluasi Kegiatan Tradisi membaca Al-Qur’an  

Peserta Didik pada MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung Demak 

Tugas manajer atau pimpinan yang berhubungan secara 

langsung dengan pemantauan, pengamatan, pembinaan dan 

                                                        
121 H. Ahmad Faqih, Kepala Madrasah MIS Matholi’ul ‘Ulum 2 Menco Wedung, Interview, 

Wedung, 28 Maret  2020. 
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pengarahan yang dilakukan oleh pimpinan (Pembantu bidang  

Kepeserta didikan) khususnya dalam menangani Kegiatan Tradisi 

membaca Al-Qur’an  Peserta Didik pada MI Matholiul Ulum 2 

Menco Wedung Demak dilakukan dengan cara penjadwalan guru 

piket.  

Pengawasan Kegiatan Tradisi membaca Al-Qur’an  Peserta 

Didik pada MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung Demak dilakukan  

disetiap kegiatan oleh guru pembimbing sesuai dengan jadwal. 

Pengawas bertugas mengawasi proses kegiatan Tradisi membaca Al-

Qur’an  Peserta Didik pada MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung 

Demak serta mengabsen kehadiran para pembina kegiatan tradisi 

membaca Al-Qur’an  Peserta Didik pada MI Matholiul Ulum 2 

Menco Wedung Demak.  

Biasanya dalam pengawasan ditemukan situasi positif yang 

memungkinkan tercapainya tujuan dengan baik. Dan situasi negative 

yang menghambat tercapainya tujuan. Oleh karena itu, bimbingan 

atau nasihat dari pihak pimpinan kepada bawahannya sangat 

berpengaruh terhadap keberhasila kegiatan ini. Untuk lebih 

meningkatkan hasil sangat diperlukan, dan untuk menghilangkan 

semua hambatan dalam mencapai tujuan. Kegiatan pengawasan ada 

dua yaitu monitoring dan evaluasi.  

Kegiatan pemantauan/monitoring merupakan aktifitas dari 

seorang pimpinan untuk mengamati, membina, membimbing dan 

mengarahkan apakah kegiatan kepeserta didikan khususnya kegiatan 
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tradisi membaca Al-Qur’an  Peserta Didik pada MI Matholiul Ulum 

2 Menco Wedung menemukan hambatan atau sebaliknya. 

Sebagaimana pernyataan kepala Madrasah, Ahmad Faqih saat 

diwawancarai sebagai berikut:  

“Betul… memang saya selalu melakukan 
pemantauan/monitoring  terhadap aktifitas kepeserta didikan, 
sebab dengan begitu saya bisa membimbing, mengarahkan. 
Apalagi dalam kegiatan tradisi membaca Al-Qur’an  Peserta 
Didik pada MI Matholiul Ulum 2 Menco waktunya masuk 
kadang anak-anak belum masuk tetap ada di ruang 
sekretariatnya, ini harus di waspadai apalagi kalau tidak 
dipantau.122  

Pernyataan Kepala Madrasah diatas dibenarkan oleh pembantu 

bidang  kepeserta didikan dan juga sebagai pembina kegiatan tradisi 

membaca Al-Qur’an  Peserta Didik pada MI Matholiul Ulum 2 

Menco Nur Hidayah, berikut penuturannya:  

“Betul, kami harus selalu memantau dan mengawasi anak-anak, 
karena yang namanya anak-anak masih perlu pengawasan 
intensif”.123  

 

Pengawasan kegiatan tradisi membaca Al-Qur’an  Peserta 

Didik pada MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung, sesuai dengan 

pendapat Richard A. Gorton; pertama, sebagai pengontrol dengan 

melakukan pemantauan (monitoring) pelaksanaan program kegiatan 

kepeserta didikan khususnya kegiatan tradisi membaca Al-Qur’an  

Peserta Didik pada MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung. Waktu 

pelaksanaan monitoring terjadwal. Kedua, sebagai evaluator 

pelaksanaan program kegiatan kepeserta didikan dengan tujuan 

                                                        
122 Ahmad Faqih , Kepala  Madrasah, Interview, Wedung, 14 Pebruari 2020.  
123 Nur Hidayah, Pembantu Bid. Kesiswaan, Interview, Wedung, 28 maret 2020.  
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mengetahui keberhasilan dan kegagalan terhadap program 

tersebut.124 

Pengawasan kegiatan tradisi membaca Al-Qur’an  Peserta 

Didik pada MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung, sesuai dengan 

teori pusat kurikulum dalam penentuan pengawasan kegiatan 

sebagai berikut:  

a. kegiatan tradisi membaca Al-Qur’an  Peserta Didik pada MI 

Matholiul Ulum 2 Menco Wedung dipantau dan dibina melalui 

kegiatan pengawasan. 

b. Pengawasan kegiatan tradisi membaca Al-Qur’an  Peserta Didik 

pada MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung dilakukan secara:  

- Interen, oleh kepala Madrasah  

- Eksteren, oleh pihak secara struktural/fungsional memiliki 

kewenangan membina kegiatan yang dimaksud.  

Dalam manajemen kepemimpinan ketika kepala madrasah 

MI-MU 2 di wawancarai hasilnya sebagai  berikut : 

“ Tatkala ada kejanggalan dalam kegiatan tradisi membaca 
Al-Qur’an di madrasah kami, semua pemangku saya undang 
meliputi coordinator, pendamping perkelas kemudia saya 
ajak musyawaroh, saya identifikasi masalah-masalah yang 
muncul, selanjutnya kami cari solusi bersama-sama dengan 
yang bersangkutan”. 

Ini menunjukkan tipe kepemimpinan kepala madrasah MI 

Matholiul Ulum 2 bersifat partisipatif 

                                                        
124 Richard A. Gorton,2001 
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c. Hasil pengawasan didokumentasikan, di analisis, dan ditindak 

lanjuti untuk peningkatan mutu perencanaan dan pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler di Madrasah.125  

 

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat manajemen 

kepemimpinan kepala madrasah dalam mengembangkan tradisi 

membaca Al-Qur’an pada Madrasah Ibtidaiyyah Matholiul Ulum 2 

Menco Wedung Demak Tahun Pelajaran 2019/2020   

 

Dengan adanya faktor pendukung, kegiatan tradisi membaca Al-

Qur’an pada MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung, akan berjalan lancar, 

sesuai dengan harapan yang diinginkan. Dengan  adanya penghambat 

dalam pelaksanaan kegiatan tradisi membaca Al-Qur’an pada MI 

Matholiul Ulum 2 Menco Wedung dapat meningkatkan kualitas dan 

kelancaran apabila ditangani, dikelola  dan laksanakan dengan sebaik-

baiknya.  

Faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan tradisi 

membaca Al-Qur’an pada MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung ini 

adalah sarana prasarana yang sangat menunjang dan mendukung, selain 

itu  pendukung dari implementasi metode tahsin ini adalah faktor 

eksternal: yaitu orangtua, instansi sekolah, keberhasilan dalam 

pencapaian pelaksanaan kegiatan tradisi membaca Al-Qur’an di 

madrasah,  para peserta didik yang sangat antusias  dalam mengikuti dan 

melaksanakan kegiatan tradisi membaca Al-Qur’an di madrasah , serta 

                                                        
125 Pusat Kurikulum, Model Pengembangan Diri, 21.  
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dukungan orangtua peserta didik, serta guru pembina yang sangat  

berkompeten di bidangnya. 

Selain faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan tradisi 

membaca Al-Qur’an di madrasah  ini tentunya ada pula faktor 

penghambat yang dapat menghambat jalanya kegiatan yang dilakukan 

oleh peserta didik.  Faktor yang menghambat jalanya kegiatan tradisi 

membaca Al-Qur’an pada MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung adalah 

masih banyaknya peserta yang kemampuan bacaan Al-Qur’an masih 

terbata-bata, kurangnya ketertarikan untuk mendalami bacaan Al-Qur’an, 

bacaan orang-orang yang masih mengikuti bacaan orangtua dahulu 

sehingga ketika metode tahsin diterapkan bacaannya masih sulit 

dibetulkan, harga jilid tahsin lebih mahal daripada iqro, Yanbu’a atau 

jilid lainnya, serta kurangnya tenaga pendidik.  

Semua pihak sekolah sangat mendukung penerapan ini. Seperti 

ungkapan H. Ahmad Faqih, saat ditanya tentang faktor kesulitan dan 

kelebihan metode tahsin dalam pembelajaran bacaan Al-Qur’an pada 

peserta didik berikut ini:  

“Kendala yang sering menghambat implementasi metode tahsin 
adalah Harga per jilid terkesan lebih mahal ‟, Banyak orang yang 
belum mengetahui tentang tahsin, Bacaan Al-Qur’an orang 
Indonesia masih terpengaruh bacaan orang-orang tua dahulu yang 
asal bisa hingga ketika metode tahsin diterapkan bacaan mereka 
masih susah dirubah, kurangnya ketertarikan mentahsinkan bacaan 
Al-Qur’an, Kendala kita adalah kurangnya tenaga pendidik yang 
mengampu BTA, karena perkelas lebih dari 30 peserta didik 
harusnya satu kelas memiliki lebih dari satu guru Pendukung dari 
implementasi metode tahsin ini adalah faktor eksternal: yaitu 
orangtua, instansi sekolah. Semua pihak sekolah sangat mendukung 
penerapan ini, karena dengan kita belajar Al-Qur‟an menjadi 
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generasi yang cinta Al-Qur’an. Apalagi orangtua mereka juga ikut 
mendukung anak mereka memperbaiki bacaan Al-Qur’annya”126  
 

Dari wawancara di atas faktor yang mempengaruhi kegiatan 

membaca Al-Qur’an di MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung dengan 

metode tahsin memiliki kelebihan dan kekurangan, seperti: Faktor yang 

menghambat metode tahsin adalah masih banyaknya peserta yang 

kemampuan bacaan Al-Qur’an masih terbata-bata, kurangnya 

ketertarikan untuk mendalami bacaan Al-Qur’an, bacaan orang-orang 

yang masih mengikuti bacaan orangtua dahulu sehingga ketika metode 

tahsin diterapkan bacaannya masih sulit dibetulkan, harga jilid tahsin 

lebih mahal daripada iqro‟ atau jilid lainnya. kurangnya tenaga pendidik, 

waktu pelaksanaan metode tahsin kurang karena cuma  sekali dalam 

seminggu, sarana prasarana.  

Selain penghambat di atas, implementasi metode tahsin ini juga 

memiliki dua faktor pendukung, diantaranya: faktor internal: faktor yang 

muncul daari pribadi peserta didik sendiri, dan faktor eksternal, yaitu 

faktor keluarga, Institusional, lingkungan madrasah.  

3. Hasil pengembangan tradisi membaca Al-Qur’an pada Madrasah 

Ibtidaiyyah Matholiul Ulum 2 Menco Wedung Demak Tahun 

Pelajaran 2019/2020 

Hasil dari penerapan metode tahsin Al-Qur’an dalam 

mengembangkan tradisi membaca Al-Qur’an peserta didik kelas IV - VI 

Madrasah Ibtidaiyyah Matholiul Ulum 2 Menco Wedung. Peneliti 

                                                        
126  Wawancara dengan Kepala Madrasah. H.Ahmad faqih,S.Pd.I 24  Maret 2020 di Ruang 

Kantor Guru MIS Matholi’ul ‘Ulum 2 Menco 
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menggunakan berbagai  metode pengambilan data untuk mengetahui 

hasil pengembangan tradisi membaca ini, penerapan metode-metode , 

diantaranya; Metode tahsin Al-Qur’an, dengan metode wawancara, 

metode observasi dan metode dokumentasi. Berdasarkan hasil observasi, 

peneliti mengamati ketika penerapan metode tahsin Al-Qur’an peserta 

didik sangat antusias untuk menjadi lebih bisa dan lancar membaca Al-

Qur’an, meskipun  ada beberapa peserta didik yang agak pasif karna 

kemampuan mereka berada di bawah rata-rata teman-teman satu 

kelasnya. Akhirnya dari segi bacaannya kurang begitu lancar dan belum 

merasa bisa lalu minder dari teman-temannya serta cenderung diam.  

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui kemampuan 

membaca Al-Qur’an peserta didik di MI Matholi’u Ulum 2 Menco 

Wedung, pada metode tahsin Al-Qur’an adalah dengan evaluasi atau 

penilaian kemampuan. Evaluasi yang dilakukan oleh guru merupakan 

menilai dari kemampuan membaca Al-Qur’an peserta didik dengan 

kriteria sebagai berikut: membaca surat pendek yang sesuai dengan 

materi ajar secara fasih dan benar, makharijul huruf yang benar, bacaan 

tartil yang baik. Penilaian itu dilakukan satu per satu pada setiap peserta 

didik untuk lebih mengena dan terukur kemampuan membacanya. Sambil 

menunggu giliran maju untuk dinilai, peserta didik lainnya diberi tugas 

untuk menulis surat Al-Qur’an yang akan diujikan. Selain kemampuan 

membaca Al-Qur’an, kemampuan menulis surat Al-Qur’an juga dinilai 

sebagai evaluasi oleh guru.  
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Berikut proses penilaian metode Tahsin Al-Qur’an di MI Matholiul 

Ulum 2 Menco Wedung, dilakukan secara individu oleh guru, 

sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti kepada guru pengampu, 

beliau mengatakan: 

”Pengambilan nilai dalam metode tahsin Al-Qur’an dilakukan 
dengan praktik membaca Al-Qur’an secara individu karena memang 
dalam satu kelas berbeda-beda kemampuan sehingga penilaiannya di 
samping penilaian individu juga tergantung sejak dimana dan sejak 
kapan peserta didik mempelajari Al-Qur’an. Karena ada beberapa 
peserta didik yang dari awal mulai kemampuannya masih nol tapi 
ketika dalam perkembangannya baik itu hasil penilaiannya juga bisa 
baik karena hasil tidak akan memungkiri proses. Tapi kalo peserta 
didik dari awal membaca Al-Qur’an sudah lancar dan bagus ada 
yang sudah sampai pada juz-juz di dalam Al-Qur’an. 127 
 
Namun jika pada dasarnya peserta didik kurang bagus dalam proses 

pembelajaran metode tahsin Al-Qur’an di beberapa kali pertemuan 

hasilnya pun akan kurang bagus dari rata-rata kelas. Maklum pada 

dasarnya memang peserta didik mulainya dari  ت,ب,ا. Berbeda dengan 

peserta didik yang berasal dari RA kemungkinan di awal masuk 

madrasah ini langsung pada juz 30 atau bahkan juz 1 dan seterusnya. Jadi 

penilaian individu itu dapat dilakukan dengan penilaian proses. Namun 

secara periodik dalam satu tahun ajaran akan diukur kemampuan 

membaca Al-Qur’an peserta didik. Setelah peserta didik diberikan materi 

terlebih dahulu dalam beberapa kali pertemuan yaitu 1-2 pertemuan lalu 

pertemuan ke 3 dilakukan penilaian Ulangan Harian sebanyak 2x dan 

                                                        
127 Wawancara dengan guru pengampu pelajaran Ibu Nur Hidayah,S.Pd.I 24  Maret 2020 di 

Ruang Kantor Guru MIS Matholi’ul ‘Ulum 2 Menco 
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pelaksanaannya sebelum UTS I dan menjelang UAS juga 2x penilaian. 

Dan menuju semester II ini sudah diambil penilaian tertulis.”  

Nur Hidayah, Guru pembina menambahkan dalam proses penilaian: 

”Pernah, dinilai satu per satu maju membaca. Penilaiannya setelah 
pak su’udi menjelaskan 2x pertemuan lalu pertemuan selanjutnya 
dinilai praktik maju dan di dalam tengah semester dilaksanakan 
sebelum ulangan, sampai saat ini sudah 5x penilaian.” Pernah,maju 
satu per satu. Proses penilaiannya itu diberi materi terlebih dahulu, 
lalu dijelaskan guru dan dibaca bersama-sama lalu maju satu per satu 
habis itu pertemuan selanjutnya maju menghafalkan dan penilaian 
sebelum UTS I sudah dilakukan 2x, ulangan harian sebanyak 2x, dan 
sesudah UTS I ditambahkan materi di pertemuan pertama. 
Pertemuan kedua diminta untuk dihafalkan lalu pertemuan ketiga 
sebelum UAS I penilaian membaca satu per satu. Dan yang terakhir 
sebelum UTS II ada penilaian tertulis menulis bacaan.”  128 

 

Sementara kondisi peserta didik di kelas waktu penilaian 

berlangsung cukup kondusif sesuai paparan yang diungkapkan oleh Bu 

Nur Hidayah, S.Pd.I  mengatakan: 

”Kondisi peserta didik saat penilaian berlangsung cukup kondusif. 
Mereka sudah memahami saat itu adalah penilaian membaca 
AlQur’an, berusaha khidmat dan tidak gaduh di dalam kelas. Dan 
untuk lebih menjaga ketenangan peserta didik ketika ada temannya 
sedang maju penilaian ke depan, peserta didik yang lainnya 
diberikan tugas untuk menulis dengan penulisan arab bacaan atau 
ayat Al-Qur’an.”  

 

Kondisi ini sama seperti langkah pembelajaran untuk 

mengkondisikan peserta didik supaya tetap fokus dalam pelaksanaan 

metode tahsin Al-Qur’an. 

                                                        
128 Wawancara dengan guru pengampu pelajaran Ibu Nur Hidayah,S.Pd.I 24  Maret 2020 di 

Ruang Kantor Guru MIS Matholi’ul ‘Ulum 2 Menco 
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Agar tetap kondusif dan khidmat dalam penilaian, teknik 

pemberian tugas juga diaplikasan dalam proses penilaian metode tahsin 

Al-Qur’an, seperti yang disampaikan Ibu Nur Hidayah: 

”Teknik pembelajaran yang digunakan ketika salah satu peserta 
didik maju ke depan sementara yang lain tidak supaya kelas dalam 
keadaan kondusif adalah dengan memberikan tambahan materi 
dasar berupa penulisan Al-Qur’an berupa menulis huruf hijaiyah 
dari tingkatan yang rendah lalu sampai tingkatan yang tinggi 
seperti merangkai huruf hijaiyah menjadi bacaan ayat Al-Qur’an. 
Penugasan ini tidak untuk memperbaiki bacaan peserta didik, 
hanya sebagai tambahan materi imla’ supaya peserta didik lebih 
mahir dalam menulis ayat Al-Qur’an.” 

 

Kehati-hatian dalam membaca Al-Qur’an dengan perlahan disebut 

dengan membaca tartil. Membaca tartil adalah bacaan yang perlahan-

lahan dan jelas, mengeluarkan setiap huruf dan makhrajnya dan 

menerapkan sifat-sifatnya, serta mentadabburi maknanya.129 Lebih jeli 

dan cermat ketika mereka membiasakan membaca Al-Qur’an baik di 

rumah maupun di sekolah. Bahkan jika membacanya dengan tartil 

peserta didik dapat menikmati lantunan bacaan Al-Qur’annya sendiri, 

meghayati isi bacaan yang bisa membuat tenang ketika membacanya.130  

Mentadabburi Al-Qur’an dalam hidup merupakan sebuah 

kebutuhan dan nikmat yang dirasakan bagi siapapun yang ingin bergaul 

dengan Al-Qur’an, dan merasakan pengaruh Al-Qur’an dari 

pergaulannya; yakni berupa kedamaian dan ketenangan jiwa.131  

                                                        
129 Abdullah Asy’ari, 1987, Pelajaran Tajwid – Qa’idah Bagaimana Seharusnya Membaca al-

Qur’an untuk Pelajaran Permulaan, Surabaya: Apollo Lestari hlm. 30 
130 Wawancara dengan guru pengampu pelajaran Bu Nur Hidayah,S.Pd.I pada Sabtu, 24 Maret 

2018 (pukul 11.30:12.00 WIB) di Ruang Kantor Kepala MI Matholi’ul Ulum 2 Wedung Demak 
131 Wawancara dengan guru pengampu pelajaran Ibu Nur Hidayah,S.Pd.I 24  Maret 2020  di 

Ruang Kantor Guru MIS Matholi’ul ‘Ulum 2 Menco 
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Ini sejalan dengan keutamaan membaca Al-Qur’an bahwa Allah 

SWT menurunkan kitab Al-Qur’an yang kekal, agar dibaca oleh lidah-

lidah manusia, didengarkan oleh telinga mereka, ditadabburi oleh akal 

mereka, dan menjadi ketenangan bagi hati mereka.132 

Tapi sebaliknya, jika peserta didik kurang bersemangat dalam 

mengikuti pembelajaran metode tahsin Al-Qur’an maka perubahan dan 

perkembangan kemampuan membacanya juga kurang maksimal. 133 

C. Keterbatasan Penelitian  

Penulis menyadari dalam setiap melakukan kegiatan atau pekerjaan 

termasuk juga penelitian pasti mengalami kendala atau hambatan, seperti 

halnya dalam penulisan Tesis ini. Hal ini bukan disebabkan oleh faktor 

kesengajaan, akan tetapi dikarenakan oleh adanya keterbatasan yang dialami 

oleh peneliti dalam proses pelaksanaan penelitian, keterbatasan penelitian 

tersebut antara lain: 

1. Keterbatasan Kemampuan  

Peneliti menyadari adanya keterbatasan kemampuan dalam melakukan 

penelitian ilmiah. Oleh karena itu ada beberapa langkah yang kurang 

tepat sehingga keabsahan penelitian dan validitas data kurang maksimal. 

2. Keterbatasan Waktu 

Mengingat penelitian membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 

mendalami suatu fokus penelitian sementara dalam penelitian ini kurang 

ada waktu yang cukup karena banyaknya kegiatan dari peneliti sendiri. 

                                                        
132 Wawancara dengan guru pengampu pelajaran Ibu Nur Hidayah,S.Pd.I 24  Maret 2020 di 

Ruang Kantor Guru MIS Matholi’ul ‘Ulum 2 Menco 
133 Wawancara dengan guru pengampu pelajaran Ibu Nur Hidayah,S.Pd.I 24  Maret 2020 di 

Ruang Kantor Guru MIS Matholi’ul ‘Ulum 2 Menco 
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Oleh karena itu harapannya penelitian ini ke depannya bisa menjadi 

acuan penelitian yang lain sehingga bisa lebih disempurnakan. 

3. Keterbatasan Referensi 

Mengingat ketentuan dari buku “Pedoman pedoman” yang mensyaratkan 

bahwa usia buku  referensi yang digunakan minimal 10 tahun terakhir, 

sehingga hal ini mengakibatkan penulis merasa kesulitan dalam mencari 

sumber-sumber buku referensi tersebut. 

Adanya keterbatasan tersebut, maka butuh saran dan kritik dari semua pihak 

dan penyempurnaan pada penelitian-penelitian yang lain. Sehingga 

manajemen ekstrakurikuler bidang akademik dapat dilaksanan sesuai dengan 

teori yang ada guna mendukung suksesnya program  madrasah. 

 


