
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 Dalam tinjauan pustaka ini, dibahas beberapa referensi yang relevan untuk 

melengkapi penelitian ini, yaitu tentang evaluasi program baca tulis Al-Qur‟an. 

Sebagai bahan referensi, dalam tinjauan pustaka ini akan dijabarkan diantaranya 

adalah bagaimana metode penelitian, subyek penelitian, jenis penelitian, serta 

tempat atau lokasi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut adalah 

beberapa penelitian yang akan dibahas dalam tinjauan pustaka ini. 

 Pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Nasvi Nailil Farichah 

mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Walisongo Semarang (2015), yang membahas tentang kegiatan ekstra kulikuler 

baca tulis Al-Qur‟an di SMP Muhammadiyah 1 Semarang. Skripsi yang berjudul 

“Pelaksanaan Kegiatan Ekstra Kulikuler Baca Tulis Al-Qur‟an (BTQ) di SMP 

Muhammadiyah 1 Semarang” ini merupakan penelitian lapangan (field research) 

dengan menggunakan metode kualitatif. Semua data yang diperoleh dalam 

penelitian ini dianalisis dengan pendekatan fenomenologi dan analisis deskriptif. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan 

kegiatan ekstra kurikuler BTQ di SMP Muhammadiyah 1 Semarang cukup baik. 

Metode yang digunakan guru pembina dalam proses pembelajarannya 
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yaitu metode Iqro‟ serta metode menyimak dan membaca. Dalam kaitannya 

dengan Baca Tulis Al-Qur‟an terhadap peserta didik serta peran Kepala sekolah 

dan Guru BTQ dapat memberikan kontribusi yang besar dalam rangka untuk 

meningkatkan prestasi peserta didik dalam hal Baca Tulis Al-Qur‟an dengan tartil 

serta penulisan ayat-ayat Al-Qur‟an agar lebih maksimal. Pada pelaksanaan 

kegiatan ekstra kurikuler Baca Tulis Al-Qur‟an, masih banyak mengalami kendala 

ataupun hambatan khususnya dari peserta didik. Peserta didik mengalami banyak 

problem, yaitu problem motivasi, guru, metode, waktu, dan lingkungan. 

Akibatnya, peserta didik kurang maksimal dalam menangkap pelajaran yang 

diberikan oleh guru pembina. Dari banyaknya hambatan yang ada, maka dari 

pihak sekolah maupun guru selalu mengusahakan yang terbaik untuk menutupi 

kekurangan tersebut dengan cara selalu menyemangati peserta didik agar tidak 

patah semangat, serta melakukan pendekatan-pendekatan yang bisa menjadikan 

peserta didik merasa nyaman dan senang dalam belajar Baca Tulis Al-Qur‟an.  

 Kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fitri Wijayanti mahasiswa 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo 

Semarang (2015) yang berjudul “Evaluasi Program Hafalan Juz „Amma Sebagai 

Syarat Kenaikan Kelas dan Kelulusan di MTs Negeri 02 Semarang Tahun Ajaran 

2014/2015”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis 

data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara reduksi data, menyajikan data, 

dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan 

program dilakukan dari hari senin sampai sabtu, yaitu pada saat 15 menit sebelum 
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pembelajaran dimulai, dengan alokasi waktu pembelajaran BTA adalah 2 jam 

pelajaran. Model pembelajaran dilakukan secara individual dan juga klasikal. 

Masih ada siswa yang belum dapat menyelesaikan hafalan sesuai dengan target 

yang telah ditentukan. Oleh karena itu, tingkat ketercapaian terhadap hafalan 

surat-surat pendek pada Juz „Amma yang telah ditetapkan belum mencapai 100%. 

Faktor yang menjadi pendukung dalam program hafalan Juz „Amma sebagai 

syarat kenaikan dan kelulusan siswa di MTs Negeri 02 Semarang adalah minat 

dan motivasi siswa yang tinggi, peran madrasah, kondisi keluarga dan lingkungan 

siswa, sarana dan prasarana. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat program 

hafalan Juz „Amma tersebut adalah heterogenitas siswa. 

 Ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Siti Nafisatul Masruroh 

mhasiswa Fakultas Agama Islam Program Studi Pendidikan Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2016). Dalam penelitian ini, penulis 

membahas tentang program tahfidz Al-Qur‟an di Madrasah Mu‟allimaat 

Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian yang diberi judul “Evaluasi Program 

Pembelajaran Tahfidz Al-Qur‟an di Madrasah Mu‟allimaat Muhammadiyah 

Yogyakarta” ini merupakan jenis penelitian evaluasi ex post facto dengan 

pendekatan mixed method. Model evaluasi yang digunakan adalah model evaluasi 

context, input, process, product (CIPP). Metode pengumpulan data dilakukan 

dengan cara observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Subyek dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 34 siswa. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa pada tahap evaluasi context dukungan dari pihak sekolah 

terhadap program tahfidz tersebut sudah baik, hanya saja perlu diperhatikan lagi 
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pada segi aspek kompetensi siswa, karena berkaitan dengan pencapaian target 

hafalan yang harus selesai diakhir semester. Pada tahap evaluasi input, 

kemampuan siswa-siswi telah diketahui karena telah dilakukan placement test 

baca Al-Qur‟an. Aspek peraturan yang mendukung sudah baik. Pada tahap 

evaluasi process, kegiatan pembelajaran dinilai sudah baik karena sesuai dengan 

jadwal. Metode serta media pembelajaran dirasa kurang efektif karena waktunya 

tidak mencukupi. Pada tahap product, diperoleh hasil bahwa sebanyak 47% siswa 

kelas IX belum mencapai target hafalannya.  

 Keempat adalah penelitian karya Muyasaroh dan Sutrisno yang dimuat 

dalam  jurnal penelitian dan evaluasi pendidikan Vol. XVIII, NO. 2, Tahun 2014, 

dengan berjudul “Pengembangan Instrumen Evaluasi CIPP Pada Program 

Pembelajaran Tahfidz Al-Qur‟an di Pondok Pesantren”. Jenis penelitian ini 

merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan prosedur R & D 

(Research and Development) dengan menggunakan model Borg dan Gall. 

Komponen model evaluasi yang digunakan adalah model evaluasi Stafflebeam 

(CIPP). Langkah-langkah evaluasi yang digunakan adalah langkah Malcolm 

Provus. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode Delphi, FGD, 

kuesioner, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh pada 

penelitian ini berupa data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari 

angket/kuesioner. Sedangkan data kualitatif dalam penelitian ini diperoleh melalui 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk 

menghasilkan instrument model evaluasi program pembelajaran tahfidz Al-Qur‟an 

yang diberi nama Coni P2 (modifikasi antara program evaluasi CIPP dan Provus) 



12 
 

 

 

agar dapat meningkatkan kualitas program tahfidz Al-Qur‟an di pondok pesantren. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model evaluasi Coni P2 dikembangkan 

dengan cara kajian teori, temuan dilapangan, Delphi, FGD, uji coba sebanyak tiga 

kali. Evaluasi di tiga pondok pesantren yaitu: Al-Ittifaqiah, Raudhatul Ulum, dan 

Raudhatul Qur‟an ditemukan kesenjangan sarana belajar, kinerja guru, dan 

motivasi belajar santri. Komponen konstruk model evaluasi Coni P2 terdiri atas 

konteks, input, proses, dan produk, yang terbagi menjadi 13 indikaor.  

 Penelitian kelima adalah  jurnal karya Muhammad Syaikhon yang dimuat 

dalam Education and Human Development Journal, Vol. 02, No. 01, April 2017 

dengan judul “Penerapan Metode Tilawati dalam Pembelajaran Membaca Al-

Qur‟an pada Anak Usia Dini di KB Taam Adinda Menganti Gresik”. Penelitian 

ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research). Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan 

data dalam penelitian ini dengan menggunakan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan melalui 

tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil yang 

diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, pendekatan yang digunakan 

dalam pembelajaran Al-Qur‟an dengan metode tilawati adalah dengan 

menggunakan teknik klasikan dan individual. Pendekatan melalui teknik klasikal 

dalam pembelajaran Al-Qur‟an dengan metode tilwati dibagi kedalam 4 teknik 

yaitu, klasikal 1 (guru membaca dan murid mendengarkan), klasikal 2 (guru 

membaca dan murid menirukan), klasikal 3 (guru dan murid membaca bersama-

sama), dan teknik simak (yang satu membaca yang lain menyimak). Dari keempat 
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teknik tersebut, KB Taam Adinda Menganti Gresik hanya menggunakan teknik 

ketiga untuk klasikal dengan menggunakan peraga dan dibaca satu halaman pada 

setiap pertemuan. Sedangkan pendekatan individual menggunakan teknik privat 

atau sorogan ketika membaca jilid. Evaluasi yang digunakan ialah melalui tiga 

jenis penilaian, yaitu pre test, harian, dan kenaikan jilid. 

 Keenam adalah penelitian karya Aliwar yang dimuat dalam Jurnal Al-

Ta‟dib Vol. 09, No.01, Januari – Juni 2016, dengan judul “Penguatan Model 

Pembelajaran Baca Tulis Qur‟an dan Manajemen Pengelolaan Organisasi 

(TPA)”. Peneliian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan participatory action research (PAR). Teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan cara kajian literatur, wawancara mendalam (in-depth 

interview), focus group discussion (FGD), dan observasi. Teknik analisis data 

dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, model data (data display), dan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan yang koprehensif dalam 

mengelola TPQ yang sistematis dan standar. Motivasi pengajar dalam 

pembelajaran BTQ meningkat. Kualitas belajar santri meningkat, hal ini 

didasarkan dengan meningkatnya partisipasi belajar dan kemampuan BTQ siswa. 

 Ketujuh adalah penelitian karya Nurhayati yang dimuat dalam Jurnal 

Sulesena Vol. 09, No. 02 Tahun 2014, dengan judul “Upaya Guru Pendidikan 

Agama Islam dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Membaca Al-Qur‟an pada 

Siswa Kelas IX di SMPN Donri-Donri Kabupaten Soppeng”. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 
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Data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menganalisa temuan 

yang ada dan memodivikasi teori yang ada kemudian membangun teori baru serta 

menjelaskan implikasi-implikasi dari penelitian. Hasil yang diperoleh dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa upaya guru PAI dalam mengatasi kesulitan 

belajar membaca Al-Qur‟an kelas IX di SMPN 2 Donri-Donri Kabupaten 

Soppeng adalah dengan memilih metode pembelajarn secara tepat, menggunakan 

media yang bervariasi, memberikan tugas kepada siswa dengan 

memperbanyak/pengayaan penerapan ilmu tajwid melalui materi penugasan atau 

penilaian berupa ulangan harian, memberikan peringatan kepada siswa yang tidak 

mengerjakan tugasnya, dan selalu memberikan motivasi kepada siswa setelah 

selesai kegiatan pembelajaran. Dalam mengatasi kesulitan belajar siswa dalam 

membaca Al-Qur‟an, guru PAI mengadakan upaya bimbingan yang berkelanjutan 

terhadap siswa yang mengalami kesulitan tersebut. Selain itu, guru juga 

melakukan kegiatan untuk memotivasi siswa membaca Al-Qur‟an. Faktor 

penghambat upaya guru PAI mengatasi kesulitan belajar siswa dalam membaca 

Al-Qur‟an di SMPN 2 Donri-Donri Kabupaten Soppeng adalah kurangnya 

perhatian dari orang tua siswa dalam membimbing dan mengawasi anaknya, 

kemampuan siswa yang beragam disebabkan oleh input lulusanya yang berbeda 

(ada yang dari SD maupun MI), pengaruh lingkungan masyarakat dalam hal ini 

adalah pergaulan dengan teman-temannya. 

 Penelitian kedelapan adalah karya Siti Ayamil Choliyah dan Muhammad 

Mas‟ud yang dimuat dalam Mudarrisa: Jurnal Kajian Pendidikan Islam Vol. 07, 
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No. 02, Desember 2015 dengan judul “Peningkatan Prestasi Belajar Membaca 

Al-Qur‟an dengan Metode Yanbu‟a”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hasil pencapaian belajar dengan menggunakan metode Yanbu‟a untuk membaca 

Al-Qur‟an dalam semester ganjil pada siswa kelas VII-D dan VII-E SMP Negeri 3 

Salatiga tahun akademik 2014/2015. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. 

Data yang bersifat kuantitatif disajikan dalam bentuk uraian kemudian ditafsirkan 

selanjutnya ditarik kesimpulan. Keseluruhan hasil penelitin baik yang bersifat 

kuantitatif maupun kualitatif disajikan kemudian diambil kesimpulan dengan 

metode berfikir induktif. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas 

dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, pengamatan, 

dan tes evaluasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode Yanbu‟a dapat 

meningkatkan prestasi belajar dari pra siklus ke siklus 1 sebesar 13, dari siklus 1 

ke siklus 2 sebesar 9. Peserta didik telah mencapai indikator keberhasilan yang 

ditentukan. Rata-rata kelas 65 dengan rata-rata kelas pada pra siklus 60,78. Pada 

siklus 1 rata-rata kelas mencapai 73,70 dan rataa-rata pada siklus 2 mencapai 

82,11. Prosentase ketuntasan belajar klasikal yang dicapai 75% yang mana 

ketuntasan belajar klasikal pada pra siklus mencapai 36,84%, pada siklus 1 

ketuntasan belajar klasikal mencapai 73,68% dan pada siklus 2 ketuntasan belajar 

klasikal mencapai 86,84%. Dengan demikian, disimpulkan bahwa pembelajaran 

dengan menerapkan metode Yanbu‟a dapat meningkatkan prestasi belajar 

membaca Al-Qur‟an peserta didik semester ganjil kelas VII D dan VII E SMP 

Negeri 3 Salatiga tahun ajaran 2014/2015. 
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 Penelitian kesembilan adalah karya Srijatun yang dimuat dalam Nadwa : 

Jurnal Pendidikan Islam, Volume 11, Nomor 01, 2017 dengan judul 

“Implementasi Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur‟an dengan  Metode Iqro pada 

Anak Usia Dini di RA Perwanida Slawi Kabupaten Tegal”. Tujuan dari penelitian 

ini ialah untuk mengetahui bagaimana implementasi atau pelaksanaan kegiatan 

baca tulis Al-Qur‟an di RA Perwanida Slawi Kabupaten Tegal dengan 

menggunakan meode Iqro pada anak usia dini, serta untuk mengetahui apa saja 

hambatan dan penunjang pada kegiatan tersebut. Penelitian ini bersifat kualitatif 

deskriptif dengan menkaji data-data yang diperoleh kemudian 

mendeskripsikannya dengan apa adanya. Dalam penelitian ini diperoleh hasil 

bahwa dalam pembelajaran baca tulis Al-Qur‟an dengan menggunakan metode 

Iqro di RA Perwanida Slawi Kabupaten Tegal telah dipersiapkan dengan 

terencana dan sistematis dengan mengacu pada kurikulum RA. Faktor penunjang 

atau pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran baca tulis Al-Qur‟an dengan 

menggunakan metode Iqro di RA Perwanida Slawi Kabupaten Tegal yaitu 

ketersediaan buku-buku, alat-alat pembelajaran, serta media lainnya yang 

mendukung pelaksanaan pembelajaran tersebut, selain itu juga tersedianya sarana 

dan prasarana serta ketekunan para pendidik selama proses pembelajaran tersebut. 

Faktor penghambat dalam kegiatan pembelajaran tersebut ialah kurangnya 

pelatihan secara rutin untuk guru RA mengenai penerapan metode Iqro, serta 

masih adanya orang tua murid yang kurang perhatian kepada anaknya dalam 

pembelajaran Al-Qur‟an. 
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 Penelitian kesepuluh ialah karya  Afdal  yang dimuat dalam Jurnal Pendas 

Mahakam, Volume 1, Nomor 01, Juni 2016, dengan judul “Implementasi Metode 

Ummi dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur‟an Siswa Kelas III B 

Ibnu Khaldun SD Al-Firdaus Islamic School Samarinda Tahun Pembelajaran 

2015/2016”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi 

metode Ummi serta peningkatan kemampuan membaca Al-Qur‟an kelas III B 

Ibnu Khaldun SD Al-Firdaus Islamic School Samarinda. Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk mendeskripsikan apa-apa saja 

yang sedang berlangsung. Dengan kata lain, bertujuan untuk memperoleh 

informasi-informasi yang ada. Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, 

yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah hasil wawancara dengan informan. Sedangkan sumber data 

sekunder dalam penelitian ini adalah data-data dokumentasi selama penelitian 

berlangsung, seperti foto, dokumentasi tentang obyek penelitian, dan lainnya. 

Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa sebelum menggunakan metode Ummi 

anak-anak masih banyak yang belum bisa menghafal surat pendek, serta belum 

bisa membaca Al-Qur‟an dengan benar seperti panjang pendeknya suatu bacaan, 

walaupun sudah bisa membaca huruf hijaiyah tetapi kurang fasih dalam membaca 

Al-Qur‟an. Sedangkan setelah sekolah memerapkan metode Ummi dalam 

membaca Al-Qur‟an, hasil post test yang diperoleh menunjukan adanya 

perubahan antara membaca maupun menghafal yang dilakukan oleh siswa. 

Dengan kata lain, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan penerapan metode 

Ummi dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa kelas III B 
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Ibnu Khaldun SD Al-Firdaus Islamic School Samarinda serta implementasi 

metode Ummi di SD Al-Firdaus Islamic School Samarinda sudah berjalan baik.

 Penelitian kesebelas adalah karya  Nuryamin yang dimuat dalam Jurnal 

Lentera Pendidikan, Volume 18, Nomor 01, 1 Juni 2015,  dengan judul 

“Pengaruh Kemampuan Baca Tulis Al-Qur‟an Terhadap Hasil Belajar Tafsir 

Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar”. Tujuan 

dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh kemampuan baca tulis Al-

Qur‟an terhadap hasil belajar tafsir mahasiswa semester II angkatan 2013/2014 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Instrumen 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah koesioner yang digunakan 

untuk memperoleh data mengenai motivasi belajar bahasa Arab responden. Tes, 

digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar responden. Kemudian 

format dokumentasi yang digunakan untuk mencatat jumlah mahasiswa yang aktif 

mengikuti perkuliahan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan regresi sederhana.  

Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa kemampuan baca tulis Al-Qur‟an 

berpengaruh, tetapi tidak signifikan terhadap nilai hasil belajar tafsir dengan nilai 

R² sebesar 0,081 dan signifikansi 0,075. Dengan kata lain, kemampuan baca tulis 

Al-Qur‟an terhadap nilai hasil ujian mata kuliah tafsir hanya mampu 

mempengaruhi 0,081 atau sebesar 8%, yang berarti sebanyak 92% dijelaskan oleh 

variabel lain diluar penelitian ini. Implikasi dalam penelitian ini ialah diharapkan 

PTN UIN Alauddin Makassar dapat memberikan perhatian lebih pada 
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kemampuan baca tulis Al-Qur‟an mahasiswa. Dengan demikian, akan 

memberikan kualitas pada mahasiswa itu sendiri. 

 Penelitian keduabelas adalah karya Ali Muhsin yang dimuat dalam Al-

Murabbi : Jurnal Pendidikan Agama Islam, Volume 2, Nomor 02, Juni 2017, 

dengan judul “Peran Guru dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Baca Tulis Al-

Qur‟an di TPQ Miftahul Ulum Nglele Sumobito Jombang”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran guru dalam meningkatkan kualitas 

baca tulis Al-Qur‟an di TPQ Mifahul Ulum Nglele Sumobito Jombang. Jenis 

penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan 

data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 

analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan 

verifikasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran guru dalam upaya 

meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Qur‟an sangat memuaskan, hal ini 

terbukti dengan adanya peningkatan membaca Al-Qur‟an santri dengan baik dan 

benar. Terdapat dua faktor yang menjadi pendukung dalam kegiatan baca tulis Al-

Qur‟an pada santri Miftahul Ulum Nglele Sumobito Jombang, yaitu motivasi 

belajar dan sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan faktor yang 

menghambat dalam kegiatan baca tulis Al-Qur‟an pada santri Miftahul Ulum 

Nglele Sumobito Jombang, yaitu keterbatasan waktu dalam kegiatan pengabdian, 

perbedaan intelegensi serta latar belakang santri. 

 Penelitian ketigabelas adalah karya Siti Sofiyah yang dimuat dalam  

Didaktikum : Jurnal Penelitian Tindakan Kelas, Volume 17, Nomor 03, Juli 2016 

dengan judul “Peningkatan Kemampuan Membaca Al-Qur‟an pada Hukum 



20 
 

 

 

Bacaan Mad Lazim Melalui Metode Drill”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah metode drill dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

membaca Al-Qur‟an pada hukum bacaan mad lazim. Untuk mengetahui apakah 

metode drill dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada pembelajaran 

Agama Islam. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian tindakan kelas. 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara tes, 

observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 

kuantitatif dan kualitatif. Teknik kuantitatif pada penelitian ini digunakan untuk 

menganalisis data hasil tes tertulis siswa pada pra siklus, siklus I, dan siklus II. 

Sedangkan teknik kulaitatif pada penelitian ini digunakan untuk menganalisis data 

hasil observasi aktivitas belajar siswa dan kinerja guru pada masing-masing 

siklus. Data hasil tes dan observasi tersebut dianalisis secara deskriptif dengan 

membandingkan hasil tes dan hasil observasi pra siklus, siklus I, dan siklus II. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode drill dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca Al-Qur‟an pada hukum bacaan 

mad lazim. Hal ini ditunjukkan dengan hasil tes pada pra siklus, siklus I, dan 

siklus II yang semakin meningkat. Penerapan metode drill dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa pada saat pembelajaran Agama Ialan. Hal ini dapat dilihat 

dari hasil observasi aktivitas pada saat pembelajaran berlangsung.  

 Perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang 

telah dijelaskan di atas, adalah pada masalah yang akan diteliti yakni mengenai 

program bimbingan baca Al-Qur‟an di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 

dengan obyek penelitian yaitu LPPI selaku lembaga penyelenggara program. 
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subyek dalam penelitan ini ialah Kepala program bimbingan baca Al-qur‟an, 

koordinator program, serta pengajar dalam program tersebut. Setelah melihat 

beberapa referensi di atas, maka dalam penelitian ini akan membahas mengenai 

evaluasi program bimbingan baca Al-Qur‟an di Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. Dengan menggunakan metode kualitatif, dengan model evluasi CIPP 

yang diharapkan dapat memberi gambaran secara jelas mengenai evaluasi 

program bimbingan baca Al-Qur‟an di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

 

B. Landasan Teori 

1. Evaluasi Program 

a. Pengertian Evaluasi Program 

  Secara etimologi evaluasi berasal dari kata evaluation (bahasa 

Inggris) yang berarti penilaian. Evaluasi adalah proses yang menentukan 

sampai sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai (Tayibnapis, 2008: 3). 

Mengutip pendapat Anderson dari buku Arikunto dan Jabar: Anderson  

(Arikunto dan Jabar, 2014:1)  memandang bahwa evaluasi sebagai sebuah 

proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang telah 

direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Sedangkan dalam arti 

luas, evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan 

menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-

alternatif keputusan (Purwanto, 2000:3).  

  Menurut beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

evaluasi merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang 
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pekerjaan sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk 

menentukan alternatif  yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. 

  Program dapat diartikan sebagai rencana. Jika seorang siswa 

ditanya oleh seorang guru, apa programnya setelah lulus dalam 

menyelesaikan pendidikan di sekolah yang diikuti, maka arti program dalam 

kalimat tersebut adalah rencana atau rancangan kegiatan yang akan 

dilakukan setelah lulus. Rencana ini mungkin berupa keinginan untuk 

melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, mencari pekerjaan, atau 

membantu orang tua dalam membina usaha.   

  Apabila program ini dikaitkan langsung dengan evaluasi program 

maka program didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang 

merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung 

dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi 

yang melibatkan sekelompok orang (Arikunto dan Jabar, 2014: 3-4). 

  Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan 

dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Melakukan 

evaluasi program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui 

seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan. Untuk 

menentukan seberapa jauh target program sudah tercapai, yang dijadikan 

tolok ukur adalah tujuan yang sudah dirumuskan dalam tahap perencanaan 

kegiatan. 

b. Model – Model Evaluasi Program 
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  Mengacu pada ilmu evaluasi program, ada banyak model yang 

dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu program. Meskipun anatara yang 

satu dengan yang lainnya berbeda, namun tujuan atau maksudnya sama 

yaitu untuk melakukan kegiatan pengumpulan data atau informasi yang 

berkenaan dengan obyek yang dievaluasi, tujuannya ialah untuk 

menyediakan bahan bagi pengambil keputusan dalam menentukan tindak 

lanjut suatu program. (Arikunto dan Jabar, 2014: 40). Model-model evaluasi 

program diantaranya adalah: 

1) Goal Oriented Evaluation Model 

 Model evaluasi ini merupakan model yang muncul paling awal. 

Yang menjadi obyek pengamatan pada model ini adalah tujuan dari 

program yang sudah ditetapkan jauh sebelum program dimulai (Arikunto 

dan Jabar, 2014: 41). 

2) Goal Free Evaluation Model 

 Menurut Michael Scriven, dalam melaksanakan evaluasi program, 

evaluator tidak perlu memerhatikan apa yang menjadi tujuan program. 

Yang perlu diperhatikan dalam program tersebut adalah bagaimana 

kerjanya program, dengan jalan mengidentifikasi penampilan-

penampilan yang terjadi, baik hal-hal positif (yaitu hal yang diharapkan) 

maupun hal-hal negative (yang sebetulnya memang tidak diharapkan) 

(Arikunto dan Jabar, 2014: 41). 
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3) Formatif – Sumatif Evaluation Model 

 Model ini menunjuk adanya tahapan dan lingkup objek yang 

dievaluasi, yaitu evaluasi yang dilakukan pada waktu program masih 

berjalan (evaluasi formatif) dan ketika program sudah selesai atau 

berakhir (evaluasi sumatif). Model yang dikemukakan oleh Michael 

Scriven ini menunjuk tentang “apa, kapan, dan tujuan” evaluasi tersebut 

dilaksanakan (Arikunto dan Jabar, 2014: 42).. 

4) Countenance Evaluation Model 

 Model ini dikembangkan oleh Stake. Menurut ulasan tambahan 

yang diberikan oleh Fernandes (1984), model Stake menekankan pada 

adanya pelaksanaan dua hal pokok, yaitu (1) deskripsi (description) dan 

(2) pertimbangan (judgements); serta membedakan adanya tiga tahap 

dalam evaluasai program, yaitu (1) anteseden (antecedents/context), (2) 

transaksi (transaction/process), dan (3) keluaran (output – outcomes) 

(Arikunto dan Jabar, 2014: 43). 

5) CSE-UCLA Evaluation Model 

 CSE-UCLA terdiri dari dua singkatan, yaitu CSE dan UCLA. CSE 

merupakan singkatan dari Center for the Study of Evaluation, sedangkan 

UCLA merupakan singkatan dari University of California in Los 

Angeles. Ciri dari model CSE-UCLA adalah adanya lima tahap yang 

dilakukan dalam evaluasi, yaitu perencanaan, pengembangan, 

implementasi, hasil, dan dampak. Fernandes (1984) memberikan 

penjelasan tentang model CSE-UCLA menjadi empat tahap, yaitu needs 
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assessment, program planning, formative evaluation, dan summative 

evaluation (Arikunto dan Jabar, 2014: 44). 

6) CIPP Evaluation Model 

 Model evaluasi ini merupakan model yang paling banyak dikenal 

dan diterapkan oleh para evaluator. Model CIPP ini dikembangkan oleh 

Stufflebeam, dkk. (1967) di Ohio State University. CIPP yang 

merupakan sebuah singkatan dari huruf awal empat buah kata, yaitu: 

context evaluation (evaluasi terhadap konteks), input evaluation (evaluasi 

terhadap masukan), process evaluation (evaluasi terhadap proses), dan 

product evaluation (evaluasi terhadap hasil) (Arikunto dan Jabar, 2014: 

45). 

7) Discrepancy Model 

 Model yang dikembangkan oleh Malcolm Provus ini merupakan 

model yang menekankan pada pandangan adanya kesenjangan di dalam 

pelaksanaan program. Evaluasi program yang dilakukan oleh evaluator 

mengukur besarnya kesenjangan yang ada di setiap komponen (Arikunto 

dan Jabar, 2014: 48). 

c.  Menurut Sudjana, model-model evaluasi program dapat dikelompokkan 

kedalam enam kategori yaitu: 

1) Model evaluasi yang terfokus pada pengambilan keputusan. 

  Evaluasi program sebagai masukan bagi pengambilan keputusan 

digunakan untuk menjawab pertanyaan : jenis keputusan apa yang akan 
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dilakukan terhadap program dan jenis keputusan apa yang akan diambil 

sewaktu penyusunan dan pelaksanaan program. 

2) Model evaluasi terhadap unsr-unsur program. 

 Evauasi program dalam kategori ini dilakukan untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: bagian-bagian mana dalam suatu 

program yang sistemik yang harus dievaluasi, sejauh mana bagian- 

bagian itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan 

semuanya membentuk suatu kesatuan. Dan sejauh mana sitem 

mempengaruhi bagian-bagian atau keseluruhan program. 

3) Model evaluasi terhadap jenis atau tipe program 

 Model evaluasi yang termasuk kedalam kategori ini terfokus pada 

upaya mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan berikut: jenis 

data  apa yang diperlukan dalam evaluasi program,  dan jenis-jenis 

kegiatan mana yang dilakukan dalam evaluasi program.  Model ini 

mencakup jenis-jenis data dan tipe-tipe kegiatan yang digunakan yang 

digunakan dalam evaluasi program, serta meliputi model kelayakan 

evaluasi, model peranan sistem, model hirarki antara proses dan tujuan 

serta model kontinuitas kerja mandiri. 

4) Model evaluasi terhadap proses pelaksanaan program 

 Model evaluasi ini membantu  para penyusun program dan para 

evaluator untuk memahami proses pelaksanaan program dengan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: bagaimana cara melakukan 

evaluasi terhadap pelaksanaan program.  Kegiatan-kegiatan apa yang 
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terjadi dalam proses pelaksanaan program.  Dan model-model apa yang 

digunakan dalam evaluasi pelaksanaan program. Enam  model yang 

termasuk adalah model appraisal, pengelolaan data, model proses secara 

alamiah, evaluasi monitoring, evaluasi perkembangan dan evaluasi 

transaksi. 

5) Model evaluasi terhadap pencapaian tujuan program 

 Model evaluasi yang berkaitan dengan pengujian hasil-hasil 

sebagai pencapaian tujuan-tujuan paling sering dilakukan dalam hampir 

semua model evaluasi. Perbedaannya dapat dikategorikan kedalam model 

yang mengutamakan hasil pembelajaran (perubahan tingkah laku) dan 

yang terfokus pada tujuan khusus program. Adapun model-model 

tersebut adalah model tylerian, model evaluasi pembelajaran, model 

tujuan khusus program. 

6) Model evaluasi terhadap hasil dan pengaruh program 

 Evaluasi terhadap hasil dan pengaruh program berkaitan dengan 

kegiatan untuk mengetahui hasil-hasil program pendidikan baik yang 

diantisipasi maupun yang tidak diantisipasi. Untuk menilai hasil program 

yang langsung atau tidak langsung serta konsekuensinya baik yang 

menguntungkan maupun tidak. Sebagian model berkaita dengan hakikat 

hasil program dan sebagian lagi berhubungan dengan prosedur pengujian 

hasil program (Lazwardi, 2017: 144-146). 
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d. Model Evaluasi CIPP 

  Peneliti atau evaluator dalam mengevaluasi program bimbingan baca 

Al-Qur‟an di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menggunakan model 

CIPP. Model evaluasi ini mulai dikembangkan oleh Daniel Leroy 

Stufflebeam pada tahun 1966. Model yang dikembangkan oleh Stufflebeam 

ini merupakan sebuah singkatan dari huruf awal empat buah kata, yaitu: 

context evaluation (evaluasi terhadap konteks), input evaluation (evaluasi 

terhadap masukan), process evaluation (evaluasi terhadap proses), dan 

product evaluation (evaluasi terhadap hasil). 

1) Evaluasi Konteks 

 Evaluasi konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci 

lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang 

dilayani, dantujuan proyek (Arikunto dan Jabar, 2014: 46). Evaluasi 

konteks menurut Suharsimi dilakukan untuk menjawab pertanyaan: a) 

Kebutuhan apa yang belum dipenuhi oleh kegiatan program, b) Tujuan 

pengembangan manakah yang berhubungan dengan pemenuhan 

kebutuhan, c) Tujuan manakah yang paling mudah dicapai (Widoyoko, 

2010: 182). 

2) Evaluasi Masukan 

 Tahap kedua dari model CIPP adalah evaluasi masukan. Maksud 

dari evaluasi masukan adalah kemampuan awal mahasiswa dalam 

membaca Al-Qur‟an. Evaluasi ini membantu mengatur keputusan, 

menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa 
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rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan. Bagaimana prosedur 

kerja untuk mencapainya. 

3) Evaluasi Proses 

 Evaluasi proses dalam model CIIP menunjuk pada “apa” (what) 

krgiatan yang dilakukan dalam program, “siapa” (who) orang yang 

ditunjuk sebagai penanggung jawab program, “kapan” (when) kegiatan 

akan selesai. Dalam model CIPP, evaluasi proses diarahkan pada 

seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan di dalam program sudah 

terlaksana sesuai dengan rencana (Arikunto dan Jabar, 2014: 47). 

4) Evaluasi Produk atau Hasil 

 Evaluasi produk atau hasil diarahkan pada hal-hal yang 

menunjukkan perubahan yang terjadi pada masukan mentah (awal). 

Menurut Farida Yusuf Tayibnapis, evaluasi produk untuk membantu 

membuat keputusan selanjutnya, baik mengenai hasil yang telah dicapai 

maupun apa yang dilakukan setelah program itu berjalan. 

 Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa evaluasi 

produk merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur 

keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Data yang 

dihasilkan akan sangat menentukan apakah program diteruskan, 

dimodifikasi atau dihentikan (Widoyoko, 2010: 183).  

 Dari penjelasan tentang model evaluasi CIPP (Context-Input-

Process-Product) di atas, dapat diketahui bahwa model ini mengarahkan 

objek sasaran evaluasinya pada proses dan masukan sampai hasil. 
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model ini sangat tepat dan 

cocok digunakan untuk mengevaluasi program bimbingan baca Al-

Qur‟an tersebut. Demikian pula dengan model CIPPO yang ditutunt 

sampai kepada outcome(s)-nya (Arikunto dan Jabar, 2014: 55) 

 Model evaluasi CIPP memiliki kelebihan dan kekurangan jika 

dibandingkan dengan model evaluasi yang lain.  Kelebihan model 

evaluasi CIPP diantaranya adalah lebih komprehesif, karena objek yang 

di evaluasi tidak hanya berdasarkan hasilnya saja, melainkan juga 

mencakup konteks, masukan, proses, serta hasil. Disamping kelebihan 

dari model evaluasi CIPP, model ini juga memiliki beberapa keterbatasan 

antara lain jika model ini diterapkan di dalam bidang pembelajaran di 

kelas, model ini mempunyai tingkat keterlaksanaan yang kurang tinggi, 

jika tidak terdapat modifikasi dalam pelaksanaanya. Hal tersebut dapat 

terjadi dikarenakan untuk dapat mengukur konteks, masukan, ataupun 

hasil dalam arti yang luas akan melibatkan banyak pihak, yang kemudian 

akan membutuhkan waktu dan biaya yang lebih banyak (Widoyoko, 

2010: 184) 

2. Bimbingan Baca Al-Qur’an 

a. Pengertian Bimbingan 

  Pengertian bimbingan menurut Crow & Crow adalah bantuan yang 

diberikan oleh seseorang, yang memiliki kepribadian yang memadai dan 

terlatih dengan baik kepada individu-individu setiap usia untuk 

membantunya mengatur kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan 
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pandangan hidupnya sendiri, membuat keputusan sendiri, dan menanggung 

babannya sendiri. Menurut Crow & Crow tersebut layanan bimbingan yang 

diberikan pada individu atau sekumpulan individu berguna untuk 

menghindari dan mengatasi masalah dalam kehidupannya secara mandiri. 

  Kartini Kartono lebih lanjut mengungkapkan, bimbingan adalah 

pertolongan yang diberikan oleh seseorang yang telah dipersiapkan dengan 

pengetahuan pemahaman keterampilan-keterampilan tertentu yang 

diperlukan dalam menolong kepada orang lain yang memerlukan 

pertolongan (Kartono, 1985: 9). 

  Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

bimbingan adalah salah satu bentuk proses pemberian bantuan kepada 

individu atau sekumpulan individu dalam memecahkan masalahnya, 

sehingga masing-masing individu akan mampu mengoptimalkan potensi dan 

keterampilan dalam mengatasi setiap permasalahan. 

b. Pengertian Membaca Al-Qur‟an  

  Membaca adalah suatu usaha mengolah bahan bacaan yang berupa 

simbul atau tulisan yang berisi pesan peneliti (Hamalik, 1989: 4). Dalam 

ajaran Islam membaca yang terpenting adalah membaca sesuatu yang 

bermanfaat baik dunia maupun akhirat. Dan membaca yang sangat 

dianjurkan serta diperintahkan oleh Allah adalah membaca Al-Qur‟an.   

  Al-Qur‟an adalah kalam Allah yang diturunkan (diwahyukan) 

kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya adalah ibadah. Sebagai 

manusia yang beragama, selalu dituntut untuk senantiasa membaca dalam 



32 
 

 

 

arti membaca ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah dimuka bumi ini. 

Bahkan ayat-ayat Al-Qur‟an sendiri yang pertama kali diturunkan adalah 

perintah kepada umat manusia untuk membaca dan menulis Adapun yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan membaca Al-Qur‟an. 

Kemampuan membaca yang baik dan benar itu tidak boleh meninggalkan 

kaidah-kaidah ilmu tajwid. 

c. Model-model pembelajaran Al-Qur‟an  

  Model adalah sebuah kontruksi yang bersifat teoritis dari sebuah 

konsep. Dalam pembelajaran membaca Al-Qur‟an terdapat beberapa model, 

diantaranya dalah sebagai berikut: 

1) Model Iqra‟ 

 Model Iqra‟ atau metode Iqra‟ ialah suatu model dalam membaca 

Al-Qur‟an yang ditekankan langsung pada latihan membaca. Metode ini 

pada dasarnya tidak membutuhkan banyak alat atau media, karena hanya 

menekankan pada bacaannya (Syaikhon, 2017: 113). Untuk memudahkan 

dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model Iqra‟ ini, ada 

buku panduan yang disusun oleh KH As‟ad Humam bersama team 

tadarus AMM Kotagede. Buku tersebut terdiri dari 6 jilid, dan ditambah 

1 jilid yang berisi doa-doa. Prinsip pembelajaran Iqra‟ secara teknis 

sudah tertera dalam setiap jilid, mulai dari jilid satu sampai jilid enam. 

Metode Iqra‟ ini lebih ditekankan pada penguasaan huruf, dan sudah 

mulai pada bacaan panjang pendek (Aliwar, 2016: 26) 
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2) Model Qira‟ati  

 Model Qira‟ati adalah sebuah metode atau cara praktis dalam 

pembelajaran membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar yang 

mengedepankan aspek tajwidnya. Model ini pertama kali ditemukan oleh 

H. Dachlan Salim Zarkasyi dari Semarang. Pembelajaran model qira‟ati 

ini tidak semua guru dapat mengajarnya kecuali kalau sudah 

mendapatkan tashih dari lembaga yang ditunjuk. Prinsip pembelajran 

model qira‟ari adalah membaca Al-Qur‟an dengan mengedepankan 

kebenaran tajwid tanpa guru menjelaskan panjang lebar tentang bunyi 

kalimat (Arfan, 2007: 7). 

 Pelaksanaan pembelajaran membaca Al-Qur‟an denga model 

qira‟ati dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut (Arfan, 2007: 62): 

a) Sorogan atau individual (privat) 

b) Klasikal – individual  

c) Klasikal – baca sima‟ 

d) Kliasikal murni 

3) Model Al-Barqy 

 Model ini menggunakan metode SAS (Struktural Analitik 

Sintesis). Jadi menggunakan struktur kata atau sebuah kalimat yang 

bermakna, lalu diadakan pemisahan pada tiap-tiap sukunya (analitik) 

hingga murid mengerti bunyi tiap suku yang dimaksud. Kemudian 

dengan menyusun kata baru dengan menggunakan unsur atau suku kata 

yang telah dipahami tadi (sintetik). Ketika mengadakan pemisahan 
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(analitik) maka dengan cara merembes dikenakan huruf sambungan. Jadi 

pada saat menyusun kata baru (sintetik), harus menggunakan huruf 

bersambung (Sulthon, 1994: 4). 

 Metode ini diterapkan 200 menit, sehingga dalam waktu singkat 

para pelajar sudah bija membaca Al-Qur‟an walaupun dengan terbata-

bata. Dengan metode ini sanga cocok diterapkan pada usia sekolah dasar 

sampai dewasa dikarenakan metodenya dengan menghafal satu kata 

bahasa Indonesia yang sering dikenal, yang kemudian kata itu dihasilkan 

huruf hijaiyyah. Metode Al-Barqy dapat dinilai sebagai metode cepat 

membaca Al-Qur‟an yang paling awal. Metode ini disebut metode ANTI 

LUPA karena mempunyai struktur yang apabila pada saat siswa lupa 

dengan huruf – huruf yang telah dipelajari, maka ia akan dengan mudah 

dapat mengingatnya kembali tanpa bantuan guru. 

 


