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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Al-Qur’an merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Swt  

kepada Nabi Muhammad Saw untuk menjadi petunjuk (Hudaan), pelajaran 

sertapedoman hidup bagi umat Islam. Sesungguhnya hanyalah orang-orang 

Islam yangmau membaca, mempelajari, menghayatinya dan dapat 

mengambil pelajaran dariayat-ayat Al-Qur’an sehingga akan menjadi 

petunjuk dan pedoman hidupnya. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam 

QS. Asy-Syu’ara 26: 192-1941 

                             

             

Artinya : “Dan sesungguhnya Al-Qu’ran ini benar-benar diturunkan 

oleh Tuhan semesta alam, Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril) 

ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara 

orang-orang yang memberi peringatan” (QS. Asy-Syu’ara: 192-194)  

Al-Qur’an diturunkan oleh Allah SWT di tengah-tengah bangsa Arab 

yang pada waktu itu kebanyakan masyarakat masih buta huruf dan 

tradisional. Meskipun begitu, mereka mempunyai satu keistimewaan yaitu 

                                                             
1QS. Asy Syu’ara: 192-194 
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ingatan yang sangat kuat. Melihat kenyataan seperti itu maka disarankan 

suatu cara yang selaras dengan keadaan itu dalam menyiarkan dan 

memelihara Al-Qur’an. Nabi Muhammad  Saw menganjurkan dan 

memerintahkan untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Qur’an setiap kali 

diturunkan serta memerintahkan para ahli untuk menulisnya. Dengan cara 

hafalan dan tulisan para ahli itulah Al-Qur’an dapat senantiasa terpelihara di 

masa Nabi Muhammad Saw. 

Usaha-usaha untuk menghafal Al-Qur’an oleh sebagian umat Islam 

terus berlanjut dan hal ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga dan 

memelihara kemurnian Al-Qur’an. Meskipun dalam salah satu ayat           

Al-Qur’an Allah Swt telah menegaskan dan memberikan jaminan tentang 

kesucian dan kemurnian Al-Qur’an selama-lamanya. 

                   

Artinya: “ Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur’an, 

dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya (QS. Al-Hijr 15:9)2. 

Secara operasional menjadi tugas dan kewajiban umat Islam untuk 

selalu menjaga dan memeliharanya, salah satunya adalah dengan 

menghafalkannya. Sebagaimana telah disebutkan dalam  hadits yang 

diriwayatkan oleh Bukhari 5027: 

)رواه البخارى(َخْیُرُكْمَمْنَتَعلََّماْلُقْرآَنَوَعلََّمُھ  
                                                             

2Anonim, Depag RI Al-Qur’an dan Terjemahnya, 1982: 391 
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Artinya: Dari shahabat ‘Utsman bin ‘Affan RA berkata, bahwa 

Rasulullah SAWbersabda :“Sebaik-baik dari kamu sekalian adalah orang 

yang mempelajari Al-Qur’an dan mengajarkannya”3 

Peran huffadz Al-Qur’an dimasa sekarang sangat diperlukan, selain 

sebagai ciri kepribadian  islam (culture)  namun juga menjadi trademerk  

pendidikan islam yang perlu dijaga dengan baik dan benar.  Kehadiran 

huffadz Al-Qur’anseakan memberikan angin segar bagi perkembangan 

Pendidikan Agama Islam serta pendidikan umum lainya. Lahan 

pembelajaran dengan melibatkan huffadz Al-Qur’an mampu memberikan 

efek positif sebagai bentuk inovasi kurikulum pendidikan formal, yang 

selama ini jarang tergarap dengan maksimal  terutama bagi lembaga 

pendidikan yang berbasis keislaman. Muatan pelajaran keislaman yang 

dikemas pun seharusnya lebih bermakna meskipun dalam praktik dilapangan 

perkembanganya sulit didapatkan guru mata pelajaran Qur’an hadits disertai 

kompetensi huffadz Al-Qur’an (hafal Al-Qur’an). 

Yayasan Al-Ittihad terletak di desa Semowo Kecamatan Pabelan 

Kabupaten Semarang memiliki visi dan misi tersendiri dalam 

mengimplementasikan kurikulum Pendidikan Agama Islam, diantaranya ada 

pelayanan khusus bagi pendidik (guru) mata pelajaran Aqidah akhlak, Fiqih 

dan Qur’an hadits pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI) serta Madrasah 

Tsanawiyah (MTs). Strategi pengelolaan Pendidik diprioritaskan dari 

                                                             
3 Hadits Riwayat Al-Bukhari Nomor 5027 
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lingkungan internal yayasan tersendiri, dengan konsekuensi pernah 

mengenyam pendidikan Pondok Pesantren. Terlebih pada pengampu mata 

pelajaran Qur’an hadits diutamakan pendidik yang berlatar belakang huffadz 

Al-Qur’an. Pengampu mata pelajaran selainya dapat ditentukan oleh satuan 

pendidikan masing-masing berdasarkan kualitas dan kualifikasi pendidik. 

Hal ini dimaksud untuk mengembangkan keterpaduan kurikulum berbasis 

pondok pesantren dengan kurikulum madrasah, selain itu untuk menghindari 

pengaruh lingkungan luar maupun aliran/mahzab tertentu yang tidak sejalan 

dengan tujuan, visi dan misi Yayasan Al-Ittihad Semowo Pabelan. Meskipun 

dalam prakteknya seorang pendidik tidak memiliki ijazah mengajar 

pendidikan formal, strategi inilah yang dikembangkan oleh Yayasan Al-

ittihad Semowo dalam bidang pendidikan islam.  

Menurut pengasuh yayasan Keterpaduan kurikulum antara pondok 

pesantren (nonformal) dan madrasah (formal) dimaksudkan sebagai langkah 

praktis dalam mengembangkan pendidikan berkarakter dengan berpedoman 

kepada kaidah ushul fiqh:”Al-muhâfazhatu ‘alâ al-qadîm ash-shâlih wa al-

akhdzu bi al-jadîd al aslah (Melestarikan tradisi lama yang baik dan 

mengambil tradisi baru yang lebih baik). Mengambil  dan mengembangkan 

tradisi pesantren yang baik untuk dikembangkan sesuai pada ranah kekinian 

dalam rangka mengembangkan model pendidikan islam yang komprehensif 

agar tidak kaku (tekstual) dalam bertindak dan memberikan solusi persoalan 

di masyarakat. Penerapan dakwah sistem langsung (DSL) pada mata 

pelajaran Qur’an hadits diharapkan menjadi masterpiece dalam menerapkan 
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nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur’an, anak didik disuguhkan 

materi, kisah tauladan, buku kontrol (mentoring) sebagai bahan evaluasi diri. 

Berbijak dari uraian diatas, maka peneliti berinsiataif mengadakan 

penelitian dengan judul “ Peran Huffadz Al-Qur’an dalam  pelaksanaan 

Dakwah Sistem Langsung (DSL) Pada Pembelajaran Qur’an 

Hadits“(Studi Kasus pada Guru Pendidikan Agama Islama pada Madrasah 

Tsanawiyah Al-Ittihad Semowo Kecamatan Pabelan Kabupaten 

SemarangTahun 2011) 

Persoalan masih rendahnya mutuprestasi siswa madrasah, krisis 

moral anak dan sikap apatis pada kehidupan akhirat salah satunya  

indikasipenyelenggaraan Pendidikan Agama Islam (PAI) kurang berjalan 

dengan baik.  Menurut sebagian pendapat para guru, orang tua, masyarakat 

maupun pengamat, disebabkan oleh 4 ( empat) faktor yang 

mempengaruhinya. 

1. Proses penyelenggaraan dan pembelajaran Qur’an hadits yang kurang 

mampu mengembangkan potensi, watak, dan kepribadian siswa, masih 

ditemukan siswa yang belum bisa membaca Al-Qur’an dengan lancar. 

2. Pendidik (guru Qur’an hadits) belum seluruhnya memiliki pemahaman 

tentang ilmu membaca, memahami Qur’an dengan baik apalagi yang 

berlatar belakang huffadz Al-Qur’an. 

3. Perubahan dan perkembangan  teknologi informasi dan komunikasi, 

diakui atau tidak telah membawa implikasi bagi dunia pendidikan 
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khususnya penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam mata pelajaran   

Qur’an hadits. 

4. Faktor lingkungan masyarakat sekitar dan lingkungan keluarga juga 

sering kali menjadi kendala bagi keberhasilan proses penyelenggaraan 

materi Qur’an hadits di Madrasah. 

 Berbagai macam kurikulum yang ditawarkan oleh pemerintah dari 

CBSA sampai KBK, sekarang satuan pendidikan diberikan kesempatan 

untuk mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ( KTSP ).   

Kesemuanya itu banyak menawarkan solusi-solusi cerdas, tetapi ketika 

diterapkan di lapangan banyak juga yang gagal. Kurikulum termasuk di 

dalamnya pembelajaran, memang berbeda antara pembelajaran mata 

pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya, antara madrasah 

yang satu dengan madrasah yang lain. Contoh pembelajaran Qur’an hadits di 

MTs Al-Ittihad Semowo yang telah menjadi pelopor penggunaan strategi 

pembelajaran  melalui pendekatan Dakwah Sistem Langsung (DSL)  di 

Kabupaten Semarang. 

 Pembelajaran ini tepat sekali karena proses belajarnya dapat 

dilaksanakan  di dalam maupun diluar kelas masih lingkungan sekitar 

madrasah. Siswa tidak akan canggung untuk mengeluarkan pertanyaan-

pertanyaan ataupun pendapat, karena mentornya dari guru (ustadz) teman 

sendiri atau kakak kelasnya. Kegiatan pembelajaran Qur’an hadits dengan 

metode Dakwah Sistem Langsung (DSL) di MTs Al-Ittihad Semowo 

diselenggarakan dalam bentuk paket kegiatan yang integral antara kegiatan 
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intra dan kegiatan ekstra berupa bimbingan keagamaan di madrasah, di 

rumah, di masyarakat dan kegiatan mandiri siswa. Proses pelaksanaannya 

dilakukan melalui kegiatan belajar mengajar dikelas, kegiatan mentoring 

Qur’an hadits di luar kelas dan kegiatan mandiri siswa secara tatap muka 

langsung.   

Peneliti yang dilahirkan  di Desa Semowo Kecamatan Pabelan 

Kabupaten Semarang berkecimpung langsung dan mengamati peran serta 

huffadz Al-Qur’an terutama dalam pelaksanaan dan proses pembelajaran 

Qur’an hadits pada yayasan Al-Ittihad desa semowo kecamatan pabelan 

kabupaten semarang, sebagai pemerhati pendidikan dan sekaligus pernah 

belajardi yayasan Al-Ittihad, peneliti tergugah melakukan penelitian di 

lembaga pendidikan Al-Ittihad Semowo Kecamatan Pabelan Kabupaten 

Semarang. Penelitian ini dilakukan guna menyusun tesis sebagai syarat 

menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana Magister Pendidikan Islam 

Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2011. 

B. Fokus Penelitian 

Penetapan Fokus Penelitian dimaksudkan untuk :  ( 1 ) membatasi 

studi, dan ( 2 ) memenuhi kreteria memasukkan atau mengeluarkan suatu 

informasi yang baru diperoleh di lapangan. Dengan penetapan fokus yang 

jelas dan mantap peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data 

mana yang harus dikumpulkan dan data mana yang harus dibuang, meskipun 

menarik tetapi tidak relevan.Penelitian ini difokuskan pada masalah 

pelaksanaan pembelajaran Qur’an hadits. 
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Fokus penelitian ini, bagaimana pelaksanaan dakwah sistem 

langsung (DSL) pada pembelajaran Qur’an hadits di MTs Al-Ittihad 

Semowo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang. Ada 2 sub fokus  yang 

perlu dibahas dalam penelitian ini diantaranya : 

1. Bagaimana peran huffadz Al-Qur’an pada pembelajaran Qur’an hadits 

pada MTs Al-Ittihad Semowo Kecamatan Pabelan Kabupaten 

Semarang Tahun 2011? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Dakwah Sistem Langsung 

(DSL) pada pembelajaran Qur’an hadits pada MTs Al-Ittihad Semowo 

Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang Tahun 2011 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

  Berangkat dari fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian di 

atas maka penelitian ini, ada 2 tujuan yang ingin dicapai. 

1. Untuk mengetahui peran huffadz Al-Qur’an dalam pelaksanaan dakwah 

sistem langsung (DSL) pada pembelajaran Qur’an hadits di MTs Al-

Ittihad Semowo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang tahun 2011. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan Dakwah Sistem Langsung (DSL) pada 

pembelajaran Qur’an hadits di MTs Al-Ittihad Semowo Kecamatan 

Pabelan Kabupaten Semarang tahun 2011. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara 

teoritik, empirik dan normatif bagi para siswa, huffadz Al-Qur’an, 
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Ustadz/guru, lembaga pendidikan, pemerhati pendidikan islam, orang tua, 

masyarakat dan negara.  

1. Secara teoritik 

 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi, 

referensi yang jelas tentang peran huffadz Al-Qur’an dalam pelaksanaan 

dakwah sistem langsung (DSL)pada pembelajaran Qur’an hadits diMTs 

Al-Ittihad Semowo Pabelan Kabupaten Semarang tahun 2012. 

2. Secara empirik 

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan yang dihadapi pendidik 

dalam  meningkatkan pengelolaan pembelajaran Qur’an hadits di MTs 

Al-Ittihad Semowo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang.   

3. Secara normatif 

Dalam tatanan aplikasi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

tiga manfaat. 

a. Bagi para guru Pendidikan Agama Islam (Qur’an hadits), 

memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya  

pembelajaran dakwah sistem langsung (DSL) pada pembelajaran 

Qur’an hadits di MTs Al-Ittihad Semowo Kecamatan Pabelan 

Kabupaten Semarang tahun 2011. 

b. Bagi lembaga MTs Al-Ittihad Semowo, memberikan masukan yang 

berguna dalam upaya peningkatan pengelolaan pembelajaran 

Dakwah Sistem Langsung (DSL) pada pembelajaran Qur’an hadits  
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di MTs Al-Ittihad Semowo Kecamatan Pabelan Kabupaten 

Semarang. 

c. Bagi orang tua dan masyarakat, dengan memahami berbagai masalah 

pelaksanaan dakwah sistem langsung (DSL) pada pembelajaran 

Qur’an hadits di MTs Al-Ittihad Semowo dimungkinkan dilakukan 

perbaikan dan pengembangan sehingga diharapkan pelaksanaanya 

akan lebih baik. 

E. Studi terdahulu 

Pertama, Skripsiyang dilakukan oleh Rahadi (2009) Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Fakultas Agama Islam dengan judul “Metode 

Tahfidzul Qur’an Program Ibtidaiyyah Pondok Pesantren Imam Bukhari 

Surakarta 2008/2009”.4Penelitian ini dimaksudkan untuk  mengetahui 

metode pembelajaran Tahfidzul Qur’an yang dilaksanakan di Program 

Ibtidaiyyah Tahfidzul Qur’an Pondok Pesantren Imam Bukhari Surakarta. 

Mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam 

proses metode pembelajaran Tahfidzul Qur’an di Program Ibtidaiyyah 

Tahfidzul Qur’an Pondok Pesantren Imam Bukhari Surakarta serta usaha-

usaha untuk mengatasi hambatan tersebut.  

Kedua, Yuwono et. al.(2004), melakukan penelitian dengan judul 

“Pendidikan Agama melalui Pendekatan kelompok Sebaya (Mentoring) 

untuk Menurunkan Angka Tawuran Pelajar SMA/SMK (Studi Kasus: 

                                                             
4Rahadi. 2009. Metode Tahfidzul Qur’an Program Ibtidaiyyah  Pondok  Pesantren  Imam 

Bukhari Surakarta 2008/2009. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.  
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Pelaksanaan Mentoring Agama Islam di DKI Jakarta). Penelitian ini antara 

lain untuk mendapatkan konsep pendekatan yang tepat untuk mengarahkan 

perilaku pelajar SMA/SMK di DKI Jakarta agar tawuran dapat dicegah, 

mengetahui pengaruh mentoring agama islam dalam menurunkan angka 

tawuran pelajar SMA/SMK di DKI Jakarta, dan analisis kemanfaatan 

metode ini mengatasi tipe kenakalan remaja lainnya serta kemungkinan 

dapat diterapkannya di daerah lain. 

Ketiga, Penelitian Dimyathi (2001) yang berjudul “Pendekatan 

Metode Dakwah Sistem Langsung (DSL) dalam Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Pengaruhnya terhadap hasil Belajar Siswa di SMK DKI 

Jakarta”, menunjukkan efektifitas Pola Pembelajaran Dakwah Sistem 

Langsung (DSL) Pendidikan Agama Islam diterapkan pada siswa dalam 

rangka meningkatkan pemahaman agama dan perbaikan perilaku siswa. 

Keempat, Hasil penelitian yang dilakukan oleh Balai Penelitian 

Agama dan Kemasyarakatan (BALITAMAS) Depag RI tahun 2002, 

memberikan kesimpulan yang positif dan signifikan dalam membentuk 

akhlak siswa, menjadikan hidup penuh makna, serta membentuk pola 

keberagaman yang lebih baik.  

Kelima, Penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian-penelitian 

lain yang diterapkan pada madrasah dengan latar belakang yang berbeda-

beda. Seperti Penelitian yang dilakukan SMK Negeri 7 Semarang,  

menunjukkan bahwa dalam menyikapi tuntunan masyarakat akan 
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pentingnya pendidikan agama sebagai landasan terbentuknya pribadi yang 

yang berkualitas maka pendidikan agama dikembangkan melalui system 

mentoring dan sistem blok, diutamakan bagi tingkat III. Hal inilah yang 

menyebabkan pemahaman siswa melalui pola ini semakin meningkat 

pengamalan agamanya. Mengacu pada kurikulum yang ada sebagai 

pedoman umum bekerja sama dengan pondok pesantren dan lembaga 

keagamaan, maka pembinaan keagamaan lebih dititikberatkan pada 

pemantapan akidah, ibadah dan akhlak serta kemampuan baca tulis Al-

Qur’an.  

Keenam, Menurut penelitian Sholeh yang dimuat dalam harian 

Republika pada hari Senin tanggal 18 Februari 2002, menunjukkan bahwa 

metode ini merupakan upaya perbaikan moral di kalangan siswa, melalui 

perubahan paradigma Pendidikan Agama Islam (PAI) yaitu membentuk 

siswa mempraktekkan (aplikatif) aspek pengajaran agama baik aspek 

kognitif, psikomotorik, maupun afektif- dalam kehidupan sehari-hari. Pola 

Pembelajaran DakwahSistem Langsung (DSL) yang artinya sama dengan 

mentoring  (pengajaran agama melalui teman sebaya) seperti ini merupakan 

cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran beragama pada siswa, 

sehingga pelajar dapat menghindarkan diri untuk terlibat hal-hal yang tidak 

baik.5 

                                                             
5Sholeh.Republika. Pada hari Senin tanggal 18 Februari 2002 
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Ketujuh, Tesis oleh M. Busri Magister Manajemen Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta (2009) yang berjudul “Pola 

Pembelajaran Dakwah Sistem Langsung (DSL) Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan di SMK Muhammadiyah Salatiga menjelaskan 

karakteristik pengelolaan pembelajaran Dakwah Sistem Langsung (DSL) 

dengan menitikberatkan pada manajemen pengelolaan tata ruang, materi 

pelajaran, interaksi dengan guru serta evaluasi pembelajaran.6 

Kedelapan, Jurnal Internasional, Hossein Vahid Dastjerdi, Elaheh 

Jamshidian.Asian Social Science. Toronto: Fakultas bahasa asing 

Universitas Isfahan iran. Jan 2011. Vol. 7, Iss. 1; p. 133: yang berjudul “A 

Sacramental Wordplay: An Investigation of Pun Translatability in the Two 

English Translations of the Al-Qur’an” Penelitian ini bertujuan untuk 

memeriksa penafsiran yang sering terjadi dari gaya unik Al-Qur’an, yaitu 

pemahaman dan penterjemahan dari ayat-ayat Al-Qur’an. Al-Qur’an mampu 

memberikan gambaran yang jelas kepada ummat sebagai dasar untuk 

memahami islam ke masa datang. Strategi terjemahan Al-Qur’an perkata 

sebagai dasar pengukuran, disisi Al-Qur’an mampu mengeksplorasi strategi-

strategi apa yang diterapkan oleh para penerjemah di satu sisi lainuntuk 

menemukan tingkat penafsiran permainan kata-kata Al-Qur'an. Hasil 

penelitian mengungkapkan bagaimana strategi yang diusulkan oleh 

                                                             
6M. Busri. 2009. Pola Pembelajaran Dakwah Sistem Langsung (DSL) Al Islam dan 

Kemuhammadiyahan di SMK Muhammadiyah Salatiga Magister Manajemen 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
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Delabastita (2004) dalam kerangka teoretisnya dalam hal penterjemahan 

kedalam bahasa inggris per kata-kata dalam Al-Qur’an. Temuan dari studi 

ini diharapkan akan membuka jalan untuk penyelidikan lebih lanjut tentang 

isu-isu yang berbeda dalam menterjemahkan Kitab Suci umat Islam '. Selain 

itu, temuan dapat dikonfirmasikan dan digeneralisasikan dalam studi 

pemahaman Al-Qur’an terhadap kitab suci lain.7 

Kesembilan,  Jurnal Internasional, Tan Sri Dr Abdul Hamid 

Othman, Kuala Lampur: Sep 22, 2002. pg. 02 yang berjudul “ Different 

school of thought “ menjelaskan bahwa Kecenderungan saat ini orang tua 

Melayu mengirim anak-anak mereka untuk belajar dan menghafal Al-Qur'an 

telah berakar pada syafa'at - keyakinan bahwa seorang anak yang 

dikhususkan untuk mempelajari kitab suci akan dapat membantu 10 anggota 

keluarga di akhirat. Selain itu pemerintah kuala lumpur (malaysia) 

memberikan isyarat penuh bahwa pendidikan anak ditekan pada madrasah-

madrasah yang berlabel agama dan umum, hal ini untuk memberikan 

dorongan duniawi dan akhirat tertanam sejak kecil. Keseimbangan 

pemahaman antara agama (Qur’an) dengan kebutuhan dunia bagi 

pendidikan Anak harus seimbang, agar anak didik suskes dunia dan kelak 

manfaat diakhirat. 

                                                             
7Hossein Vahid Dastjerdi, Elaheh Jamshidian.“A Sacramental Wordplay: An Investigation of 

Pun Translatability in the Two English Translations of the Al-Qur’an”Asian 
Social Science. Toronto: Fakultas bahasa asing Universitas Isfahan iran. Jan 
2011. Vol. 7, Iss. 1; p. 133: 
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Kesepuluh, Jurnal Internasional Amitabh Srivastava, United by 

GOD; People across vast swathes of the country wear their spirituality on 

the sleeve as they rediscover traditional religious values.India Today. New 

Delhi ; Dec 31, 2007. Pg. 90.8Menjelaskan bahwa Agama membuat “orang 

kembali” sebagai orang mencari identitas. Ironisnya, pencarian ini berakhir 

di madrasah dan madrasah yang dikelola di mana anak laki-laki dan 

perempuan memperoleh pendidikan berbasis agama, harapan kedepanya 

bahwa kualitas yang baik. Pemerintah India memberikan apresiasi kepada 

guru yang berjuang demi meningkatkan kualitas pendidikan murah dan 

terjangkaupada masyarakat miskin. Salah satu terapinya adalah dengan 

mendidik anak dengan kurikulum islam : Membaca, memahami Al-Qur’an, 

Sholat dan amaliah lainya.9 

Sementara penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan dakwah 

sistem langsung (DSL) pada pembelajaran Qur’an hadits di MTs Al-Ittihad 

Semowo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan latar belakang 

peran huffadz Al-Qur’an sebagai guru formal sekaligus mentor diluar 

madrasah pada pembelajaran dakwah sistem langsung (DSL) dan 

mendiskripsikan pelaksanaan  pembelajaran  Dakwah Sistem Langsung 

                                                             
8Amitabh Srivastava,United by GOD; People across vast swathes of the country wear their 

spirituality on the sleeve as they rediscover traditional religious values.India 
Today. New Delhi ; Dec 31, 2007. Pg. 90. 

9http://proquest.umi.com/pqdweb?did=2257393291&sid=6&Fmt=3&clientId=80413&RQT=
309&VName=PQD 
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(DSL) pada pembelajaran Qur’an hadits pada MTs Al-Ittihad Semowo 

Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang Tahun 2011. 
 

F. Kerangka teori 

Untuk menghindari terjadinya interpretasi yang yang berbeda terhadap 

beberapa istilah yang terdapat pada judul peneliatian ini, maka istilah –istilah 

tersebut perlu ditegaskan terlebih dahulu. 

1. Huffadz Al-Qur’an 

Huffadz Al-Qur’an adalah orang yang bertugas menghafal            

Al-Qur’an, memahami Al-Qur’an, dan mengajarkan Al-Qur’an. 

2. Pelaksanaan Pembelajaran  

 Yang dimaksud pelaksanaan pembelajaran dalam penelitian ini 

adalah bentuk kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

bersama siswa , antar siswa, dan keterlibatan orang tua atau keluarga serta 

masyarakat sekitarnya dalam pembentukan mental, watak, serta spiritual 

peserta  didik . 

3. Dakwah Sistem Langsung (DSL) 

Pola Pembelajaran Dakwah Sistem Langsung (DSL) merupakan 

program pembinaan keagamaan siswa yang terintregrasi antara Proses 

Belajar Mengajar (KBM) di kelas (intra) dan kegiatan siswa di luar jam 

pelajaran atau tatap muka (ekstra) dan kegiatan mandiri.10 Penjelasan di 

atas penulis dapat dipahami bahwa maksud dari pelaksanaan pembelajaran  
                                                             

10Anonim. Tim Imtaq MGMP PAI SMP, 2003 hal 6. 
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dakwah sistem langsung (DSL) dalam penelitian ini yaitu pendekatan yang 

lebih mengutamakan bimbingan keagamaan yang dilakukan oleh tim guru 

(mentoring) dan teman sebaya secara berkelompok di dalam dan luar 

madrasah dengan pertemuan rutinan, mingguan bahkan sepekan sekali, 

dengan waktu pelaksanaan berdasarkan jadwal melalui kesepakatan dewan 

asatidz (mentor).  

4. Qur’an hadits 

Qur’an hadits adalah salah satu mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah, mempunyai kurikulum yang 

bermaksud memacu siswa untuk akhirnya mempunyai kompetensi tertentu 

baik kemampuan akademik maupun kemampuan skill. 

Pada dasarnya kurikulum Qur’an hadits masih terkait dengan 

standar isi dalam permendiknas Nomor 22 Tahun 2003. Kurikulum Qur’an 

hadits di Madrasah Tsanawiyah merupakan kelanjutan dan kesinambungan 

dengan kurikulum Qur’an hadits  pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah dan 

Madrasah Aliyah, terutama pada penekanan kemampuan membaca Al-

Qur’an Hadits, pemahaman surat-surat pendek dan mengaitkan dengan 

kehidupan sehari-hari. 

a. Tujuan Qur’an Hadits 

Adapun tujuan dari mata pelajaran Qur’an hadits adalah:  

1) Meningkatkan kecintaan siswa terhadap Qur’an Hadits 
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2) Membekali siswa dengan dalil-dalil yang terdapat dalam           

Qur’an dan hadits sebagai pedoman  dalam menyikapi dan 

menghadapi kehidupan. 

3) Meningkatkan kekhusyukan siswa dalam beribadah terlebih 

sholat, dengan menerapkan hukum bacaan tajwid serta isi 

kandungan surat/ayat dalam surat-surat pendek yang mereka baca.  

b. Ruang lingkup Qur’an hadits 

1) Membaca/menulis yang merupakan unsur penerapan ilmu tajwid 

2) Menterjemahkan makna (tafsiran) yang merupakan pemahaman, 

interpretasi ayat dan hadits dalam memperkaya khazanah 

intelektual 

3) Menerapkan isi kandungan ayat/hadits yang merupakan unsur 

pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Tujuan Pelajaran Qur’an Hadits 

Pelajaran Qur’an hadits merupakan program pengajaran 

membaca dan mengartikan ayat-ayat Al-Qur’an agar mampu 

mempelajari, meresapi dan menghayati ayat-ayat Al-Qur’an. Pelajaran 

Qur’an hadits berfungsi sebagai: 

1)   Membimbing siswa kearah pengenalan, pengetahuan, 

pemahaman dan kesadaran, untuk mengamalkan kandungan ayat-

ayat suci   Al-Qur’an. 

2)   Menunjang bidang studi lain dalam kelompok pengajaran agama 

Islam, khususnya aqidah akhlak dan syari’ah. 
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3)   Merupakan matarantai dalam pembinaan siswa kearah pribadi 

utama menurut norma-norma agama.11 

 

G. Metode Penelitian  

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 

Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu 

strategi dan teknik penelitian yang digunakan untuk memahami 

masyarakat, masalah atau gejala dalam masyarakat dengan 

mengumpulkan sebanyak mungkin fakta mendalam, data disajikan dalam 

bentuk verbal bukan dalam bentuk angka.12 

Pendekatan ini digunakan penulis, dikarenakan subyek kajian 

penelitian tesis ini adalah peran huffadz Al-Qur’an dan pelaksanaan 

dakwah sistem langsung (DSL) pada pembelajaran Qur’an hadits di     

MTs Al-Ittihad Semowo dalam bentuk uraian narasi. 

 

b. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian 

deskriptif interpretatif. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian 

yang tujuan utamanya dimaksudkan untuk memaparkan apa adanya atau 

                                                             
11Didin hafidhuddin. 2002. Membentuk Pribadi Qur’ani. Edisi II. Jakarta 

Selatan.Harakah. Hal 201  
12 Lexy J .Moleong . 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya, 

Bandung.hal 20 
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apa yang ada sekarang, namun secara metodologis penelitian tesis ini 

termasuk dalam lingkup penelitian lapangan. 

Penelitian deskriptif memiliki beberapa hal yang dapat 

dideskripsikan pada hasil penelitian,  yakni menggambarkan, menjelaskan, 

menganalisis, ataupun menginterpretsi hasil kegiatan penelitian. Jenis 

penelitian dengan menggunakan metode deskriptif  dimaksudkan untuk 

mengumpulkan data atau informasi tentang orang, instansi, lembaga, 

organisasi, unit-unit kemasyarakatan dan lain-lain, namun yang menjadi 

sumber utamanya adalah individu (orang). 

Berdasarkan analisis dengan menggunakan jenis penelitian 

deskriptif interpretatif  maka peneliti melakukan penelitian berdasarkan 

literatur kepustakaan dan observasi di lapangan, yaitu melalui observasi 

terhadap objek penelitian, sebagai metode yang utama. Hasil observasi dan 

wawancara dengan metode deskriptif interpretatif itu menggunakan 

analisis isi melalui data yang ada, kemudian menginterpretasi dan 

dideskripsikan secara lengkap. 

2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi Penelitian berada di Madrasah Tsanawiyah (MTs) tepatnya 

di Dusun Tunggakrejo RT/W : 01/05 Desa Semowo Kecamatan Pabelan 

Kabupaten Semarang, Pelaksanaan penelitian dilakukan selama 3 (Tiga) 

bulan insyaallah dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 

2011.Penelitian ini rencana  melewati 4 (empat) tahapan.  
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a. Tahap persiapan, meliputi permohonan literatur yang berkaitan dengan 

materi penelitian, pembuatan proposal dan mengurus perijinan. 

b. Tahap pelaksanaan, meliputi pengumpulan data di lokasi dengan 

pengkajian pustaka, wawancara, reduksi data dan persiapan analisis data. 

c. Tahap analisis data, meliputi analisis awal, analisis antar unit dan analisis 

akhir serta membuat perumusan kesimpulan penelitian dan perumusan 

rekomendasi untuk penelitian lain yang sejenis. 

d. Tahap penyusunan laporan penelitian, meliputi penyusunan laporan awal, 

review laporan penelitian sementara dan perbaikan penyusunan laporan 

hingga menjadi laporan akhir. 

 

3. Kehadiran Peneliti 

a. Peran serta dalam pengamatan. 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat 

penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai 

instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap 

melakukan penelitian yang selanjutnya terjun di lapangan.13 Kesiapan 

peneliti ini dapat dilihat seberapa jauh peneliti memahami metode 

penelitian kualitatif, memiliki kesiapan dalam memasuki obyek penelitian 

baik secara akademik maupun logistiknya. 

 

 

                                                             
13Sugiyono. 2006. Metode Penelitian  Kuantitaif Kualitatif dan R&D. ALFABETA. 

Bandung. Hal 222 
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b. Peneliti sebagai instrumen 

Peneliti kualitatif sebagai human instrumen, berfungsi menetapkan 

fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data 

dan membuat kesimpulan atas temuannya.14 Peneliti sebagai instrumen 

penelitian harus pandai membawa diri sehingga dapat menciptakan kondisi 

yang kondusif untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya tanpa ada 

rasa takut atau sungkan dari para informan. Peneliti harus menghindari 

kesan-kesan negatif yang dapat merugikan informan, caranya adalah 

memberikan keyakinan kepada informan bahwa informasi yang diberikan 

tidak akan berpengaruh terhadap posisi informan di lingkungan kedinasan. 

 

4. Sumber Data  

Data, sumber data  berupa informan atau partisipan dalam penelitian 

dan dokumen atau bagian dari arsip yang memberikan informasi tentang 

situasi dan kondisi latar penelitian. 

Penelitian yang dilakukan menggunakan 2 (dua) jenis sumber data 

yang diperlukan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer, diperoleh 

melalui wawancara (interview) dan observasi dari subyek (informan). 

Penelitian lapangan merupakan data utama yang diambil langsung dari para 

responden dalam hal ini guru Qur’an hadits, kepala madrasah, guru dan 

                                                             
14Ibid,. Hal 222 
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peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Al-Ittihad Semowo. Data sekunder, 

pengambilan data dalam bentuk dokumen, Jurnal BTQ, Daftar Hadir dan 

peserta Tahsin Al-Qur’an, laporan hasil belajar setiap semester maupun 

laporan tahunan Guru maupun tulisan baik di jurnal, artikel, majalah, koran, 

dan sebagainya yang erat hubungannya dengan fokus atau objek penelitian. 

Hasil penelitian yang ditemukan penulis, berupa dokumen- dokumen Guru 

Qur’an hadits dan dokumen KTSP Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Ittihad 

Semowo Pabelan Kab. Semarang di Kabupaten semarang yang erat kaitannya 

dengan tesis ini.  

Berdasarkan hasil survey awal yang di lakukan MTs Al-Ittihad yang 

terletak dikomplek Pondok Pesantren Al-Ittihad Semowo Pabelan Kab. 

Semarang ditemukan proses pelaksanaan dakwah sistem langsung (DSL) 

yang dilakukan oleh huffadz Al-Qur’an. Setting penelitian merupakan awal 

memasuki lapangan. Sebelum menentukan tempat, peneliti harus terlebih 

dahulu mengadakan penjajakan dan penilaian lapangan tentang geografi, 

sejarah, latar belakang, pendidikan guru dan orang tua, serta siswa yang 

relevan dengan sasaran peneliti. Tujuan mengadakan penjajakan tersebut agar 

pada waktu penelitian dimulaipeneliti sudah dapat menyesuaikan diri dan 

tidak merasa asing.15 

Strategi yang digunakan dalam penentuan setting penelitian ada 5 

(lima) langkah. 

                                                             
15 Lexy J .Moleong . 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya, 

Bandung. Hal 130 
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a. Melakukan pendekatan secara informal kepada pimpinan/kepala madrasah 

MTs Al-Ittihad Semowo terlebih dahulu memperkenalkan diri  dan 

menjelaskan maksud peneliti mengadakan penelitian di sekitar desa 

semowo.  

b. Melakukan pendekatan secara formal untuk mendukung pendekatan secara 

informal, yakni dengan menyampaikan surat ijin resmi . 

c. Melakukan wawancara mengenai peran huffadz Al-Qur’an dalam 

pelaksanaan Dakwah Sistem Langsung (DSL)  di MTs Al-Ittihad Semowo. 

d. Mengamati proses pembelajaran, metode penyampaian materi dan 

mengamati interaksi pengelolaan pembelajaran Qur’an hadits di kelas. 

e. Melakukan member check, yakni mendiskusikan kembali hasil 

pengamatan dan wawancara serta dokumentasi yang telah terkumpul 

dalam bentuk rangkuman sejak mulai pengumpulan data sampai 

dilakukannya analisis. 

f. Melakukan pengujian kredibilitas terhadap hasil penelitian. Salah satu 

pengujinya adalah pembimbing dan teman-teman. Dari diskusi tersebut 

diharapkan akan memperoleh banyak masukan sehingga dapat digunakan 

untuk menyempurnakan penelitian. 

 

H. Teknik  Pengumpulan Data 

  Tujuan pengumpulan data adalah untuk memperoleh data primer 

dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui subyek penelitian yaitu dari 

para informan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi 



25 
 

dokumentasi. Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung data 

primer yang ada. 

            Metode pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode 

wawancara, observasi (pengamatan survey), dan studi dokumentasi. Guna 

memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

prosedur pengumpulan data sebagai berikut 

1. Metode Wawancara 

Metode wawancara (interview) adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan 

bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab 

atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview 

guide (panduan wawancara).16 Wawancara ini ditujukan kepada: 

a. Yayasan Al-Ittihad Semowo, tentang Visi dan Misi  Pendidikan Islam 

di Al-Ittihad Semowo, pelaksanaan hingga evaluasi pengembangan 

Dakwah Sistem Langsung (DSL) Madrasah Tsanawiyah Al-Ittihad 

Semowo Pabelan. 

b. Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Ittihad Semowo tentang kebijakan 

terkait dengan pelaksanaan Dakwah Sistem Langsung (DSL) dan 

pengembangannya di Madrasah Tsanawiyah Al-Ittihad Semowo. 

c. Guru  Madrasah Tsanawiyah Al-Ittihad Semowo tentang peran 

huffadz Al-Qur’an, pelaksanaannya dakwah sistem langsung (DSL)   

di MTs Al-Ittihad Semowo. 
                                                             

16Sugiyono. 2006. Metode Penelitian  Kuantitaif Kualitatif dan R&D. ALFABETA. 
Bandung. Hal 262 
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d. Siswa Madrasah Tsanawiyah Al-Ittihad Semowo tentang pelaksanaan 

pembelajaran Qur’an hadits di kelas. 

2. Metode Observasi 

Observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data 

dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang 

berlangsung. 17Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang 

pelaksanaan dakwah sistem langsung (DSL) misalnya pembelajaran 

dikelas, diluar kelas dan penugasan mandiri.……… 

Menurut Guba dan Lincoln ada beberapa alasan dalam 

penelitian kualitatif, pengamatan dimanfaatkan sebesar-besarnya, 

diantaranya karena metode pengamatan/observasi didasarkan atas 

pengalaman secara langsung, yaitu peneliti mengalami sendiri kemudian 

mencatat kejadian yang sebenarnya. Mula-mula observasi dilakukan 

dengan pengamatan secara menyeluruh dan selanjutnya lebih terfokus. 

Pengamatan menyeluruh dilakukan untuk mendapatkan catatan-catatan 

lapangan guna menjawab pertanyaan umum, sedangkan pengamatan 

terfokus dilakukan untuk menggambarkan informasi yang lebih detail. 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan 

Dakwah Sistem Langsung (DSL) misalnya pembelajaran dikelas, diluar 

kelas dan penugasan mandiri. Menurut Guba dan Lincoln ada beberapa 

alasan dalam penelitian kualitatif, pengamatan dimanfaatkan sebesar-

besarnya, diantaranya karena metode pengamatan/observasi didasarkan 
                                                             

17Sukmadinata Nana Syaodih. 2007. Metode Penelitian Pendidikan. Remaja Rosdakarya. 
Bandung. Hal 220. 
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atas pengalaman secara langsung, yaitu peneliti mengalami sendiri 

kemudian mencatat kejadian yang sebenarnya. Mula-mula observasi 

dilakukan dengan pengamatan secara menyeluruh dan selanjutnya lebih 

terfokus. Pengamatan menyeluruh dilakukan untuk mendapatkan catatan-

catatan lapangan guna menjawab pertanyaan umum, sedangkan 

pengamatan terfokus dilakukan untuk  menggambarkan informasi yang 

lebih detail 

3. Studi Dokumentasi 

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari 

record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang 

penyidik. 18Studi dokumentasi digunakan untuk mempelajari berbagai 

sumber dokumentasi yang yang sudah tersedia di lapangan, sehingga data 

didapatkan berupa data sekunder. Metode ini digunakan untuk 

melengkapi data yang diperlukan dan untuk mencocokkan beberapa 

informasi dengan data yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini metode 

dukumentasi untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan 

pembelajaran DSL di MTs Al-Ittihad Semowo, data informan, jurnal 

pembelajaran dan buku dokumen perkembangan perilaku siswa dan foto 

pelaksanaan Dakwah Sistem Langsung (DSL) di MTs Al-Ittihad 

Semowo.… 

 

………........ 

                                                             
18Opcid,. Moleong  Hal 216-217 
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I. Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan & Biklen) analisis data kualitatif adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakannya kepada orang 

lain.19 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah 

dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar 

foto, dan sebagainya.20 

Penelitian ini menggunakan analisis data berdasarkan model analisis 

interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman bahwa 

aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

jenuh.21Aktifitas dalam analisis data pada model ini terdiri dari empat 

komponen yang saling berinteraksi yaitu pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.22 

Langkah-langkah analisis data model analisis interaktif dalam 

penelitian ini dapat dijelaskan di bawah ini. 

                                                             
19Ibid,. Hal 248 
20Ibid,.. Hal 247 
21Sugiyono. 2006. Metode Penelitian  Kuantitaif Kualitatif dan R&D. ALFABETA. 

Bandung. Hal 222 
22Ibid,. Hal 276. 
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1. Pengumpulan Data, merupakan proses pencarian data yang dilakukan 

dengan jalan pengamatan/observasi, wawancara dan dokumentasi. Data- 

data lapangan itu dicatat dalam catatan lapangan berbentuk deskriptif 

tentang apa yang dilihat, apa yang didengar dan apa yang dialami oleh 

subyek penelitian. Catatan deskriptif adalah catatan data alami apa adanya 

dari lapangan tanpa adanya komentar atau tafsiran dari peneliti tentang 

fenomena yang dijumpai. Dari catatan tersebut peneliti perlu membuat 

catatan refleksi yang merupakan catatan dari peneliti sendiri berisi 

komentar, kesan pendapat dan penafsiran terhadap fenomena yang 

ditemukan. 

2. Reduksi Data, merupakan proses seleksi/pemilahan, 

pemfokusan/pemusatan perhatian, penyederhanaan, abstraksi dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Proses reduksi 

data ini berlangsung terus sepanjang penelitian. Reduksi data merupakan 

bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak diperlukan dan mengorganisasikan data yang 

diperlukan sesuai fokus permasalahan. 

3. Sajian Data, diberikan dalam bentuk narasi kalimat yang disusun secara 

logis dan sistematis mengacu pada rumusan masalah. Hal ini dimaksudkan 

agar pembaca penelitian ini dapat memahami isi penelitian dengan lebih 

jelas. Penyajian data merupakan tahapan untuk memahami apa yang 

sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk dianalisa 

dan diambil tindakan yang perlu. 
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4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi,  merupakan tahap akhir yaitu 

penarikan kesimpulan atas pola-pola atau konfigurasi tertentu. Hasil 

simpulan perlu diverifikasi ulang agar dapat dikembangkan ketelitian hasil 

dari penelitian ini. Untuk menetapkan kesimpulan lebih beralasan dan 

tidak lagi bersifat coba-coba maka verifikasi dilakukan sepanjang 

penelitian berlangsungsejalan dengan member chek, triangulasi dan 

audittrail, sehingga menjamin signifikasi atau kebermaknaan hasil 

penelitian.  

  Agar lebih jelas proses/siklus kegiatan dari analisis tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

 

1. Pengumpulan Data 

 

2. Reduksi Data    3. Sajian Data 

 

 

         4. Pemeriksaan Kesimpulan 

dan Verifikasi 

Gambar 1.Komponen dalam analisis data (interactive model). 

 

J. Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik 

triangulasi, yaitu proses pengecekan terhadap kebenaran data dengan 
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caramembandingkan suatu informasi yang diperoleh dengan sumber lain 

melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.23 

Teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan peneliti saling 

melengkapi untuk memperoleh data primer dan sekunder. Observasi dan 

interview digunakan untuk menjaring data primer yang berkaitan dengan 

pelaksanaan Dakwah Sistem Langsung (DSL) mata pelajaranQur’an hadits di 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Ittihad semowo. Studi dokumentasi 

digunakan untuk menjaring data sekunder yang diangkat dari berbagai 

dokumentasi tentang pelaksanaan  tugas pokok dan pengelolaan 

administrasinya. 

Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber, yaitu 

memeriksakan  kebenaran data yang diperoleh  kepada pihak lain. 

Ditambahkan oleh Moleong bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik 

triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber 

lainnya. Dengan mempertimbangkan waktu dan biaya, dalam penelitian ini 

hanya menggunakan dua modus saja, yaitu sumber ganda dan metode 

ganda.24 

 

 

 
                                                             

23 Lexy J., Moleong. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya, Bandung. 
Hal 330. 

24Ibid,.  Hal 330 
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K. Sistematika Penulisan tesis 

Secara garis besar, tesis ini dibagi ke dalam lima bab dan setiap bab 

terdiri dari beberapa sub bab yang masing-masing rinciannya adalah: 

Bab pertama, adalah bab pendahuluan yang terdiri dari  beberapa sub 

antara lain: penulis mengemukakan latar belakang pemikiran dari penelitian 

ini dengan rumusan permasalahannya yang diangkat serta tujuan penelitian 

dikemukakan sedemikian rupa agar penelitian ini lebih terarah. Signifikansi 

penelitian merupakan bagian yang menguraikan kronologi berfikir dalam 

pencarian kebenaran tesis. Tinjauan pustaka dilakukan dengan penelusuran 

dan penelaahan dari beberapa pustaka. Metode penelitian sebagai pijakan 

dasar dalam teknik pengumpulan, menganalisis, menyeleksi dan 

menyimpulkan data-data. Sistematika penelitian dimaksudkan untuk melihat 

rasionalisasi antar bab dalam tesis. Secara umum bab pendahuluan ini 

dimaksudkan sebagai gambaran awal penelitian tesis. 

Bab kedua berisi tentang kajian teori  Peran Huffadz Al-Qur’an dalam 

Pelaksanaan Dakwah Sistem Langsung (DSL) Pada Pembelajara Qur’an 

hadits  yang terdiri atas dua sub pembahasan. Pertama, yakni Peran Huffadz 

Al-Qur’an ; meliputi: pengertian hifzhul Qur’an, Urgensi hifzhul Qur’an, 

Fadhail hifzhul Qur’an; Keutamaan didunia dan Keutamaan di akhirat. Kedua, 

Pelaksanaan Dakwah Sistem Langsung (DSL) mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadits; meliputi: pengertian Guru Qur’an hadits; Tujuan, Ruang lingkup dan 

manfaat Al-Qur’an hadits, Pengertian Dakwah Sistem Langsung (DSL), 

Fungsi Dakwah Sistem Langsung (DSL), Ruang Lingkup Kegiatan 



33 
 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan  menggunakan Metode 

Dakwah Sistem Langsung (DSL), dan Pelaksanaan Metode Dakwah Sistem 

Langsung (DSL) dalam Pembelajaran Qur’an hadits.  

Bab ketiga adalah hasil penelitian, yang meliputi: pertama, Profil MTs 

Al-Ittihad Semowo Pabelan Kab. Semarang, yang berisi: Sejarah MTs Al-

Ittihad Semowo, Lokasi MTs Al-Ittihad Semowo, Identitas MTsAl-Ittihad 

Semowo, Kondisi siswa 4 Tahun terakhir, Jumlah Rombongan belajar, 

Keadaan Guru MTs Al-Ittihad Semowo, Sarana dan Prasarana, Keadaan 

Orang tuan, Keadaan Guru MTs Al-Ittihad Semowo, Visi, Misi dan tujuan 

MTs Al-Ittihad Semowo. Kedua, pembahasan hasil penelitian dan analisis 

data yang berisi : Peran Huffadz Al-Qur’an, dan pelaksanaan Dakwah Sistem 

Langsung (DSL) Mata Pelajaran Al-Qur’an hadits.  

Bab keempat adalah hasil penelitian yang meliputi: profil huffadz Al-

Qur’an hadits, peran huffadz Al-Qur’an,respon guru Pendidikan Agama 

Islam, respon siswa dan kesimpulan dari penulis terhadap peran huffadz Al-

Qur’an. 

Bab kelima, penulis mengemukakan bab penutup sebagai bab terakhir  

yang terdiri dari dua sub bab yaitu: sub bab pertama berupa kesimpulan dari 

hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang peran huffadz Al-Qur’an 

dalam pelaksanaan Dakwah Sistem Langsung (DSL) pada pembelajaran 

Qur’an hadits di MTs Al-Ittihad Semowo. Sub bab kedua, berupa saran-saran 

dan penutup. 

 


