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Abstrak

PENERAPAN METODE TSAQIFA DALAM PEMBELAJARAN BACA 

TULIS AL-QUR’AN DI SMK MUHAMMADIYAH KAJEN 

PEKALONGAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

SMK Muhammadiyah Kajen memiliki program wajib belajar membaca Al-Qur’an 
yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler BTA. Semua siswa kelas 
Xyang belum bisa membaca Al-Qur’an wajib mengikuti program ini agar mereka 
bisa membaca Al-Qur’an dengan lancar. Siswa kelas X yang belum bisa membaca 
Al-Qur’an disebabkan mereka mengalami kesulitan dalam belajar membaca Al-
Qur’an, selain itu kegiatan di non-akademik di SMK Muhammadiyah Kajen yang 
cukup padat maka diperlukan metode yang tepat untuk belajar BTA. Dalam hal 
ini SMK Muhammadiyah Kajen menggunakan metode Tsaqifa untuk 
pembelajaran BTA. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini 
yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan metode Tsaqifa dalam 
pembelajaran Baca Tulis Al-Qur’an di SMK Muhammadiyah Kajen dan 
mengidentifikasi apa saja keunggulan dari metode Tsaqifa. Penelitian ini 

merupakan penelitian lapangan, yakni kegiatan penelitian yang dilakukan di 

lingkungan sekolah terentu dengan mendatangi langsung objek yang dituju. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data dilakukan dengan cara 

deskriptif, yaitu pengungkapan keadaan sebagaimana adanya. Dari hasil penelitian 
dapat disimpulkan bahwa selama kurang lebih satu semester terlihat adanya 
peningkatan kualitas baca Al-Qur’an dari peserta didik. Siswa yang diawal masuk 
kesulitan dalam membaca Al-Qur’an, bahkan belum mengenal huruf hijaiyah, 
tetapi sekarang cukup mampu membaca Al-Qur’an meskipun tingkatnya masih 
sekedar membaca belum pada tahap sesuai tajwid yang baik dan benar. 
Setidaknya sudah tumbuh niat dan motivasi untuk mempelajari Al-Qur’an. 
Keunggulan dari metode Tsaqifa dalam pembelajaran BTA antara lain  metode ini 
cocok digunakan untuk orang yang mempunyai kesibukan tinggi, dalam 
penerapannya banyak metode yang digunakan serta waktu yang relatif cepat untuk 
memahami materi. 

Kata kunci:Baca Tulis Al-Qur’an, Metode Tsaqifa, membaca al-qur’an, siswa 

kelas X 
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Abstract

SMK Muhammadiyah Kajen has a compulsory Al-Qur'an learning 
program that is realized in the form of BTA extracurricular activities. All class X 
students who could not read the Qur'an are compulsory to join the programs so 
that they can read the Qur'an correctly. Students who could not read the Qur'an 
because they have difficulty in learning to read the Qur'an, besides non-academic 
activities at SMK Muhammadiyah Kajen which are quite busy, the right method is 
needed to learn BTA. In this case SMK Muhammadiyah Kajen used the Tsaqifa 
method for BTA learning. Based on this background, the purpose of this study was 
to find out how the applying method of Tsaqifa in learning Al-Qur'an program at 
SMK Muhammadiyah Kajen and to identified the advantages of Tsaqifa Method. 
This research is a field research, which is a research activity carried out in a 
particular school environment by visiting the intended direct object. The method 
used in this study is the interview method, and documentation. While the method 
of data analysis is done in a descriptive way, namely disclosure of circumstances. 
From the results of the study it can be concluded that for approximately one 

semester there was an increase in the quality of Al-Qur'an reading from students. 

Students who could not read the Qur'an, even could not understand the hijaiyah 

letter are quite capable to read Qur'an even though the level is still reading. They 

have motivation to learn Qur’an. The advantages of the Tsaqifa method in BTA 

learning are the method is used for people who have a high degree of busyness, 

many methods are needed to use this program and a relatively fast time to 

understand the material. 

Keywords:Qur’an Learning, Metod of Tsaqifa, Reading Qur’an, Students grade X 

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Al-Qur’an merupakan sumber utama dalam agama Islam. Oleh 

karena itu, mempelajarinya adalah suatu hal yang penting bagi umat 

Islam sebagai petunjuk untuk mengatur semua kehidupan didunia, 

sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al Israa’ (17):9. 
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Artinya: Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk kepada (jalan) yang 

lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang Mu'min yang 

mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang 

besar.
1
.

Selain membaca Al-Qur’an dengan baik, seorang muslim juga 

dituntut untuk mampu memahami dan mengamalkan isinya dalam 

perilaku kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, syarat penting yang 

harus dikuasai dalam mengkaji dan memahami materi ayat-ayat Al-

Qur’an adalah memahami baca tulis Al-Qur’an itu sendiri. 

Kegiatan belajar BTA perlu dilakukan oleh siswa SMK 

Muhammadiyah Kajen Pekalongan untuk meningkatkan ketrampilan 

dalam membaca dan menulis huruf Al-Qur’an. Hal tersebut sudah 

dibuktikan dengan adanya program Baca Tulis Al-Qur’an (BTA) yang 

wajib diikuti oleh seluruh siswa kelas X yang belum lancar membaca Al-

Qur’an . Program ini dilakukan agar SMK Muhammadiyah Kajen 

mampu menghasilkan lulusan yang cakap dalam membaca Al-Qur’an. 

Pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), SMK 

Muhammadiyah Kajen sudah menyeleksi calon siswa dan dari 453 siswa 

yang lolos seleksi masuk SMK Muhammadiyah Kajen kelas X masih 

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

Pada awal tahun pelajaran 2017/2018 dari total 453 siswa kelas X 

terdapat 82 siswa yang belum bisa membaca Al-Qur’an dengan lancar, 

sehingga beberapa guru pendidikan agama Islam berinisiatif untuk 

mengadakan program tambahan bagi siswa yang belum bisa membaca 

Al-Qur’an yakni mereka diwajibkan mengikuti program BTA. Dari 82 

siswa yang mengikuti program BTA dibagi menjadi 5 kelompok dengan 

5 guru pembimbing. 

1
 Kementrian Agama Republik Indonesia, Qur’an Hafalan (Jakarta: Almahira, 2016), hlm 

283. 



4 

Dalam pembelajaran BTA diperlukan suatu metode yang praktis 

dan cepat. Belajar BTA tentunya tidak langsung bisa, akan tetapi butuh 

proses dan melalui tahapan-tahapan. 

Mengingat pentingnya program BTA maka diperlukan  metode 

yang tepat guna mempermudah dalam memahami bacaan Al-Qur’an, 

oleh sebab itu peneliti perlu memahami hal-hal terkait pelaksanaan 

program  BTA, meliputi proses penerapan metode Tsaqifa dalam 

pembelajaran BTA dan keunggulan dari metode Tsaqifa dalam 

pembelajaran BTA di SMK Muhammadiyah Kajen. 

Dari latar belakang yang telah dijabarkan, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian  dengan judul “Penerapan Metode Tsaqifa 

Dalam Pembelajaran  Baca Tulis Al-Qur’an Di Smk Muhammadiyah 

Kajen, Pekalongan Tahun Pelajaran 2017/2018” 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas, adalah 

sebagai berikut bagaimana penerapan metode Tsaqifa dalam 

pembelajaran Baca Tulis Al-Qur’an di SMK Muhammadiyah Kajen 

Pekalongan tahun pelajaran 2017/2018 dan apa saja keunggulan metode 

Tsaqifa ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses 

penerapan metode Tsaqifa dalam pembelajaran Baca Tulis Al-Qur’an di 

SMK Muhammadiyah Kajen Pekalongan Tahun Pelajaran 2017/2018 dan 

untuk mengidentifikasi apa saja keunggulan dari metode Tsaqifa dalam 

pembelajaran BTA. 

2. METODE

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field 

research) yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif 

yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena-
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fenomena yang dialami subjek penelitian dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah.  

2.2 Subjek dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMK Muhammadiyah Kajen 

Pekalongan. Sedangkan subjek penelitiannya adalah koordinator 

BTA, guru pengampu BTA, Kepala Sekolah dan siswa SMK 

Muhammadiyah Kajen. 

2.3 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data 

antara lain : 

2.3.1 Interview (Wawancara) 

Wawancara merupakan proses interaksi 

komunikasi yang didalamnya terdapat pertukaran, 

tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif dan 

informasi.  Wawancara bertujuan untuk mencatat opini, 

perasaan, emosi dan hal lain yang berkaitan dengan 

individu dalam organisasi. Dalam hal ini yang peneliti 

wawancara adalah koordinator pembimbing BTA, guru 

pembimbing BTA dan Kepala Sekolah. 

2.3.2 Observasi (Pengamatan) 

Metode ini merupakan teknik pengamatan dan 

pencatatan sistematis dari subjek penelitian yang diselidiki 

untuk menemukan data dan informasi dari gejala atau 

fenomena yang telah dirumuskan. Dalam hal ini yang 

peneliti amati adalah kegiatan pembelajaran BTA di kelas 

Bapak Yasin dan Bapak Yogi. 

2.3.3 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang 

sudah terjadi. Dokumen dapat berbentuk tulisan seperti 

catatan harian, sejarah, biograsi, peraturan dan kebijakan. 

Dokumen juga dapat berbentuk foto, sketsa dan lain-lain. 
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Dalam hal ini yang peneliti mendapat dokumentasi berupa 

gambaran umum SMK Muhammadiyah Kajen dan foto 

kegiatan BTA. 

2.4 Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 

Analisis data dalam bentuk narasi atau paragraf dengan tiga tahap 

yaitu pertama mereduksi data dengan memilah data hasil 

wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mencari pola yang 

sesuai dengan tujuan penelitian. Kedua display data yakni 

menyajikan data dalam bentuk narasai atau paragraf. Ketiga 

menarik kesimpulan dengan menjawab rumusan masalah dalam 

penelitian dan didukung dengan bukti-bukti hasil data penelititan. 

Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif, yakni cara 

berpikir yang berangkat dari teori untuk kemudian dicocokkan 

dengan data. 

2.2 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan uraian singkat dari penelitian yang 

dilakukan sebelumnya tentang masalah yang sejenis yang menjadi 

pembanding orisinilitas dalam skripsi ini. Penelitian yang sejenis dengan 

permasalahan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :  

2.2.1 Ahmad Subhan dalam skripsinya yang berjudul “Studi Penerapan 

Metode Al-Mahir dalam Pembelajaran Al-Qur’an di PPQ Al-

Mahir Gawanan, Colomadu, Karanganyar tahun 2011-2012”.
2 

2.2.2 Fery Ardiansyah dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi 

Metode Sima’i dalam Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur’an (BTA) 

terhadap Siswa Kelas X di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo 

Tahun Pelajaran 2013/2014”.
3

2
Ahmad Subkhan, Studi Penerapan Metode Al-Mahir dalam Pembelajaran Al-Qur’an di 

PPQ Al-Mahir Gawanan, Colomadu, Karanganyar tahun 2011-2012, Skripsi,  (Surakarta: UMS, 

2013) 
3
 Fery Ardiyansyah, Implementasi Metode Sima’i dalam Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur’an 

(BTA) Terhadap siswa Kelas X di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2013/2014, 

Skripsi, (Surakarta: UMS, 2014) 
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2.2.3 Wahidatul Maghfiroh dalam skripsinya yang berjudul 

“Penerapan Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur’an Dengan Metode 

Qiro’ati di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Kemlagi 

Mojokerto”.
4

2.3 Tinjauan Teoritik 

2.3.1 Pengertian Metode Tsaqifa 

Tsaqifa artinya cerdik/cerdas, adalah sebuah metode 

pembelajaran baca Al-Qur’an yang dirancang khusus untuk orang 

dewasa. Hadir sebagai metode alternatif bagi mereka yang 

menginginkan segera bisa membaca Al-Qur’an akan tetapi tidak 

banyak mempunyai banyak waktu serta kesempatan.
5

Sistim yang dipakai dalam metode ini adalam sistim 5x 

pertemuan, artinya untuk bisa membaca Al-Qur’an tidak 

membutuhkan banyak waktu maupun pertemuan, cukup dengan 

5x pertemuan saja, @pertemuan 1 ½ jam (7 ½ jam). Sistim ini 

berdasarkan hasil uji coba yang pernah diadakan di beberapa kota 

di Jawa. Sumatra dan Sulawesi.
6

2.3.2 Karakteristik Metode Tsaqifa 

Metode ini mudah, cepat, menyenangkan dan tidak 

membebani karena mempunyai beberapa karakter yang saling 

menunjang satu dengan lainnya, karakteristiknya adalah : 

2.3.2.1 Sistimatis : Pola yang dipergunakan dalam setiap 

pembahasan adalah pola tetap, berurutan dan 

berkesinambungan. 

2.3.2.2 Fleksibel : Metode ini dapat diajarkan dengan sistim 

fardiyah (privat) ataupun jama’iyah (klasikal) dan juga 

4
Wahidatul Maghfiroh, Penerapan Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur’an Dengan Metode 

Qiro’ati di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Kemlagi Mojokerto, Skripsi, (Malang : UIN 

Maulana Malik Ibrahim, 2016) 
5
 Umar Taqwim, Tsaqifa Cara Cepat dan Mudah Belajar Baca Al-Qur’an (Magelang: 

Yayasan Islam Adz-Dzikr, 2010), hlm 7 
6
 Ibid, hlm 7 
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bisa diajarkan kepada semua kalangan orangtua maupun 

anak-anak (usia 10 tahun keatas). 

2.3.2.3 Praktis : Untuk dapat membaca Al-Qur’an dibutuhkan 

waktu singkat, hanya dengan 5x pertemuan @ 1,5 jam (7,5 

jam). 

2.3.2.4 Variatif : Tiap pembahasan mempunyai metode 

pengajaran yang berbeda sehingga menarik tidak 

membosankan dan tidak membebani. 

2.3.2.5 CBSA : Cara Belajar Siswa Aktif.
7
 Guru sebagai

penyimak saja dan membetulkan bila ada yang salah 

2.3.3 Metode Tsaqifa dalam Pembelajaran Al-Qur’an 

Metode Tsaqifa ini memberikan sebuah petunjuk praktis 

tahap-tahap pembelajaran yang berkesinambungan. Metode 

Tsaqifa membagi materi menjadi 9 Bab tahap pembahasan. Bab 

pertama: pengenalan 18 huruf hijaiyah dan perubahannya. Bab 

kedua: pengenalan 10 huruf hijaiyah dan perubahannya. Bab 

ketiga: pengenalan tanda baca fathah, kasroh dan dhommah. Bab 

keempat: pengenalan harokat/tanda baca tanwin. Bab kelima: 

pengenalan bacaan panjang (Mad). Bab keenam: pengenalan 

harokat sukun (bacaan mati). Bab ketujuh: pengenalan huruf 

dobel (tasydid). Bab kedelapan: latihan membaca. Bab 

kesembilan: tajwid terapan metode Tsaqifa. 

2.3.4 Pengertian Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur’an 

Pembelajaran baca tulis Al-Qur’an adalah kegiatan 

membaca dan menulis ayat-ayat Al-Qur’an dengan benar sesuai 

dengan makhrijul huruf dan sifat-sifatnya serta mampu 

memahami makna yang terkandung didalam ayat Al-Qur’an dan 

diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 

7
 Ibid, hlm 8 
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2.3.5 Dasar Pengajaran Al-Qur’an 

Dalam mempelajari Al-Qur’an ada dasar-dasar yang 

digunakan, yakni sebagai berikut : 

2.3.5.1 Al-Qur’an surat Al-Alaq (96) : 1-5. 

                   

                  

     

Artinya : 

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang

Menciptakan,

2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal

darah.

3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah,

4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran

kalam,

5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak

diketahuinya.
8

2.3.5.2 Al-Qur’an surat Al-Ankabut (29):45 

     

   

  

Artinya : 

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, 

yaitu Al Kitab (Al-Qur’an) dan dirikanlah sholat. 

Sesungguhnya shalat itu mencegah dari 

8
 Kementrian Agama Republik Indonesia, Qur’an Hafalan (Jakarta: Almahira, 2016), hlm 

597. 
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perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar dan 

Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah 

lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat 

yang lain) dan Allah mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.
9

Ayat-ayat diatas menerangkan bahwa Allah 

SWT menyerukan kepada umat Islam untuk belajar Al-

Qur’an dengan membaca maupun menulis dan 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari serta 

mampu mengajarkan Al-Qur’an. 

2.3.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pembelajaran 

Al-Qur’an 

Ada 2 faktor yang menyebabkan siswa kesulitan dalam 

pembelajaran yakni ditinjau dari segi intern dan ekstern anak 

didik.  

2.3.6.1. Faktor Intern 

Faktor intern anak didik meliputi gangguan atau 

kekurangmampuan psiko-fisik anak didik yakni sebagai 

berikut: 

2.3.6.1.1 Bersifat kognitif (ranah cipta), rendahnya 

kapasitas intelektual/intelegensi anak didik. 

2.3.6.1.2 Besifat afektif (ranah rasa), labilnya emosi 

dan sikap. 

2.3.6.1.3 Bersifat psikomotor (ranahkarsa), 

terganggunya alat-alat indra penglihatan 

dan pendengaran, sehingga proses belajar 

menjadi terasa sulit ketika mata dan telinga 

atau organ tubuh lainnya ada yang 

bermasalah.
10

9
 Ibid, hlm 401 

10
 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2011), hlm 235 
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2.3.6.2. Faktor Ekstern 

Sedangkan faktor ekstern meliputi seluruh 

kondisi lingkungan tempat ia beraktifitas dan belajar 

sehari-hari, yakni sebagai berikut: 

2.3.6.2.1 Lingkungan keluarga, misal 

ketidakharmonisan antara ayah dan ibu, 

sehingga menyebabkan anak tidak bisa 

konsentrasi ketika belajar dirumah maupun 

disekolah dan anak kurang perhatian dari 

orangtua, rendahnya kehidupan ekonomi 

keluarga dll. 

2.3.6.2.2 Lingkungan masyarakat/perkampungan, 

misal: wilayah perkampungan yang kumuh 

dan pergaulan teman yang kurang positif. 

2.3.6.2.3 Lingkungan sekolah, misal: kondisi dan 

suasana sekolah yang buruk seperti dekat 

pasar, jalan raya dan kondisi guru serta 

sarana prasarana yang kurang 

mendukung.
11

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan data yang diperoleh tujuan dari analisis data ini untuk 

mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya tentang penerapan metode Tsaqifa 

dalam pembelajaran Baca Tulis Al-Qur’an (BTA) di SMK Muhammadiyah 

Kajen Pekalongan Tahun Pelajaran 2017/2018. 

3.1 Analisis Proses Penerapan Metode Tsaqifa dalam Pembelajaran 

Baca Tulis Al-Qur’an di SMK Muhammadiyah Kajen Pekalongan 

Tahun Pelajaran 2017/2018 

Penerapan metode Tsaqifa dalam belajar membaca Al-Quran ini 

dilaksanakan dengan menggunakan teknik yang umum digunakan pada 

masyarakat, yakni dengan menyimak siswa satu per satu. Tujuan 

11
 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2011), hlm 236 
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dilaksanakannya pembelajaran membaca Al-Qur’an dengan metode 

Tsaqifa di SMK Muhammadiyah Kajen salah satunya yaitu agar siswa 

mampu membaca Al-Qur’an dengan baik sesuai dengan kaidah 

tajwidnya dan menjadi siswa yang cinta terhadap Al-Quran, sehingga 

bisa mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari.  

Pembelajaran BTA di SMK Muhammadiyah Kajen, materinya 

diambil dari buku Tsaqifa Cara Cepat Dan Mudah Belajar Membaca 

Al-Qur’an, penerbit Yayasan Islam Adz-Dzikr. Materi pembelajaran 

disusun secara sistematis, runtut dan berkesinambungan diawali dari 

materi pengenalan huruf hijaiyah dan diakhiri dengan belajar tajwid. 

Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan diatas. 

Selain metode tsaqifa guru pembimbing juga menyampaikan 

materi dengan menggunakan metode lain, yaitu metode talaqi, 

pemodelan, praktik, sorogan, metode ceramah dan metode drill 

(latihan). 

Metode yang digunakan di SMK Muhammadiyah Kajen efektif 

diterapkan kepada siswa peserta BTA. Hal ini terlihat dari hasil 

pembelajaran dimana sebagain besar siswanya mampu membaca Al-

Qur’an secara mandiri walaupun baru sebatas membaca. Selain itu 

menurut siswa, metode yang digunakan sudah sesuai dengan yang 

mereka butuhkan yaitu ingin bisa membaca Al-Qur’an dalam waktu 

yang relatif pendek ditengah-tengah kepadatan kegiatan sekolah 

lainnya. 

3.2 Analisis Keunggulan Metode Tsaqifa dalam Pembelajaran BTA 

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam bab III halaman 54 

diperoleh hasil terkait keunggulan dari metode Tsaqifa dalam 

pembelajaran BTA. Berikut penulis paparkan analisis mengenai titik-

titik keunggulan dari metode Tsaqifa. 
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3.2.1 Metode ini cocok digunakan untuk orang yang mempunyai 

kesibukan tinggi. 

Metode tsaqifa hadir sebagai metode alternatif bagi 

mereka yang ingin bisa membaca Al-Qur’an dengan baik namun 

memiliki waktu yang terbatas.
12

 Hal ini sangat cocok dengan

karakteristik SMK Muhammadiyah Kajen dimana kegiatan 

disekolah ini bisa dikategorikan  sangat padat. Disamping 

kegiatan belajar mengajar mata pelajaran normatif dan adaptif 

siswa juga mendapatkan mata pelajaran produktif. Sebagian 

siswa juga aktif dalam keorganisasian IPM dan ekstrakurikuler 

sekolah. Selain itu siswa juga dituntut berperan aktif dalam 

kegiatan ke-Islaman diluar jam pelajaran, misalnya Kajian 

Semangat Shubuh tiap bulan. 

3.2.2 Metode ini cocok untuk orang yang belum bisa mengidentifikasi 

huruf hijaiyah. 

Sebagian besar siswa yang mengikuti program BTA di 

SMK Muhammadiyah Kajen ini adalah siswa dengan 

kemampuan membaca yang rendah. Mereka kesulitan membaca 

huruf hijaiyah yang bunyinya mirip. Sehingga metode ini sangat 

cocok untuk diterapkan di SMK Muhammadiyah Kajen, dengan 

melihat hasil dari peserta didik yang awalnya belum bisa 

membaca Al-Qur’an bahkan masih kesulitan membedakan huruf 

hijaiyah, sekarang terlihat mampu membaca Al-Qur’an, 

meskipun tarafnya masih sekedar membaca Al-Qur’an belum 

sampai pada tingkat membaca sesuai tajwid dengan baik dan 

benar. 

3.2.3 Waktu yang relatif cepat untuk memahami materi yang 

disampaikan oleh guru. 

Sistem yang dipakai dalam metode ini adalam program 

5x pertemuan, artinya untuk bisa membaca Al-Qur’an dengan 

12
 Sebagaimana teori pada bab II, hlm 12 
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baik tidak membutuhkan waktu yang banyak, cukup dengan 5x 

pertemuan, tiap pertemuan kurang lebih 90 menit.
13

 Berdasarkan

hasil wawancara dengan guru pembimbing BTA bahwasanya 

selama satu semester ada peningkatan kualitas baca Al-Qur’an 

dari peserta didik yang awal masuk sekolah belum bisa 

membaca Al-Qur’an dengan baik bahkan belum hafal dengan 

huruf hijaiyah, sekarang terlihat mampu membaca Al-Qur’an.
14

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dikemukakan 

penulis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan: 

4.1.1 Metode yang digunakan di SMK Muhammadiyah Kajen efektif 

diterapkan kepada siswa peserta BTA. Hal ini terlihat dari hasil 

pembelajaran dimana sebagian besar siswanya sudah mampu 

membaca Al-Qur’an dengan baik walaupun baru sebatas 

membaca. Selama kurang lebih satu semester terlihat adanya 

peningkatan kualitas baca Al-Qur’an dari peserta didik.  

4.1.2 Keunggulan dari metode Tsaqifa adalah cocok digunakan untuk 

orang yang mempunyai kesibukan tinggi, metode Tsaqifa cocok 

untuk orang yang belum bisa mengidentifikasi huruf hijaiyah. 

Dalam penerapannya kepada siswa, guru menggunakan metode 

yang variatif, serta waktu yang digunakan relatif singkat bagi 

siswa untuk dapat mengetahui dan memahami materi yang 

disampaikan oleh guru. 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka 

penulis memberikan saran atau masukan yang ditujukan kepada kepala 

sekolah, guru pembimbing BTA dan siswa: 

4.2.1 Kepada Kepala Sekolah 

13
 Sebagaimana teori pada bab II, hlm 13 

14
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Kepala sekolah perlu memberikan pelatihan khusus bagi 

bapak dan ibu guru pembimbing BTA agar menambah 

pengetahuan serta lebih efektif dalam pembelajaran BTA. 

4.2.2 Kepada Guru Pembimbing BTA 

Kegiatan BTA sebaiknya perlu dijadwalkan diawal 

pembelajaran atau pagi hari. Mengingat selama pembelajaran 

BTA berlangsung  banyak siswa yang sudah tidak fokus 

disebabkan karena lelahnya kegiatan belajar didalam kelas sejak 

pagi.  

4.2.3 Kepada Siswa 

Penulis berharap kepada peserta didik yang belum lancar 

dalam membaca Al-Qur’an agar lebih serius lagi dalam belajar, 

karena keseriusan dalam belajar lebih mempengaruhi tingkat 

keberhasilan suatu metode. 
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