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MOTTO

ك اَالَّ تَ ْعبُ ُد ْوااِالَّ اِيَّاهُ َوبِا لْ َوالِ َديْ ِن اِ ْح َسانًا
َ ُّضى َرب
َ ََوق
ٍّ ُاَِّمايَْب لُغَ َّن ِعْن َد َك الْ ِكبَ َراَ َح ُد ُُهَا اَْوكِلَ ُه َما فَ ََلتَ ُق ْل ََّّلَُما ا
ف َوالَتَ ْن َه ْرُُهَا َوقُ ْل ََّّلَُما قَ ْوالً َك ِرْْيًا
Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan
hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang diantara keduanya
atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali
janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah
engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang
baik
(Q.S. Al-Isra’: 23)1

فَِإ َّن َم َع الْعُ ْس ِريُ ْسًرا
إِ َّن َم َع الْعُ ْس ِريُ ْسًرا

Maka sungguh beserta kesusahan ada kemudahan
Sungguh beserta kesusahan ada kemudahan
(Q.S. Al-Insyirah:5-6)2

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya edisi Doa, (Jakarta: PT.
Cicero Indonesia, 2010), hal 284.
2
Ibid, hal 596.
1
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ABSTRAK
DIAN ARVI YUNINDHA. Pembelajaran Al-Qur’an melalui Metode
Sorogan bagi Orangtua di Pondok Sepuh Payaman, Magelang. Skripsi.
Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2020.
Latar belakang masalah penelitian ini adalah kurangnya kualitas
pemahaman orang tua dalam hal membaca Al-Qur’an sehingga menyebabkan
beberapa diantaranya tidak bersemangat dalam menjalani sisa hidupnya dan
Pondok Sepuh Payaman, Magelang ini merupakan wadah bagi para orangtua
untuk melakukan kegiatan kegamaan khususnya membaca Al-Qur’an.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan dan hasil dari
metode sorogan dalam memperlancar pembelajaran Al-Qur’an bagi Orangtua.
Tujuan dari penelitian ini adalah mendiskripsikan penerapan metode sorogan
dalam pembelajaran Al-Qur’an dan hasil dari penerapan metode sorogan dalam
memperlancar pembelajaran Al-Qur’an bagi orangtua.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mengambil lokasi di
Pondok Sepuh Payaman Magelang dengan menggunakan metode penelitian
wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah
analisis deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pelaksanaan pembelajaran AlQur’an dengan menggunakan metode sorogan di Pondok Sepuh Payaman
melibatkan beberapa komponen: tujuan, materi, peserta didik, guru, metode dan
evaluasi pembelajaran Al-Qur’an. (2) penerapan metode sorogan dilakukan
menggunakan dua cara yakni mentorship dan tutor sebaya. (3) hasil dari
penerapan metode sorogan dalam memperlancar pembelajaran Al-Qur’an bagi
orangtua di Pondok Sepuh Payaman yaitu telah mencapai 96,43% dari 28 santri
dengan khatam iqra’ sebagai tolak ukurnya. Akan tetapi jika dilihat dari tingginya
tingkatan yang dilalui hingga sampai pada tahap tafsir al-Ibriz maka santri telah
mencapai 60,7% dari 28 santri. Dan jika tolak ukur yang dipakan dengan
mencocokkan tujuan pembelajaran Al-Qur’an maka presentase keberhasilannya
sebesar 100% dari 28 santri dan 80% dari 60 santri. Dengan demikian, metode
sorogan telah terbukti dapat meningkatkan kemampuan serta meningkatkan
semangat santri dalam membaca Al-Qur’an. Peningkatan dapat terjamin karena
setiap santri mengikuti pembelajaran Al-Qur’an secara intensif dan sesuai dengan
kemampuannya.
Kata kunci: pembelajaran Al-Qur’an, metode sorogan, orangtua

i

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.................................................................... i
SURAT PERNYATAAN........................................................................................ ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ...................................................................... iii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI ....................................................................... iv
MOTTO .................................................................................................................. v
HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................................ vi
KATA PENGANTAR .......................................................................................... vii
ABSTRAK .............................................................................................................. x
DAFTAR ISI .......................................................................................................... xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ................................................. xiii
DAFTAR TABEL ............................................................................................... xvii
DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... xviii
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xix
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah ............................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ........................................................................................ 5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ................................................................. 5
D. Kajian Pustaka.............................................................................................. 6
E. Landasan Teori ........................................................................................... 10
F.

Metode Penelitian....................................................................................... 26

G. Sistematika Penulisan ................................................................................ 34
BAB II GAMBARAN UMUM PONDOK SEPUH PAYAMAN ........................ 36
A. Letak Geografis Pondok ............................................................................. 36
B. Sejarah Berdiri dan Perkembangan Pondok Sepuh Payaman .................... 37
C. Visi dan Misi Pondok Sepuh ...................................................................... 39
D. Struktur Organisasi .................................................................................... 39
E. Struktur Kurikulum .................................................................................... 41

ii

F.

Keadaan Guru dan Santri ........................................................................... 42

G. Keadaan Sarana dan Prasarana................................................................... 47
BAB III PELAKSANAAN METODE SOROGAN DALAM PEMBELAJARAN
AL-QUR’AN DI PONDOK SEPUH PAYAMAN, MAGELANG ...................... 50
A. Penerapan Metode Sorogan dalam Memperlancar Pembelajaran Al-Qur’an
bagi Orangtua di Pondok Sepuh Payaman Magelang ....................................... 50
B. Hasil yang dicapai dalam Penerapan Metode Sorogan dalam Pembelajaran
Al-Qur’an bagi Orangtua di Pondok Sepuh Payaman ....................................... 83
BAB IV KESIMPULAN ...................................................................................... 91
A. Kesimpulan ................................................................................................ 92
B. Saran-Saran ................................................................................................ 93
C. Penutup....................................................................................................... 94
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 95
LAMPIRAN ........................................................................................................ 100

iii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman
transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/187,
tanggal 22 Januari 1988. Secara garis dapat diuraikan sebagai berikut:
A. Konsonan Tunggal
Huruf

Nama

Huruf Latin

Keterangan

ا

Alif

Tidak dilambangkan

Tidak dilambangkan

ب

bâ’

B

Be

ت

tâ’

T

Te

ث

śâ’

Ś

es (dengan titik di atas)

ج

Jim

J

Je

ح

ḥâ’

Ḥ

ḥa (dengan titik di bawah)

خ

khâ’

Kh

ka dan ha

د

Dâl

D

De

ذ

Żâl

Ż

żet (dengan titik di atas)

ر

râ’

R

Er

ز

Zai

Z

Zet

س

Sin

S

Es

ش

Syin

Sy

es dan ye

ص

Ṣâd

Ṣ

es (dengan titik di bawah)

ض

Ḍâd

Ḍ

de (dengan titik di bawah)

ط

ţâ’

Ţ

te (dengan titik di bawah)

ظ

ẓâ’

Ẓ

zet (dengan titik dibawah)

ع

‘ain

‘

koma terbalik (di atas)

غ

Gain

G

ge dan ha

ف

fâ’

F

Ef

Arab

iv

ق

Qâf

Q

Qi

ك

Kâf

K

Ka

ل

Lâm

L

El

م

Mîm

M

Em

ن

Nûn

N

En

و

Wâwû

W

We

ﻫ

hâ’

H

Ha

ﺀ

Hamzah

’

Apostrof

ي

yâ’

Y

Ye

B. Konsonan Rangkap
Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :
ﻨزّل

Ditulis

Nazzala

ّﺒﻬن

Ditulis

Bihinna

ﺣﻜﻤﺔ

Ditulis

Hikmah

ﻋﻠﺔ

Ditulis

‘illah

C. Ta’ Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam
bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal
lain).
2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka
ditulis dengan h.
ﻜﺮاﻤﺔاﻷوﻠﻴﺎء

Ditulis

v

Karâmah al-auliyâ’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis
t atau h.
زﻜﺎﺓاﻠﻔﻄﺮ

Ditulis

Zakâh al-fiţri

D. Vokal Pendek
ﹷ

Fathah

ﻓﻌﻞ
ﹻ

Kasrah

ﺬﻜﺮ
ﹹ

Dammah

ﻴﺬﻫﺐ

Ditulis

A

Ditulis

fa’ala

Ditulis

I

Ditulis

Żukira

Ditulis

U

Ditulis

Yażhabu

E. Vokal Panjang
1

2
3

4

Fathah + alif

Ditulis

Â

ﻔﻼ

ditulis

Falâ

Fathah + ya’ mati

Ditulis

Â

ﺘﻧﺳﻰ

ditulis

Tansâ

Kasrah + ya’ mati

Ditulis

Î

ﺘﻔﺼﻴل

ditulis

Tafshîl

Dlammah + wawu mati

Ditulis

Û

ﺃﺼﻮﻞ

ditulis

Uṣûl

Fathah + ya’ mati

Ditulis

Ai

اﻠﺰﻫﻴﻠﻲ

ditulis

az-zuhailî

Fatha + wawu mati

Ditulis

Au

اﻠﺪﻮﻠﺔ

ditulis

ad-daulah

F. Vokal Rangkap
1

2

vi

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan
Apostrof
ﺃﺃﻧﺘم

Ditulis

A’antum

ﺃﻋﺪﺖ

Ditulis

U’iddat

ﻟﺌنﺸﻜﺮﺘم

Ditulis

La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam
1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”
اﻟﻘﺮﺃن

Ditulis

Al-Qur’ân

اﻟﻘﻴاﺲ

Ditulis

Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.
اﻟﺴﻤاﺀ

Ditulis

As-Samâ’

اﻟﺷﻤﺶ

Ditulis

Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut penulisnya
ﺬوياﻠﻔﺮﻮﺾ

Ditulis

Żawî al-furûḍ

ﺃﻫﻞاﻠﺴﻨﺔ

Ditulis

Ahl as-sunnah
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan salah satu hak yang dimiliki setiap manusia, tanpa
terkecuali orangtua. Aturan ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi: “Setiap warga
negara berhak untuk mendapatkan pendidikan”. 1 Berdasarkan peraturan ini,
dapat dikatakan pendidikan melingkupi semua kalangan masyarakat,
termasuk orangtua. Meskipun pada kenyataannya tidak ada lembaga
pendidikan formal yang dibentuk untuk orangtua. Karena pendidikan di
Indonesia lebih berfokus kepada pengembangan generasi muda. Akan tetapi,
tidak sedikit pula pendidikan non formal yang dibentuk masyarakat yang
digunakan sebagai “wadah” bagi para orangtua belajar.
Pendidikan sendiri merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan sepanjang
rentang kehidupan. Selama kehidupan masih bergerak, maka pendidikan akan
terus berjalan guna mengembangkan potensi diri seseorang. Para pakar
pendidikan bersepakat tentang konsep pendidikan, yaitu pendidikan seumur
hidup.

2

Maksud dari pendidikan seumur hidup adalah pendidikan terus

berlangsung dari masa kanak-kanak sampai masa tua.

1

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan Amandemennya,
(Surakarta: Pustaka Mandiri), hal 44.
2
Moh. Roqib, Ilmu Pendidikan Islam (Yogyakarta: PT Lkis Pelangi Aksara,
2009), hal 63.
1

2

Pendidikan seumur hidup (long life education) sudah sangat dikenal dalam
islam. Pendidikan itu dimulai dari lahir sampai ke liang lahat (meninggal).
Jadi sebenarnya tidak ada batasan waktu untuk mencari ilmu sebanyakbanyaknya, karena dengan mengenyam pendidikan baik itu formal ataupun
nonformal manusia akan mendapatkan arahan untuk menapaki kehidupan
yang semakin senja. Terlebih pendidikan agama islam telah ditanamkan sejak
dini pada diri seseorang, sehingga diharapkan ketika manusia menjejak pada
usia dewasa hingga lanjut pun akan merasakan ketentraman hidup. Dalam
Islam sendiri sangat menganjurkan pendidikan seumur hidup, karena pada
hakikatnya, pendidikan khususnya pendidikan Al-Qur’an dari masa kanakkanak hingga lanjut sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini
bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup beragama yang baik. Karena
pendidikan sendiri bersifat mengayomi.
Pondok Sepuh Payaman merupakan salah satu pondok yang didirikan
untuk menampung orangtua yang memiliki kemauan keras untuk mendalami
pendidikan agama. Pondok Sepuh Payaman merupakan pendidikan
nonformal yang dibangun sebagai “ladang” ibadah bagi para orangtua yang
menginginkan kebahagiaan akhirat. Selain sebagai ladang ibadah, para
orangtua

ini

dapat

menghabiskan

masa

tua

nya

bersama

rekan

seperjuangannya sehingga mengurangi rasa sepi dan semakin termotivasi
melakukan ibadah. Kata sepuh sendiri merupakan singkatan dari disesep
ampuh, yang memiliki makna bahwa dengan melakukan rutinitas peribadahan

3

yang dilakukan dengan keikhlasan maka akan ampuh memperlancar
kehidupan di akhirat kelak.3
Metode pembelajaran merupakan salah satu faktor yang memegang
peranan penting terhadap keberhasilan kegiatan pembelajaran. Karena tanpa
adanya metode, pelaksanaan pembelajaran yang baik maka kegiatan
pembelajaran pun tidak akan berhasil. Untuk itulah, guru harus bisa memilih
metode pembelajaran dengan tepat sehingga santri dapat mengikuti jalannya
pembelajaran yang ada.
Dalam pembelajaran Al-Qur’an yang dilakukan dalam Pondok Sepuh ini
sangat didominasi dengan metode sorogan. Metode sorogan sendiri
merupakan metode yang ditandai dengan seorang santri yang menyetorkan
kitabnya kepada gurunya yang dilakukan secara bergiliran. Metode sorogan
sendiri terbukti ampuh dalam mengatasi problematika yang ada, meskipun
memakan waktu cukup lama dalam mancapai hasil yang diinginkan. Untuk
kitab yang digunakan dalam pembelajaran Al-Qur’an di Pondok Sepuh
Payaman berkisar antara iqra’ yang diperuntukkan untuk santri baru, AlQur’an biasa untuk santri yang baru saja khatam iqra’, dan kitab tafsir AlIbriz, yakni kitab tafsir dengan menggunakan bahasa Jawa (arab pegon)
dalam setiap ayatnya.
Pembelajaran Al-Qur’an dengan menggunakan metode sorogan di Pondok
Sepuh Payaman dilakukan selama tiga kali sehari tepatnya setelah sholat
tahajud (sekitar jam 2 dini hari) hingga menjelang sholat dhuha (sekitar jam
3

Wawancara dengan Bapak Tibyan, Pengurus Pondok Sepuh Payaman
Magelang, di ruang tamu, pada tanggal 28 Oktober 2018.
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tujuh pagi), setelah dzuhur hingga menjelang ashar dan setelah ashar hingga
menjelang maghrib. 4 Pembelajaran Al-Qur’an cenderung memakan waktu
lama karena dalam setiap sesi nya hanya diisi oleh 1 ustadzah saja, sedangkan
santri yang diampu cukup banyak (sekitar 60 santri).
Tidak sembarang orangtua terbuka hatinya untuk selalu teringat akan
kebutuhannya dalam beragama, terlebih dalam hal membaca Al-Qur’an yang
dilakukan setiap hari. Hal ini dikarenakan berkurangnya fungsi panca indera
yang menyebabkan orangtua kesusahan dalam beraktifitas. Namun dalam
pondok ini, terlihat semangat para orangtua dalam menuntut ilmu terkhusus
membaca Al-Qur’an di waktu senggangnya. Dan yang menjadikan
pembelajaran ini menarik adalah dengan adanya metode sorogan di
dalamnya.
Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh
bagaimana pembelajaran Al-Qur’an yang ada di dalamnya, bagaimana
penerapan metode sorogan dalam pembelajaran Al-Qur’an dan bagaimana
hasil yang dicapai selama penerapan metode sorogan, dengan penelitian yang
berjudul “Pembelajaran Al-Qur’an melalui Metode Sorogan bagi Orangtua di
Pondok Sepuh Payaman, Magelang”.

4

Wawamcara dengan Ibu Maemunah, Ustadzah di Pondok Sepuh Payaman
Magelang, di Masjid Agung Payaman, pada tanggal 1 November 2018.
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B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana

penerapan

metode

sorogan

dalam

memperlancar

pembelajaran Al-Qur’an bagi Orangtua?
2. Bagaimana hasil yang dicapai dalam penerapan metode sorogan dalam
pembelajaran Al-Qur’an bagi orangtua di Pondok Sepuh Payaman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui penerapan metode Sorogan dalam memperlancar
pembelajaran Al-Qur’an bagi Orangtua
b. Untuk mengetahui hasil yang dicapai dalam penerapan metode
sorogan dalam pembelajaran Al-Qur’an bagi orangtua di Pondok
Sepuh Payaman

2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Ilmiah (Akademis)
1) Sebagai sumbangan pengetahuan bagi perkembangan ilmu
pengetahuan bagi lembaga pendidikan di Indonesia
2) Menambah perbendaharaan keilmuan di Indonesia
3) Sebagai data ilmiah dalam bidang pendidikan di Fakultas Ilmu
Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
b. Kegunaan Praktis
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1) Menambah khasanah pengetahuan tentang penerapan dan hasil
yang dicapai metode sorogan dalam memperlancar pembelajaran
Al-Qur’an bagi Orangtua

D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka ini penulis mengacu pada tulisan skripsi yang berkaitan
dengan judul skripsi ini untuk dijadikan bahan acuan. Adapun tulisan yang
menjadi acuan penulis adalah sebagai berikut:
Skripsi yang disusun oleh Tika Ani Saputri jurusan Pendidikan Agama
Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga tahun 2011,
yang berjudul “Problematika Orang Lanjut Usia dalam Mengikuti
Pembelajaran Al-Qur’an di Pondok Sepuh Masjid Agung Payaman
Magelang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran
al-Qur’an di Pondok Sepuh Masjid Agung Payaman terdiri dari komponen
komponen yang saling berkaitan. Komponen tersebut adalah: tujuan, materi
dan kegiatan belajar mengajar, peserta didik, pendidik, metode dan evaluasi.
Problematika yang dihadapi santri atau orang lanjut usia Pondok Sepuh
Masjid Agung Payaman dibagi menjadi dua faktor, yaitu: faktor latar
belakang pendidikan santri serta faktor kemampuan dan umur santri. Usaha
guru dalam mengatasi problematika ini guru menyarankan kepada santri yang
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tidak mampu lagi untuk membaca al-Qur’an agar bisa membaca surat alFatihah maka dianjurkan untuk wirid sepanjang al-Fatikhah.”5
Skripsi yang disusun oleh Nailir Rahmawati Syahidah jurusan Pendidikan
Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga
tahun 2014, yang berjudul “Pembelajaran Kitab Tafsir Al-Qur’an Al-Ibriz
pada Orang Lanjut Usia di Pondok Sepuh Masjid Agung Payaman
Magelang”. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) proses pelaksanaan
pembelajaran kitab tafsir al-Qur’an

al-ibriz

yang meliputi:

tujuan

pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan pengajian kitab tafsir al-ibriz,
pendidik, peserta didik, metode mengajar, dan evaluasi hasil belajar. (2)
faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran kitab tafsir alQur’an al-ibriz bagi orang lanjut usia. Dalam hal ini peneliti menggunakan
teori SWOT untuk menjawabnya. Adapun yang termasuk faktor kekuatan
(strength) adalah later belakang pendidikan santri yang bagus, bertambahnya
minat santri lanjut usia terhadap keagamaan, dan adanya dukungan dari pihak
keluarga. Sedangkan yang termasuk faktor kelemahan (weakness) adalah
kurangnya tenaga pendidik, umur santri yang telah lanjut usia dan kesehatan
santri yang semakin menurun. Yang termasuk faktir peluang (opportinities)
adalah lingkungan yang kondusif serta adanya interaksi antara guru dan

5

Tika Ani Saputri, Problematika Orang Lanjut Usia dalam Mengikuti
Pembelajaran Al-Qur’an di Pondok Sepuh Masjid Agung Payaman Magelang, skripsi,
Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan
Kalijaga Yogjakarta, 2011.
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santri. Sedangan faktor ancaman (threats) adalah perkembangan teknologi
yang semakin maju.6
Skripsi yang disusun oleh Iys Nur Handayani jurusan Pendidikan Islam
Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga
tahun 2018, yang berjudul “Metode Sorogan dalam Meningkatkan
Kemampuan Membaca Alquran pada Kelompok B di TK Nurul Ummah
Kotagede Yogyakarta”. Hasil dari penelitian adalah (1) Proses penerapan
metode sorogan di TK Nurul Ummah Yogyakarta yaitu terdiri dari 3 kegiatan
yaitu kegiatan awal, inti dan akhir. (2) Hasil dari penerapan metode sorogan
dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an di TK Nurul Ummah
Kotagede Yogyakarta yaitu yang pada awalnya masuk TK anak belum
memiliki kemampuan belajar membaca Al-Qur’an, pada kelompok B
menunjukkan bahwa 34 anak dari 45 anak dapat melampaui target yang sudah
ditentukan oleh TK, dan dapat diprosentasekan yang memperoleh hasil 75,6
%. (3) faktor yang mendukung penerapan metode sorogan dalam
meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an di TK Nurul Ummah
Kotagede Yogyakarta sebagai berikut: (a) Guru pengajar sorogan dan anak
(b) ketersediaan kitab, (c) jadwal yang terstruktur, (d) mengikuti TPQ/TPA,
(e) Muthala’ah dan bimbingan orangtua di rumah, dan faktor penghambat
dari penerapan metode sorogan dalam meningkatkan kemampuan membaca
Al-Qur’an di TK Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta sebagai berikut: (a)
Nailir Rahmawati Syahidah, Pembelajaran Kitab Tafsir Al-Qur’an Al-Inriz pada
Orang Lanjut Usia di Pondok Sepuh Masjid Agung Payaman Magelang, skripsi, Jurusan
Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga
Yogyajarta, 2014.
6
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keterbatasan waktu, (b) keterbarasan guru pengajar sorogan (c) beberapa
anak uang hiperaktif dan sulit dikondisikan, (d) ada beberapa anak yang tidak
dibimbing di rumah.7
Berdasarkan beberapa skripsi di atas, dapat penulis simpulkan bahwa
terdapat perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan hasil skripsi
yang sudah ada. Pada skripsi pertama dan kedua, lebih menitikberatkan pada
proses dan permasalahan yang dihadapi ustadz sedangkan skripsi penulis
lebih berpusat pada penerapan metode sorogan dalam memperlancar
pembelajaran Al-Qur’an bagi Orangtua. Sedangkan pada skripsi ketiga, lebih
menekankan kepada pembelajaran al-Qur’an pada anak dengan menerapkan
metode Sorogan yang sasarannya jelas pada anak dengan usia dini,
sedangkan pada penelitian penulis lebih kepada pembelajaran al-Qur’an pada
orangtua dengan metode yang sama. Jadi, penelitian penulis jelas berbeda
dibanding penelitian sebelumnya karena penelitian ini lebih cenderung
kepada penerapan metode sorogan bagi orangtua dalam pembelajaran AlQur’an yang berada di Pondok Sepuh Payaman. Penulis juga memanfaatkan
kesempatan ini untuk melakukan penelitian guna memahami dan membahas
lebih lanjut tentang penerapan metode sorogan. Oleh karena itu, penelitian ini
diharapkan dapat menjadi kajian yang menarik untuk dikembangkan lebih
lanjut.

7

Iys Nur Handayani, Metode Sorogan dalam Meningkatkan Kemampuan
Membaca Alquran pada Kelompok B di TK Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta, skripsi,
Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan
Kalijaga Yogyajarta, 2018.
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E. Landasan Teori
1. Pembelajaran Al-Qur’an
Secara sederhana, istilah pembelajaran (instruction) bermakna
sebagai upaya untuk membelajarkan seseorang atau kelampok orang
melalui berbagai upaya (effort) dan berbagai strategi, metode dan
pendekatan kearah pencapaian tujuan.8
Menurut Saiful Sagala, pembelajaran adalah membelajarkan santri
menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan
penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses
komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan oleh guru sebagai pendidik,
sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik.9
Pembelajaran merupakan suatu sistem instruksional mengacu pada
pengertian sebagai seperangkat komponen, antara lain tujuan, bahan atau
materi, guru, santri, metode, alat dan penilaian atau evaluasi. Agar tujuan
tercapai, semua komponen yang ada harus diorganisasikan sehingga antar
sesama komponen terjadi kerja sama. Karena itu guru tidak boleh hanya
memperhatikan komponen-komponen tertentu saja misalnya metode,
bahan dan evaluasi saja tapi ia harus memperhatikan komponen secara
keseluruhan. 10
Al-Qur’an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi
Muhammad dengan bahasa Arab, sebagai mukjizat Nabi Muhammad
8

Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hal

4.
9

Romayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), hal 239.
Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2002), hal 10.
10
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yang diturunkan secara mutawatir untuk dijadikan petunjuk dan pedoman
hidup bagi setiap umat Islam yang ada di muka bumi.11
Pembelajaran Al-Qur’an adalah proses perubahan tingkah laku
peserta didik melalui proses belajar, mengajar, membimbing, dan melatih
peserta didik untuk membaca Al-Qur’an dengan fasih dan benar sesuai
kaidah Ilmu tajwid agar peserta didik terbiasa belajar membaca Al-Qur’an
dalam kehidupan sehari-hari. Membaca Al-Qur’an merupakan perbuatan
ibadah yaang berhubungan dengan Allah SWT, dengan membaca manusia
akan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur’an.12
Pembelajaran sebagai sebuah sistem terdiri dari beberapa
komponen. Dalam proses pembelajaran sangat diperlukan komponenkomponen pembelajaran tersebut. Komponen merupakan bagian dari
suatu sistem yang memiliki peran dalam berlangsungnya keseluruhan
proses yang mencapai tujuan sistem. Komponen pembelajaran berarti
bagian-bagian dari sistem proses pembelajaran yang menentukan berhasil
tidaknya atau ada tidaknya proses pembelajaran. Bahkan dapat dikatakan
bahwa untuk berlangsungnya proses kerja pembelajaran diperlukan
adanya komponen-komponen tersebut. Adapun komponen tersebut
adalah:13
a. Tujuan Pembelajaran Al-Qur’an
11

M. Quraish Shihab, Sejarah dan Ulum Al-Qur’an, (Jakarta: Pustaka Firdaus,
2008), hal 45.
12
Nurul Amin, Metode Sorogan dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca
Alquran pada Kelompok B di TK Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta, skripsi,
Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan STAIN Tulunangung,
2016.
13
Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Bumi Aksara), hal 77.

12

Tujuan adalah sasaran atau orientasi yang ingin dicapai. Tujuan
pembelajaran merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh kegiatan
pembelajaran. Santoso S. Hamijoyo menyatakan bahwa tujuan non
formal adalah supaya individu dalam hubungannya dengan
lingkungan sosial dan alamnya dapat secara bebas dan bertanggung
jawab menjadi pendorong ke arah kemajuan, gemar berpartisipasi
memperbaiki kehidupan mereka. Memperbaiki hidup atau tara hidup
adalah tujuan yang ingin dicapai. 14 Perumusan tujuan hendaknya
dilakukan secara jelas, karena tujuan memiliki peranan yang sangat
penting dalam berjalannya proses pembelajaran, sehingga para
pelaksana dan sasaran pendidikan memahami maksud berjalannya
pembelajaran yang ingin dicapai.
Tujuan pembelajaran Al-Qur’an adalah untuk meningkatkan dan
mempersiapkan sumber daya manusia sejak dini, mulai kecakapan
dalam membaca, menulis, menghafal, dan memahami Al-Qur’an
yang nantinya diharapkan nilai-nilai Al-Qur’an akan menjadi
landasan moral, etika dan spiritual yang kokoh bagi pelaksanaan
pembangunan nasional.
Tujuan pembelajaran Al-Qur’an menurut Mardiyo antara lain:

14

Saleh Marzuki, Pendidikan Nonformal: Dimensi dalam Keaksaraan
Fungsional, Pelatihan dan Andragogi cet kedua, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012),
hal 106.
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1) Siswa dapat membaca kitab Allah dengan mantap, baik dari
segi ketepatan harakat, saktah (tempat berhenti), membunyikan
huruf-huruf dengan makhrajnya dengan persepsi makna
2) Siswa mengerti makna Al-Qur’an dan terkesan dalam jiwanya
3) Siswa mampu menimbulkan rasa haru, khusyu, dan tenang
jiwanya serta takut kepada Allah
4) Membiasakan

siswa

membaca

pada

mushaf

dan

memperkenalkan istilah-istilah yang tertulis baik untuk waqaf,
mad dan idghom.15
b. Materi Pembelajaran Al-Qur’an
Materi pembelajaran merupakan isi atau substansi tujuan
pembelajaran

yang

perkembangan dirinya.

hendak
16

dicapai

peserta

didik

dalam

Isi materi tersebut sesuai dengan bidang

yang ingin diajarkan. Tanpa materi pembelajaran maka tujuan
pembelajaran tidak akan tercapai.
Adapun materi pembelajaran Al-Qur’an yang lazim diajarkan
adalah:
1) Pengertian huruf hijaiyyah
2) Cara membunyikan masing-masing huruf hijaiyyah dan sifatsifat huruf
3) Bentuk dan fungsi tanda baca
15

Mardiyo, Pengajaran Al-Qur’an dalam habib Taha,dkk, Metodologi Pengajaran
Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal 34-35.
16

hal 55.

Prayitno, Dasar Teori dan Praksis Pendidikan, (Jakarta: PT Gramedia, 2009),
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4) Cara membaca Al-Qur’an17
c. Peserta Didik
Peserta

didik

adalah

anggota

masyarakat

yang

berusaha

mengembangkan potensi diri pelalui proses pembelajaran yang
tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 18
Peserta didik adalah orang yang menuntut ilmu atau disebut juga
pelajar, yaitu orang yang belajar. Konsep belajar dalam arti
sesungguhnya tidak mesti tertuju pada siswa yang menuntut ilmu di
lembaga pendidikan seperti sekolah. Tidak juga berarti orang yang
selalu membutuhkan guru untuk mengajar apa yang tidak
diketahui.19
Peserta didik sendiri dalam istilah pesantren memiliki kesamaan
makna dengan istilah santri. Santri dalam penggunaannya di
lingkungan pesantren adalah seorang alim yang menuntut ilmu
agama. Santri sendiri terdiri dari dua kelompok:
1) Santri Mukim yaitu santri yang berasal dari daerah jauh dan
menetap dalam pondok pesantren

17

Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, (Metodik Khusus Pengajaran
Agama Islam), hal 70.
18
Prayitno, Op.cit., hal 36.
19
Muliawan, Ilmu Pendidikan Islam: Studi Kasus Terhadap Struktur Ilmu,
Kurikulum, Metodologi dan Kelembagaan Pendidikan Islam/Jasa Unggah Muliawan
cet.1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hal 167-168.
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2) Santri Kalong yaitu santri yang berasal dari desa-desa
sekeliling pesantren, yang biasanya tidak menetap dalam
pondok pesantren, mereka bolak balik dari rumahnya sendiri.20
d. Pendidik
Menurut UU Nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan
Nasional pasal 39 ayat 2, pendidik merupakan tenaga professional
yang

bertugas

pembelajaran,

merencanakan
menilai

hasil

dan

melaksanakan

pembelajaran,

proses

melakukan

pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada
perguruan tinggi.21
Pendidik adalah orang yang memikul pertanggungjawaban untuk
mendidik. 22 Pendidik inilah yang paling bertanggung jawab dalam
proses transfer ilmu (materi) yang telah dirumuskan. Keberhasilan
proses pendidikan ditentukan dengan keberhasilan pendidik dalam
mengemban dan melaksanakan tanggung jawabnya.
Pendidik atau sering disebut ustadz/ustadzah atau kyai dalam dunia
pendidikan pesantren. Menurut asal usulnya, kata kyai dalam bahasa
Jawa dipakai untuk tiga jenis gelar jenis kehormatan yang saling
berbeda. Pertama, kyai sebagai gelar kehormatan bagi barangbarang yang dianggap keramat; umpamanya, “kyai Garuda
20

Ibid., hal 300.

21

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (bab XI pasal 39 ayat 2).
22

Mangun Budiyanto, Pengantar Ilmu Pendidikan, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu
Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2013), hal 68.
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Kencana” dipakai untuk sebutan Kereta Emas yang ada di Keraton
Yogyakarta, kedua, kyai sebagai gelar kehormatan bagi orang-orang
tua pada umumnya, dan ketiga, kyai sebagai gelar yang diberikan
masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau
menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-kitab klasik Islam
kepada para santrinya. Sedangkan pengunaan istilah kyai disini
merujuk kepada guru atau orang yang memimpin sebuah pesantren.23
e. Metode Pembelajaran Al-Qur’an
Metode pembelajaran adalah rentetan kegiatan terarah dan
sistematis dalam aktivitas belajar mengajar untuk mencapai tujuan
pendidikan.

24

Banyak cara atau metode yang dapat dilakukan

pendidik dalam menyampaikan materi yang telah ditetapkan. Agar
tujuan dan materi pendidikan tersampaikan dengan baik kepada
peserta didik maka dibutuhkan pemilihan metode pembelajaran yang
sesuai. Oleh karenanya variasi metode pembelajaran sangat lah
diperlukan dalam proses pendidikan.
Untuk dapat menjadikan peserta didik bersemangat dalam
mengikuti pembelajaran maka seorang guru harus memiliki strategi,
metode dan pendikatan yang efektif dan variatif. Selain itu, guru
juga harus bisa menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif
dan menyenangkan, sehingga peserta didik merasa nyaman dan
tujuan pendidikan pun dapat terpenuhi.
23

24

Muliawan, Op.Cit., hal 300.
Mangun Budianto, Op.Cit., hal 77.
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Dalam pembelajaran Al-Qur’an, terdapat beberapa metode, yaitu:
1) Metode Wetonan atau Bandongan
Metode wetonan atau bandongan adalah metode pengajaran
dimana santri mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling
kyai. Kyai membaca kitab yang dipelajari saat itu, santri
menyimak dan membuat catatan di buku masing-masing.
2) Metode Sorogan
Metode sorogan adalah metode pengajaran dengan cara
santri menghadap guru seorang demi seorang dengan
membawa kitab yang akan dipelajari. Metode ini adalah
metode yang paling sulit dalam pendidikan di pesantren. Sebab
metode ini menuntut kesanaran, kerajinan, ketaatan dan disiplin
pribadi dalam diri santri.
3) Metode Hafalan
Metode hafalan adalah metode yang paling umum dalam
pesantren, terutama untuk hafalan Al-Qur’an dan hadits.
Kuantitas hafalan santri menjadi penetu tingkat keilmuan
santri.25
f. Evaluasi Pembelajaran Al-Qur’an
Penilaian diselengarakan untuk mengetahui keberhasilan yang
ingin dicapai. Dengan adaya penilaian kemajuan perkembangan
peserta didik dapat dipantau dan selanjutnya diarahkan untuk lebih

25

Muliawan, Op.Cit., hal 301.
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maju lagi. 26 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa evaluasi
merupakan pengadaan penilaian untuk mengukur pengusaan peserta
didik dalam memahami suatu materi.
Evaluasi pembelajaran Al-Qur’an adalah suatu proses menilai yang
dilakukan oleh seorang pendidik untuk mengetahui kemampuan
peserta didik dalam proses pembelajaran dan bersifat kontinu yang
fokus kajiannya adalah penilaian terhadap segala sesuatu yang
terkait dengan pembelajaran Al-Qur’an.

2. Orangtua (Lanjut Usia)
Orang tua atau yang sering disebut dengan lanjut usia adalah usia
orang yang sudah tidak produktif lagi, kondisi fisik rata-rata sudah
menurun sehingga dalam keadaan udzur ini berbagai penyakit mudah
menyerang, dengan demikian di lanjut usia terkadang muncul semacam
pemikiran bahwa mereka berada pada sisa-sisa umur menunggu
kematian.27
Orangtua adalah proses menua (aging) yaitu proses alami yang
dihadapi manusia. Dalam proses ini, tahap yang paling krusial adalah
tahap lanjut usia. Dalam tahap ini, pada diri manusia secara alami terjadi
penurunan atau perubahan kondisi fisik, psikologis dan sosial yang saling
berinteraksi satu sama lain. Keadaan ini cenderung berpotensi

26

M. Ridlwan Nasir MA, Mencari Tipologi Format Pendiidkan Ideal: Pondok
Pesantren di Tengah Perubahan cet.2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal 5.
27
Jalaludin, Psikologi Agama (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), hal 106.
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menimbulkan masalah kesehatan secara umum (fisik) maupun kesehatan
jiwa secara khusus pada individu lanjut usia. Usia lanjut ditandai dengan
perubahan fisik dan psikologis tertentu. Efek tersebut menentukan
orangtua dalam melakukan penyesuaian diri secara baik atau buruk, akan
tetapi ciri lanjut usia cenderung menuju dan membawa penyesuaian diri
yang buruk daripada yang baik dan kepada kesengsaraan daripada
kebahagiaan, itulah sebabnyaa mengapa usia lanjut lebih rentan daripada
usia madya.28
Masalah psikologi yang dihadapi orangtua diantaranya meliputi:
kesepian, terasing dari lingkungan, ketidakberdayaan, ketergantungan,
dan lain sebagainya.

29

Studi analisis dari studi penelitian yang

berhubungan dengan sikap terhadap kegiatan keagamaan pada orangtua
membuktikan bahwa ada fakta-fakta tentang meningkatnya minat
terhadapa agama sejalan dengan bertambahnya usia. Orangtua menjadi
lebih tertarik pada kegiatan keagamaan karena pertimbangan kegiatan
tersebut dapat menciptakan minat baca dan merupakan titik perhatian
baru.
Diungkapkan

juga

oleh

Covalt

bahwa

kegiatan

keagamaan

mempunyai kelompok rujukan yang memberi dorongan dan rasa aman
kepada mereka. Sedang orang yang tidak masuk kelompok agama

28

Elisabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan (Jakarta: Erlangga, 1996), hal

370.
29

Siti Partini Suardiman, Psikologi Usia Lanjut, (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2011), hal. 15.
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manapun tampak kurang mendapat dorongan sosial. 30 Selain itu terjadi
perubahan ketika seseorang memasuki usia lanjut. Kesulitan dengan
fungsi ingatan atau dalam mengekspresikan secara verbal atau berbicara
merupakan bentuk penurunan fungsi kognitif. Penurunan dalam kecepatan
memproses informasi, diakui mempegaruhi banyak aspek kognisi di usia
lanjut.31 Para santri lanjut usia di Pondok Sepuh payaman nantinya akan
diketahui perubahan yang terjadi pada diri mereka baik fisik, psikis
maupun secara kognitif.

3. Metode Sorogan
a. Pengertian Metode Sorogan
Istilah sorogan berasalah dari kata sorog (bahasa Jawa) yang
berarti menyodorkan. Sebab setiap santri secara bergilir menyodorkan
kitabnya dihadapan kyai atau badal (pembantunya).32
Metode sorogan amat intensif, karena dengan sistem ini
seorang santri dapat menerima pelajaran dan pelimpahan nilai-nilai
sebagai proses delivery of culture di pesantren. Metode ini dalam
dunia modern dapat disamakan dengan istilah tutorship atau
methorship. Metode pengajaran semacam ini diakui paling intensif,
karena dilakukan seorang demi seorang dan ada kesempatan untuk

30

Hurlock, Op.Cit., hal 402.
Siti Partini Suardiman, Psikologi Usia Lanjut, (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2011), hal 67.
32
M. Ridlwan Nasir MA, Mencari Tipologi..., hal 110-111.
31
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tanya jawab secara langsung. Pelaksanaan metode sorogan ini antara
pendidik dan peserta didik harus sama-sama aktif.
Metode ini memungkinkan seorang guru mengawasi, menilai,
dan membimbing secara maksimal kemampuan peserta didik dalam
menguasai

materi

pembelajaran.

sorogan

merupan

kegiatan

pembelajaran bagi para santri yang lebih menitikberatkan pada
pengembangan kemampuan individu dibawah bimbingan seorang
guru (kyai/ustadz).33
Berbeda dengan metode weton dan sistem madrasah, maka
sistem Sorogan tidak mementingkan sarana pembelajaran yang
bersifat tetap. Pelaksanaannya bertempat di beberapa tempat, ada yang
di kediaman kyai maupun di tempat ibadah (masjid).34
Dikatakan oleh Mujamil Qomar bahwa melalui metode
sorogan, perkembangan intelektual santri dapat ditangkap kiai secara
utuh. Dia dapat memberikan tekanan pengajaran kepada santri-santri
tertentu atas dasar observasi langsung terhadap tingkat kemampuan
dasar dan kapasitas mereka. Sebaliknya, penerapan metode sorogan
menuntut kesabaran dan keuletan pengajar. Santri dituntut memiliki
disiplin tinggi.35 Metode sorogan dalam penelitian ini diterapkan pada
orangtua di Pondok Sepuh Payaman.

33

Departemen Agama RI Direktorat Jendral Kelembagaan Islam Pondok
Pesantren dan Madrasah Diniyah: Pertubuhan dan Perkembangannya, 2003, hal 38.
34
Nasir, Op.Cit., hal 113.
35
Mujamil Qomar, Pesantren dan Transformasi Metodologi Menuju
Demokratisasi Institusi, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 1996), hal 142-145.
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Pembelajaran dengan metode sorogan biasanya dilakukan pada
ruang tertentu. Ada tempat duduk kiai/ustadz, di depannya ada meja
untuk meletakkan bagi santri yang menghadap. Santri-santri lain, baik
yang mengaji kitab yang sama maupun yang berbeda duduk agak jauh
sambil mendengarkan apa yang diajarkan oleh kyai atau ustadz
sekaligus mempersiapkan diri menunggu gilirannya.36
Sekalipun kelihatannya ini hanya cocok untuk pemula, tapi
sebenarnya dapat juga dipakai untuk tingkat lanjutan bahkan tingkat
tinggi. Untuk tingkat lanjutan dapat saja yang memulai membaca
adalah

santri,

memperhatikan

kyai

atau

kefasihan,

ustadz

hanya

ketepatan

mendengarkan
ucapan,

dan

sekaligus

memperhatikan tingkat kepahaman santri terhadap apa yang dibaca.37
b. Pelaksanaan Metode Sorogan
Pelaksanaan metode sorogan biasanya diawali dengan ustadz
memberikan materi kitab tertentu kepada setiap santrinya untuk
dipersiapkan, dikaji serta dipelajari. Kemudian pada waktu dan tempat
tertentu yang sesuai dengan jadwal pelaksanaan sorogan, santri
dipanggil satu persatu dan menjelaskan materinya dengan membaca,
memaknai/menterjemahkan kata dan mensyarahkan (menjelaskan)

36

Yetti Nurizzati, Metode Pembelajaran Pesantren Tradisional,
elib.iaincirebon.ac.id. diakses, 12 Maret 2019.
37
Departemen Agama RI Direktorat Jendral Kelambagaan Agama Islam, Pondok
Pesantren dan Madrasah Diniyah..., hal 38-39.
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maksud kandungan artinya. Jika ditemukan kesalahan, maka kyai atau
ustadz bertugas mengkoreksi.38
Secara

teknis,

Dikpekapuntren,

Departemen

Agama

RI

menguraikan pelaksanaan pembelajaran dengan metode sorogan
sebagai berikut:
1) Seorang santri yang mendapat giliran menyorogkan kitabnya
menghadap langsung secara tatap muka kepada ustadz atau kyai
pengampu kitab tersebut. Kitab yang menjadi media sorogan
diletakkan di meja atau bangku kecil yang berada diantara kyai
dan santri.
2) Kyai atau ustadz tersebut membacakan teks dalam kitab dengan
huruf arab yang dipelajari baik sambil melihat maupun secara
hafalan, kemudian memberikan makna kata per kata dengan
bahasa yang mudah dipahami.
3) Santri dengan tekun mendengarkan apa yang dibacakan kyai atau
usadz dan mencocokannya degan kitab yang dibawanya.. selain
mendengar dan menyimak, santri terkadang juga membuat catatan
seperlunya.
4) Setelah selesai pembacaannya oleh kyai atau ustasz, santri
kemudian menirukan kembali apa yang telah disampaikan di
depan, bisa juga pengulangan ini dilaksanakan pada pertemuan
selanjutnya sebelum memulai pelajaran baru. Dalam peristiwa ini,
38

hal 150.

Armai Arief, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002),
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kyai atau ustadz melakukan monitoring dan koreksi seperlunya
kesalahan atau kekuranagan atas bacaan (sorogan) santri.39
c. Teknik Pembelajaran Metode Sorogan
Pada dasarnya, metode sorogan merupakan bentuk aplikasi dari
dua metode yang sangat berkaitan, yaitu metode membaca (reading
method) dan metode gramatika terjemah (grammer translation
method) yang disajikan dengan sistem tutorship dan mentorship.
1) Metode Membaca
Metode membaca merupakan suatu metode pengajaran
bahasa yang menyajikan materi pelajaran yang diawali dengan
mengutamakan

aspek

membaca,

yakni

guru

mula-mula

membacakan topik bacaan, kemudian diikuti oleh siswa. Tapi
terkadang guru menunjuk langsung siswa untuk membacakan
pelajaran tertentu terlebih dahulu, dan tentu siswa lain
memperhatikan dan mengikutinya.
Metode

membaca

selain

menekankan

kemampuan

membaca, juga memandang penting kemampuan pengucapan
yang benar. Sehingga kemampuan ini dipandang dapat membantu
para siswa dalam pengungkapan lisan.40
2) Metode Gramatikal Terjemah

39

Departemen Agama RI Direktorat Jendral Kelambagaan Agama Islam, Pondok
Pesantren dan Madrasah Diniyah..., hal 74-86.
40
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, 2011), hal 193.
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Metode gramatika terjemah merupakan kombinasi antera
metode

gramatika

dan

metode

terjemah

yaitu

metode

pembelajaran bahasa Arab ysng terfokus pada pengkajian kaidakkaidah tata bahasa dan penerapannya di dalam penerjemahan suatu
paragraf bacaan dari satu bahasa ke dalam bahasa yang lain.
Ba’labaki menjelaskan bahwa dasar pokok metode ini adalah
hafalan kaidah, analisa gramatika terhadap

wacana, lalu

terjemahannya ke dalam bahasa yang digunakan sebagai pengantar
pelajaran.41
Terdapat dua aspek penting dalam metode gramatika
terjemah, yakni: pertama kedua kemampuan menerjemahkan. Dua
kemampuan ini adalah model dasar untuk memahami ide atau
pikiran ke dalam tulisan bahasa asing dan modal dasar untuk
memahami ide atau pikiran yang dikandung tulisan dalam bahasa
asing yang dipelajari.
d. Kelebihan dan Kekurangan Metode Sorogan
1) Kelebihan Metode Sorogan
a) Terjadi hubungan yang kuat antara guru dan santri
b) Memungkinkan bagi seorang guru untuk mengawasi, menilai
dan membimbing secara maksimal kemampuan seorang santri
dalam menguasai Al-Qur’an
2) Kekurangan Metode Sorogan

41

Ibid., hal 171.
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a) Tidak efisien karena hanya bisa menghadapi beberapa santri
saja (tidak lebih dari 5 orang), sehingga kalau menghadapi
santri yang banyak metode ini kurang begitu tepat.
b) Membuat santri cepat bosan karena metode ini menuntut
kesabaran, kerajinan, ketaatan dan disiplin pribadi.42

F. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan untuk menetukan
atau menggali sesuatu yang telah ada, untuk kemudian diuji kebenaran yang
mungkin masih diragukan. 43 Dengan kata lain, metode penelitian merupakan
upaya peneliti dalam menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran
suatu teori. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode
sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang
mengumpulkan datanya di lapangan, seperti masyarakat, lembagalembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan. 44
Adapun penelitian ini dilakukan di Pondok Sepuh Payaman. Model
penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah

42

Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Petodologi Pendidikan Islam, (Jakarta:
Ciputat Pers, 2002), hal 151-152.
43
Baharuddin dan Moh. Makin, Managemen Pendidikan Islam: Transformatif
Menuju Sekolah/Madrasah Unggul, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hal 40.
44
Sarjono, dkk., Panduan Penulisan Skripsi, jurusan Pendidikan Agama Islam
Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
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suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis
fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi,
pemikiran orang secara individual maupun kelompok.45

2. Pendekatan Penelitian
Adapun pendekatan yang digunakan dalam pembahasan penelitian
ini adalah pendekatan psikologi terutama kaitannya dengan pendidikan
dan peserta didik (Psikologi Pendidikan dan Peserta Didik). Meliputi
tingkah laku belajar (oleh santri), tingkah laku mengajar (oleh guru), dan
tingkah laku mengajar-belajar (oleh guru dan santri yang saling
berinteraksi).46
Pendekatan psikologi pendidikan dan perkembangan peserta didik
dimaksudkan untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan
kondisi santri di Pondok Sepuh Payaman agar nantinya santri tersebut
dapat belajar dan memperoleh pendidikan yang sesuai dengan
kemampuan, perkembangan dan kebutuhannya. Melalui pendekatan
psikologi pendidikan dan perkembangan peserta didik ini lebih terfokus
pada santri di Pondok Sepuh Payaman.

3. Subjek dan Objek Penelitian

45

Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT
Remaja Rosdakarya ,2007), hal 60.
46
Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, 2004), hal 12.

28

Subjek penelitian adalah sumber untuk memperoleh keterangan
penelitian. Penentuan subjek penelitian juga sering disebut sebagai
penentuan sumber data.47 Sedangkan objek penelitian adalah sesuatu yang
akan diteliti selama kegiatan penelitian.48
Yang menjadi subjek penelitian ini adalah:
a. Pengurus Pondok Sepuh Payaman
Dalam penelitian ini, pengurus Pondok Sepuh Payaman menjadi
sumber data dalam mengetahui gambaran umum pondok yang
mencangkup: kondisi terkini pondok, santri, ustadzah dan sarana
prasarana dalam pondok.
b. Ustadz/Ustadzah di Pondok Sepuh Payaman
Dalam penelitian ini, ustadz/ustadzah pondok manjadi sumber data
tentang pelaksanaan pembelajaran al-Qur’an beserta metode sorogan
yang diterapkan di Pondok Sepuh Payaman.
c. Santri di Pondok Sepuh Payaman
Dalam penelitian ini, santri menjadi sumber data tentang hasil yang
dicapai dalam penerapan metode sorogan yang ada.
Sedangkan objek penelitiannya adalah pelaksanaan pembelajaran
Al-Qur’an, penerapan dan hasil yang dicapai dalam penerapan metode
sorogan bagi orangtua.

47

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta:
Rhineka Cipta, 2008), hal 129.
48
Muh. Fitrah dan Luthfiyah, Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif,
Tindakan Kelas dan Studi Kasus, ( Sukabumi: CV Jejak, 2017), hal 156.
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4. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai
berikut:
a. Observasi
Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara
langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.

49

Observasi yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan
terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data yang diinginkan.
Melalui observasi ini penulis memperoleh data yang berkaitan
dengan

penelitian

berupa

penerapan

metode

sorogan

dalam

memperlancar pembelajaran Al-Qur’an dan hasil yang dicapai dalam
penerapan metode Sorogan dalam pembelajaran Al-Qur’an.
b. Wawancara
Wawancara merupakan proses interaksi, dialog, tanya jawab secara
lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung untuk
memperoleh informasi dan keterangan yang dibutuhkan.50
Adapun yang menjadi sasaran wawancara adalah santri, pengurus
pondok dan ustadz/ustadzah mengaji.
Dalam wawancara, penulis memperoleh data yang berkaitan
dengan penelitian berupa

49

penerapan metode sorogan

dalam

Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, cet ke 2, 2012), hal 140.
50
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian..., hal 128.
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memperlancar pembelajaran Al-Qur’an dan hasil yang dicapai dalam
penerapan metode Sorogan dalam pembelajaran Al-Qur’an.
c. Dokumentasi
Metode dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data
dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik
dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.51
Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah
ini antara lain: sejarah Pondok Sepuh Payaman, data santri sepuh,
dokumen yang mendukung pembelajaran, dll.
Dalam teknik dokumentasi ini, penulis memperoleh data yang
berkaitan dengan penelitian berupa penerapan metode sorogan dan
hasil yang dicapai dalam penerapan metode sorogan tersebut.

5. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian adalah proses mengorganisasikan
dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar
sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja
seperti yang disarankan oleh data.
a. Teknik Analisis Data Kualitatif
Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Metode kualitatif dengan
pendekatan diskriptif analitik yang dipakai dalam penelitian ini adalah
metode kualitatif untuk mendapat data yang mendalam, suatu data yag
51

Nana Syaodih Sukma Dinata, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung:
PT Remaja Rosda Karya, 2004), hal 221.

31

mengandung makna.

52

Dalam melakukan analisis data kualitatif

digunakan pendekatan cara berfikir induktif yaitu berawal dari hal-hal
yang bersifat khusus dan kongkrit digeneralisasikan kepada hal yang
bersifat umum. Analisis data terdiri dari tiga tahap, yaitu: reduksi data,
penyajian data serta penarikan kesimpulan.
1) Reduksi data
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang
pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, meencari tema
dan polanya, serta membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa
dilakukan dengan jalan melakukan abtraksi. Abstraksi merupakan
usaha membuat rangkuman inti, proses dan pernyataanpernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data
penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan
peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk
menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari
hasil penggalian data. Dengan demikian, tujuan dari reduksi data
adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama
penggalian data di lapangan.
2) Penyajian data
Menurut Miles dan

Huberman, penyajian

data

adalah

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan
adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakuan dengan
52

224.

Sugiyono, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal
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menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, hal ini dilakukan
dengan alasan data yang diperoleh selama proses penelitian
kulitatif yang biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan
penyederhanaan tanpa mengurangi isi.
3) Penarikan kesimpulan
Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses
analisis data. Pada bagian ini, peneliti mengutarkan kesimpulan
dan data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk
mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari
hubungan, persamaan atau perbedaan.53

b. Teknik Analisis Data Kuantitatif
Dalam penelitian ini, terdapat data yang berupa kuantitatif. Data
dari hasil yang dicapai dalam penerapan metode sorogan bagi
orangtua akan dicari prosentasenya. Sehingga diperlukan teknik untuk
mengolah data tersebut dengan menggunakan rumus:54
𝑝=

𝑓 × 100%
𝑁

Keterangan:
P : angka presentse
f : frekuensi yan sedang dicari presentasenya
53

Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta:
Literasi Media Publishing, 2015), hal 122-124.
54

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada,2008), hal 43.
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N : jumlah frekuensi atau banyak individu
Teknik analisis ini merupakan metode pendukung untuk menghitung
persentase

kemajuan

santri

dalam

pembelajaran

AlQur’an

menggunakan metode sorogan.

6. Uji Keabsahan Data
Untuk menguji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi,
yakni mengambil suatu realitas dari berbagai sudut pandang atau
perspektif, dari berbagai segi sehingga lebih kredibel dan akurat.55
Triangulasi digunakan untuk mendapatkan data yang valid, dengan
membandingkan antara hasil wawancara dengan kondisi objek penelitian
di lapangan. Dengan demikian secara sederhana dapat diartikan bahwa
teknik triangulasi merupakan cara untuk mendapatkan akurasi data dan
informasi dengan membandingkan antara hasil wawancara dengan
observasi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.56
Dalam praktiknya, penulis menggunakan dua model triangulasi,
yakni triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik yakni
penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk
mendapatkan data dari sumber yang sama. sedangkan triangulasi sumber
yakni penulis mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan
teknik yang sama.
55

Paul Suparno, Riset Tindakan untuk Pendidik, (Jakarta: Grasindo, 2008), hal

71.
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Firdaus dan Fakhry Zamzam, Aplikasi Metodologi Penelitian, (Yogyakarta:
Deepublish, 2018), hal 106.
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G. Sistematika Penulisan
Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan atau urutan logis dari
pembahasan dalam penyusunan skripsi. Sistematika pembahasan di dalam
penyusunan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian
inti dan bagian akhir.
Bagian awal skripsi terdiri dari halaman judul, halaman surat pernyataan,
halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto,
halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel dan
lampiran-lampiran.
Bagian inti atau utama berisi uraian penelitian mulai dari bagian
pendahuluan sampai bagian penutup. Bagian inti atau utama terdiri dari empat
bab, yang meliputi:
BAB I berisi gambaran umum

penulisan skripsi yang meliputi latar

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, kajian
pustaka, landasan teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II berisi gambaran umum Pondok Pesantren Sepuh Payaman, yaitu
meliputi: letak geografis, sejarah berdirinya pondok dan perkembangannya
serta dasar dan tujuan pendidikan, struktur organisasi, keadaan pengajar,
santri dan sarana prasarana.
BAB III berisi pemaparan data serta hasil dari penelitian yang telah
dilakukan, yaitu meliputi Penerapan metode sorogan dalam memperlancar
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pembelajaran AL-Qur’an dan hasil yang dicapai metode sorogan dalam
memperlancar pembelajaran Al-Qur’an bagi orangtua.
BAB IV berisi Penutup, meliputi: kesimpulan, saran dan kata penutup.
Bagian akhir skripsi ini berupa daftar pustaka yang digunakan sebagai
sumber

dalam

penelitian

skripsi

serta

lampiran-lampiran.

BAB IV
KESIMPULAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Pembelajaran
Al-Qur’an melalui Metode Sorogan di Pondok Sepuh Payaman Magelang,
maka dapat diambil kesimpulan bahwa:
1. Pelaksanaan pembelajaran Al-Qur’an menggunakan metode sorogan di
Pondok Sepuh Payaman dilakukan melalui beberapa komponen
pembelajaran al-Qur’an, yakni: tujuan pembelajaran al-Qur’an, materi
pembelajaran al-Qur’an, peserta didik (santri), pendidik, metode
pembelajaran al-Qur’an dan evaluasi pembelajaran al-Qur’an. Melalui
keenam komponen ini lah pembelajaran bisa berlangsung. Dan yang
paling menarik dari pembelajaran yang dilakukan di Pondok Sepuh ini
adalah semangat juang para santri orangtua dalam menuntut ilmu di
Pondok Sepuh Payaman. Selain itu, kegigihan para guru dalam
mendidik para santri juga sangat menginspirasi. Pembelajaran AlQur’an di Pondok Sepuh Payaman sendiri lebih bersifat tradisional dan
sederhana. Hal ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran tersebut
yakni: mengantarkan santri untuk meraih kebahagiaan akhirat melalui
pembiasaan membaca Al-Qur’an secara berkelanjutan. Berakar dari
sinilah seluruh komponen pembelajaran terkesan sederhana tetapi
efektif. Seperti materi pembelajaran yang hanya berpusat pada
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kelancaran santri dalam membacanya, metode sorogan yang paling
efektif dalam memonitor perkembangan santri, evaluasi yang berbasis
proses melalui tindakan yang berkelanjutan.
2. Penerapan metode sorogan dalam memperlancar pembelajaran alQur’an bagi orangtua terbagi menjadi 3 (tiga) pembahasan, yakni:
pelaksanaan metode sorogan ini dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu
menthorship dan tutor sebaya, menthorship berlangsung dengan guru
sebagai fasilitatornya, sedangkan tutor sebaya dilakukan oleh santri
mahir diikuti santri lainnya; teknik metode sorogan lebih cenderung
kepada teknik membaca dimana santri secara bergiliran membaca AlQur’an di hadapan seorang guru, dan kelemahan dan kelebihan metode
sorogan dalam pelaksanaannya.
3. Hasil yang dicapai dalam penerapan metode sorogan di Pondok Sepuh
Payaman Magelang telah mencapai 96,43% dari 28 santri dengan
khatam iqra’ sebagai tolak ukurnya. Akan tetapi jika dilihat dari
tingginya tingkatan yang dilalui hingga sampai pada tahap tafsir alIbriz maka santri telah mencapai 60,7% dari 28 santri. Dan jika dilihat
dari tujuan pembelajaran Al-Qur’an yang ada di pondok maka
presentase ketertiban santri dalam mengaktualisasikan tujuan yang ada
mencapai 100% dari 28 santri, dan 80% dari 60 santri. Dengan
demikian, metode sorogan telah terbukti dapat meningkatkan
kemampuan serta meningkatkan semangat santri dalam membaca AlQur’an. Peningkatan dapat terjamin karena setiap santri mengikuti
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pembelajaran

Al-Qur’an

secara

intensif

dan

sesuai

dengan

kemampuannya.

B. Saran-Saran
1. Saran bagi Lembaga Pondok Sepuh Payaman
a. Hendaknya pihak pondok memulai menambah jumlah guru yang ada.
Dengan demikian santri akan jauh terawasi perkembangannya
b. Hendaknya mulai merencanakan sistem kelas, karena dengan begitu
santri akan lebih termoivasi untuk belajar. Selain itu juga santri akan
jauh lebih percaya diri.
c. Jika memungkinkan, pihak pondok mulai menyusun kurikulum dan
administrasi secara terperinci. Hal ini dikarenakan berdasarkan
beberapa informasi, jumlah santri semakin bertambah pada akhir
tahun ini.
2. Saran bagi guru
a. Untuk memaksimalkan kegiatan pembelajaran secaara efektif dan
efisien, akan lebih bijak jika satu guru menaungi beberapa santri saja.
Sehingga santri akan jauh lebih merasa diperhatikan.
b. Hendaknya guru mulai membuat data kemajuan santri secara
menyeluruh,

sehingga

memudahkan

perkembangan para santrinya.
3. Saran bagi santri

guru

untuk

memantau

94

a. Hendaknya santri saling membantu dalam kegiatan pembelajaran.
Karena sebenarnya motivasi dari teman seperjuangan merupakan
salah satu kunci keberhasilan.

C. Penutup
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT
yang telah meimpahkan kasih sayang-Nya kepada penulis. Sehingga
penulis pada kesempatan kali ini dapat menyelesaikan tugas akhir dengan
lancar.
Penulis menyadari bahwa skrisi ini masih jauh dari kesempurnaan,
jika di dalamnya terdapat kesalahan penulisan, dan tutur kata yang kurang
tepat dan kurang nyaman dibaca, itu disebabkan karena kurangnya
pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik
dan saran dari pembaca untuk menyemurnakan.
Harapan penulis adalah semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi
siapapun yang membacanya dimanapun kalian berada. Semoga Allah
SWT selalu memberikan jalan mudah bagi kita dan selalu melimpahkan
karunia-Nya kepada kita semua. Aamiin.
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Tradisional,

LAMPIRAN

Pedoman Pengumpulan Data
A. Judul Penelitian
Pembelajaran Al-Qur’an melalui Metode Sorogan bagi Orangtua di
Pondok Sepuh Payaman Magelang

B. Informan
1. Pengurus Pondok: Bapak Kyai Tibyan
2. Ustadzah: a. Ibu Maemunah
b. Ibu Umamah
3. Santri Pondok Sepuh Payaman

C. Pedoman Wawancara
1. Pengurus Pondok
a. Bagaimana keadaan pengajar, santri dan sarana prasarana di
Pondok Sepuh Payaman?
b. Berapa jumlah guru dan santri yang mengajar di Pondok Sepuh
Payaman?
c. Apa saja kegiatan para santri di Pondok Sepuh Payaman?
d. Apa saja kitab yang dikaji di Pondok Sepuh Payaman?
e. Bagaimana administrasi santri baru di Pondok Sepuh Payaman?

2. Ustadzah
a. Apa sajakah tujuan pembelajaran Al-Qur’an yang berlaku dalam
Pondok Sepuh Payaman?
b. Apa sajakah materi yang diberikan selama kegiatan pembelajaran
Al-Qur’an berlangsung?
c. Apa sajakah metode yang digunakan dalam pembelajaran AlQur’an?
d. Bagaimana metode sorogan diterapkan dalam pembelajaran AlQur’an?
e. Bagaimana tahap-tahap yang dilakukan dalam metode sorogan
untuk memaksimalkan hasil belajar santri?
f. Bagaimana mengevaluasi pembelajaran Al-Qur’an?
g. Apa sajakah aspek yang dinilai dari pembelajaran Al-Qur’an yang
berlangsung?

3. Santri
a. Bagaimana pembelajaran Al-Qur’an berlangsung?
b. Sudahkah metode yang digunakan memenuhi standar untuk anda
mendapatkan pemahaman?
c. Apakah metode sorogan yang dipakai cukup membantu anda
dalam memperlancar membaca Al-Qur’an?

D. Pedoman Observasi
1. Bagaimana keadaan ustadzah dan santri selama proses pembelajaran
Al-Qur’an?
2. Bagaimana metode sorogan berjalan?
3. Apakah

metode

sorogan

berhasil

membantu

santri

dalam

memperlancar mereka membaca Al-Qur’an?

E. Data Dokumentasi
1. Lokasi Pondok Sepuh Payaman
2. Kondisi Pondok Sepuh Payaman
3. Kondisi penghuni Pondok Sepuh Payaman
4. Sarana yang mendukung berjalannya pembelajaran Al-Qur’an di
Pondok Sepuh Payaman

HASIL WAWANCARA
Catatan Lapangan I
Metode Pengumpulan Data : Wawancara
Hari dan Tanggal

: Rabu, 20 Maret 2019

Pukul

: 09.00 – 10.30

Narasumber

: Bapak Kyai Tibyan

Tempat

: Kediaman Bapak Kyai Tibyan

Hasil

:
Penulis mendatangi langsung kediaman Bapak Kyai Tibyan dan langsung

bertemu dengan beliau. Penulis bertanya terkait sejarah berdirinya Pondok Sepuh
Payaman. Bapak Kyai Tibyan memaparkan bahwa awal mula berdirinya pondok
tersebut dilatarbelakangi oleh semangat para orangtua dalam mengikuti program
kajian rutinan yang dilakukan oleh K.H Sidraj.
Penulis juga mendapati tujuan pembelajaran Al-Qur’an sendiri lebih
kepada tujuan akhir dari peribadahan apapun yakni mencapai kebahagiaan dunia
dan akhirat.

Intepretasi
Cikal bakal berdirinya Pondok Sepuh Payaman Magelang beralamat pada
semangat dari para orangtua dalam mengikuti program kajian rutinan yang
diadakan oleh pondok.

Catatan Lapangan II
Metode Pengumpulan Data : Wawancara
Hari dan Tanggal

: Jum’at, 29 Maret 2019

Pukul

: 08.00-08.30

Narasumber

: Ustadzah Umamah

Tempat

: Serambi Masjid Agung Payaman

Hasil

:
Penulis mengikuti berjalannya pembelajaran Al-Qur’an untuk pertama

kalinya. Dan setelahnya, penulis mendatangi Ustadzah Umamah untuk melakukan
wawancara. Penulis bertanya terkait materi yang diajarkan pada santri baik santri
baru maupun santri lama.
Ustadzah Umamah menerangkan bahwa untuk santri baru, pondok lebih
menekankan pada benar tidaknya bacaan dan makhraj santri. Untuk itu santri
diwajibkan mengulang pembelajaran dari tingkat iqra terlebih dahulu dan diikuti
hafalan bacaan sholat dan surah pendek. Kemudian ketika telah lancar dan khatam
baru dilanjutkan dengan membaca dan pembiasaan membaca Al-Qur’an. Hal ini
berlaku untuk semua santri baru.

Interpretasi
Pembelajaran Al-Qur’an untuk santri baru dimulai dengan penyamaan
persepsi baik secara makhraj maupun bacaan. Sehingga untuk santri baru
diwajibkan memulai belajar dengan media iqra terlebih dahulu.

Catatan Lapangan III
Metode Pengumpulan Data : Wawancara
Hari dan Tanggal

: Senin, 25 Maret 2019

Pukul

: 16.30-17.00

Narasumber

: Ustadzah Maemunah

Tempat

: Serambi Masjid Agung Payaman

Hasil

:
Wawancara

dilakukan

setelah

pembelajaran

dilakukan.

Penulis

menanyakan kriteria evaluasi yang dilakukan dalan proses pembelajaran.
Ustadzah Maemunah menjelaskan bahwa beliau tidak memberikan kriteria khusus
untuk evaluasi pembelajarannya. Karena melihat kondisi santri yang sudah tidak
muda lagi, jadi fokus ustadzah lebih kepada proses dan progres yang memang
telah menjadi tujuan dari pembelajaran Al-Qur’an.

Intepretasi
Evaluasi dilakukan secara klasikal, dan lebih menitikberatkan pada proses
yang didasarkan pada tujuan pembelajaran yang ada.

Catatan Lapangan IV
Metode Pengumpulan Data : Wawancara
Hari dan Tanggal

: Senin, 1 April 2019

Pukul

: 09.00-09.30

Narasumber

: Mbah Atin

Tempat

: Dalam Masjid

Hasil

:
Penulis menanyakan kepada mbah atin terkait lamanya beliau belajar dan

bagaimana beliau menjalani pembelajaran dengan metode sorogan. Dari
penjelasan mbah atin sendiri, beliau sangat menikmati jalannya pembelajaran
yang berlangsung karena pembelajaran dan metode yang digunakan cukup efektif
dalam mencapai tujuannya belajar di pondok. Beliau juga memaparkan bahwa
beliau sangat termotivasi oleh teman-teman lainnya yang sangat produktif dalam
meningkatkan pengetahuannya.

Intepretasi:
Metode sorogan cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman santri
orangtua terhadap Al-Qur’an.

Catatan Lapangan V
Metode Pengumpulan Data : Wawancara
Hari dan Tanggal

: Senin, 1 April 2019

Pukul

: 13.00-13.30

Narasumber

: Mbah Kom

Tempat

: Serambi Masjid

Hasil

:
Penulis menanyakan kepada mbah Kom terkait kesan beliau tentang

pembelajaran santri baru yang diberlakukan di pondok. Beliau menjelaskan bahwa
pada awalnya beliau merasa keberatan terhadap kebijakan tersebut, karena
menurut beliau, beliau sudah merasa mampu membaca Al-Qur’an dengan baik.
Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, beliau mulai menyadari bahwa
pengulangan dari iqra’ sangat perlu dilakukan, karena beliau merasa bahwa tidak
semua bacaan yang diketahui nya sesuai dengan makhraj yang diajarkan.

Intepretasi:
Dengan melakukan pembelajaran awal (yakni memulai dengan membaca
iqra’) bagi santri baru
makhrajnya.

sangat membantu santri dalam menyamakan persepsi

Catatan Lapangan VI
Metode Pengumpulan Data : Wawancara
Hari dan Tanggal

: Kamis, 4 April 2019

Pukul

: 08.30-09.00

Narasumber

: Mbah Minah

Tempat

: Serambi Masjid

Hasil

:

Penulis menanyakan kepada Mbah Minah terkait kesan beliau terhadap
pembelajaran Al-Qur’an dengan menggunakan metode sorogan. Beliau
menjelaskan bahwa pada awalnya beliau merasa canggung karena selama ini tidak
pernah merasakan pembelajaran semacam ini. Beliau juga menjelaskan bahwa
beliau belum pernah belajar membaca Al-Qur’an, bahkan untuk bacaan sholat saja
beliau sudah lupa.
Pembelajaran berlangsung dimulai dengan hafalan bacaan-bacaan sholat
sambil diselingi dengan membaca iqra’ sedikit demi sedikit. Beliau menjelaskan
bahwa untuk beliau sendiri, membutuhkan waktu 1-2 tahun untuk bisa
mengkhatamkan Al-Qur’an. Dalam hal ini,

ustadzah tidak terlalu banyak

menuntut para santri untuk “cepat” bisa menguasai bacaannya. Yang terpenting
menurut ustadzah adalah proses belajarnya dan lamanya hasil belajar terpatri

dalam pembiasaan. Dari sini, para santri cukup termotivasi dengan dorongan yang
diberikan ustadzah dan teman lainnya.

Intepretasi
Pembelajaran untuk santri baru lebih menekankan pada hafalan bacaan
sholat

dan pengkhataman iqra’. Pembelajaran

mengutamakan proses dan pembiasaan.

yang berlangsung lebih

Catatan Lapangan VII
Metode Pengumpulan Data : Wawancara
Hari dan Tanggal

: Kamis, 4 April 2019

Pukul

: 09.00-09.30

Narasumber

: Mbah Anti

Tempat

: Serambi Masjid

Hasil

:
Penulis menanyakan kepada Mbah Anti terkait pembelajaran Al-Qur’an

berlangsung selama beliau mengikuti pembelajaran. Beliau menjelaskan bahwa
pembelajaran yang berlangsung terkesan sangat santai karena ustadzah tidak
terlalu menekan beliau untuk cepat bisa dalam membaca Al-Qur’an. Ustadzah
sangat bersabar dalam

menuntun beliau untuk bisa membaca Al-Qur’an.

Megingat dulu ketika awal beliau masuk ke pondok itu, beliau belum bisa
membaca Al-Qur’an bahkan bacaan sholat saja masih belum lancar. Karena
terkendala usia, beliau kurang bisa mengingat beberapa bacaan yang harus
dihafal. Akan tetapi karena dorongan dan dukungan ustadzah dan teman, beliau
bisa melaluinya dengan baik. Bahkan sekarang beliau menjadi salah satu santri
yang paling sering membaca Al-Qur’an di waktu luangnya.

Intepretasi
Pembelajaran Al-Qur’an yang berlangsung terkesan lebih dalam dan
intens. Dengan pemberlakuan metode sorogan dalam pembelajaran, santri dapat
mengatasi kesulitan yang dihadapinya.

HASIL OBSERVASI
Catatan Lapangan VIII
Metode Pengumpulan Data : Observasi
Hari dan Tanggal

: Kamis, 21 Maret 2019

Pukul

: 03.00 – 06.00

Tempat

: Masjid Agung Payaman

Hasil

:
Penulis sampai di Pondok pada pukul 2 dini hari. santri melakukan sholat

tahajud secara mandiri. Kemudian santri mulai berkumpul setelahnya. Ustadzah
Umamah hadir dan memulai pembelajaran. Santri mengantri dan bergantian
menyetorkan bacaannya. Kegiatan terjeda dengan berlangsungnya sholat Subuh
berjamaah. Setelah wiridan, pembelajaran dilanjutkan hingga menjelang sholat
dhuha.

Catatan Lapangan IX
Metode Pengumpulan Data : Observasi
Hari dan Tanggal

: Senin, 25 Maret 2019

Pukul

: 12.00 – 16.00

Tempat

: Kediaman Ustadzah Maemunah

Hasil

:
Penulis mendatangi kediaman Ustadzah Maemunah. Santri telah duduk

dengan rapi di depan Ustadzah Maemunah. Usadzah maemunah memulai
pembelajaran dengan menunjuk santri pertama yang akan menyetorkan bacaan.
Santri secara bergantian menyetorkan bacaan dan ada beberapa yang hafalan
sholat. Ustadzah Maemunah mengoreksi beberapa bacaan santri yang masih
kurang tepat dan beberapa kali menanyakan kendala yang dirasakan santri dalam
proses pembelajaran. Kegiatan terjeda untuk melaksanakan Sholat Ashar dan
dimulai lagi selepas wirid.

Catatan Lapangan X
Metode Pengumpulan Data : Observasi
Hari dan Tanggal

: Jum’at, 29 Maret 2019

Pukul

: 10.00-12.00

Tempat

: Dalam Masjid

Hasil

:
Penulis mendatangi masjid yang disulap menjadi tempat belajar mengajar.

Santri telah membagi kelompok belajar menjadi beberapa kelompok dengan
seorang santri yang fasih bacaannya di setiap kelompoknya. Di sini, penulis
mengamati jalannya kegiatan belajar mengajar mandiri santri dengan dipimpin
seorang santri mahir di setiap kelompoknya. Setiap kelompok menentukan surah
yang akan dibaca, saat itu santri dibagi menjadi 5 kelompok besar dan surah yang
dibaca pun diantaranya: Surah Al-Waqi’ah, Surah Yaasin, Surah Ar-Rahman,
Surah Kahfi dan Surah Al-Mulk. Santri membaca secara bergantian dengan
disimak oleh santri lainnya. Santri mahir disini bertugas untuk mengkoreksi
bacaan santri lain yang kurang tepat.

Interpretasi

Dengan pembiasaan belajar mandiri secara bersama-sama, santri dapat
meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an nya dengan baik.

HASIL DOKUMENTASI

Tampilan Depan Pondok Sepuh Payaman

Tempat santri menunggu giliran mengaji

Sosok Mbah Atin sehabis “nderes” di Masjid

Tampilan ruang mengaji beserta sarana prasarana

Kitab Al-Ibriz jilid 1-10

Tampilan dalam Kitab Tafsir Al-Ibriz

Kitab Tafsir Al-Ibriz juz 11-20

Tampilan iqra untuk santri baru
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