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A. Latar Belakang Obyek Penelitian 

1. Sejarah dan Perkembangan Pondok Pesantren Al Fatich Surabaya 

Pondok Pesantren Al Fatich didirikan pada tahun 1988 oleh KH. Ali 

Tamam Abd Mu’in, dengan berlokasi di Tambak Osowilangun V/10 dengan 

santri pertama hanya 8 anak. Selanjutnya diserahkan kepada putra sulung 

beliau, KH. Abd Basith Ali Tamam. Sejak diserahkan kepada putra beliau 

kepemimpinan Pondok berpindah keputra beliau sedang KH. Ali Tamam 

sebagai penasihat dan pembimbing. 

Ketika diasuh oleh KH. Abd Basith, lokasi Pondok Pesantren dipindahkan 

ke Jl. Tambak Osowilangun 98. Tempat ini lebih strategis karena berdekatan 

dengan jalan raya dan mudah dijangkau oleh masyarakat baik dari dalam kota 

maupun luar kota. Luas tanah yang dipersiapkan untuk bangunan pondok 

psantren ini +<  5 hektar. 

Perkembangan Pondok relatif cepat pada tahun 1988 berjumlah 8 santri, 

tahun 1989 bertambah menjadi 16 santri, pada tahun 1990 menjadi 32 santri. 

Karena asrama santri yang semula bertempat di rumah pengasuh dan jumlah 

santri semakin banyak, maka tahun 1990 dibangun asrama baru yang dapat 

menampung sampai 500 santri. 

 

Disamping pembangunan fisik Pondok masalah mutu pendidikanpun 

sangat diperhatikan oleh Pengasuh. Program utama Pondok pada awal 

berdirinya adalah pengajian Al Qur’an dan Hafalan, maka pada tahun 1992 

didirikan Madarasah Diniyah, pada tahun 1993 didirikan TK dan MI. Tahun 
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1995 berdiri Madarasah Tsanawiyah dan pada tahun 2000 didirikan Madrasah 

Aliyah. Dengan demikian kebutuhan akan pendidikan Formal dan Non Formal 

telah terpenuhi di Pondok Pesantren Al fatich ini. 

Cita-cita KH. Ali Tamam dalam mendirikan Pondok ini berkiblat pada tiga 

Pondok Pesantren, dari segi disipilin dan bahasa mencontoh Pondok Pesantren 

Modern Gontor Ponorogo, dari segi kedalaman ilmu dan kitabnya mencontoh 

Pondok Pesantren Al Falah Ploso, dari segi pengkaderan dan pembinaan santri 

mencontoh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang dan juga cita-cita beliau 

pada saatnya nanti di Pondok Pesantren Al Fatich harus ada Perguruan Tinggi 

/ Universitas Al fatich. 

Sampai hari ini Pondok Pesantren Al Fatich tetap eksis dalam meletakkan 

pendidikan Al Qur’an dan Diniyah menjadi menu utama di Pondok ini. Tetapi 

di Pondok Pesantren ini juga didirikan Madrasah Formal (TK, MI, MTs dan 

MA) untuk membekali santri agar menguasai keilmuwan. Sehingga terpadulah 

pendidikan di Pondok ini duniawi dan ukhrowi juga digarap, dzikir dan fikir 

juga dibentuk. Dengan demikian diharapkan lulusan Pondok Pesantren Al 

Fatich mampu menelorkan generasi Islam yang berakhlaqul karimah 

berkualitas dan berwawasan kedepan yang siap berjuang ditengah-tengah 

masyarakat Li ila likalimatillah. 

2. Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus 

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka atau susunan yang 

menunjukkan hubungan antar komponen yang satu dengan yang lain, hingga 
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MAJELIS PEMBINA 

 

SEKRETARIS 
 

BENDAHARA 

 

SEKSI BIDANG 
 

SEKSI BIDANG 

 

PENASEHAT 

 

DEWAN MASYAYIKH 

 

KETUA 

 

WAKIL KETUA 

 

KETUA  ASRAMA 

jelas tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing dalam suatu 

kebulatan yang teratur. 

Adapun struktur organisasi Pondok Pesantren Al Fatich Surabaya  sebagai 

berikut : 

STRUKTUR PENGURUS 

PONDOK PESANTREN AL FATICH 

PERIODE 2009/2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

____________ = Hubungan Interaktif 

------------------- = Hubungan Kordinatif 

SUSUNAN ORGANISASI  PONDOK PESANTREN AL FATICH  
TAMBAK OSWILANGUN SURABAYA 

PERIODE 2009-2012 
 

NO NAMA JABATAN 
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1 Ny. Hj. Nafi’ah Ali Tamam Penasehat 

2 KH. Anas Abdul Mu’in Penasehat 

3 KH. Sahlan Abdul Mu’in Penasehat 

4 KH. Abdul Basyit Ali Tamam Dewan Masyayikh 

5 KH. Harits Ali Tamam Dewan Masyayikh 

6 KH. Hasyim Ali Tamam Dewan Masyayikh 

7 KH. Chaidar Ali Tamam Dewan Masyayikh 

8 KH. Ahmad Asyhar Sofwan, S.Pd. I Dewan Masyayikh 

9 Ustd. Nur Khozin, S.Pd Dewan Pembina 

10 Ustd. H.Agus Muhammad Dewan Pembina 

11 Ustd. Mudatsir  Ketua 

12 Ustd. Ahmad Muhaimin Wakil ketua 

13 Ustd. Ahmad Shodiq Sekretaris 

14 Ustd. Ahmad Fauzi Wakil Sekretaris 

15 Ustd. Faisol Bendahara 

16 Ustd. M. Ma’sum Wakil Bendahara 

17 Ustd. Ahmad Ghufron Kasi Tim Kam 

18 Ustd. Taqrobin Kasi Ubudiyah & Ta’lim 

19 Ustd. A’an Chunaifi  Kasi Pemberdayaan 

20 Ustd. Zainal Asnawi Kasi Sapras 

21 Ustd. Ahmad Afandi Kasi Keb & Kes 

22 Ustd. Atho’illah AM Sekretaris 

23 Ustd. Misbachul Munir Humas 

 

 

 

 

3. Kondisi Pondok Pesantren Al Fatich Surabaya  

a. Profil Guru/Ustadz Pondok Pesantren Al Fatich 
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Jumlah seluruh guru/ustadz di Pondok Pesantren Al Fatich adalah 37 

orang yang berdomisili di Pesantren, dan  sebagian besar ustadz tersebut 

adalah alumni Pondok Pesantren Al Fatich. Untuk guru formal yang 

tinggal di luar Pondok Pesantren Al Fatich berjumlah 45 orang. Ny. HJ. 

Karimah Indariyati selaku kepala Taman Pendidikan Al Qur’an  

mengatakan : 

“Alasan yang digunakan oleh pengurus Taman Pendidikan Al Qur’an 
dalam merekrut guru atau  ustadz yang berasal dari alumni ini adalah agar 
karakteristik ilmu-ilmu yang di pelajari khususnya dalam bidang Al-
Qur’an tetap sebagaimana aslinya seperti yang diajarkan dan dipraktekkan 
di Pondok Pesantren Al Fatich ”.64 

 
Dalam proses implementasi Metode Qiro’aty, ada beberapa kriteria 

(persyaratan) yang harus dimilki oleh guru agar menjadi tenaga pengajar 

yang professional di bidang pembelajaran Al-Qur’an antara lain: 

1) Guru harus mampu menguasai ilmu tajwid, baik secara teoritis maupun 

prakris. 

2) Guru harus mampu membaca ayat-ayat suci Al-Qur’an dengan 

artikulasi yang baik, benar dan fasih (mujawwid dan murottil). 

3) Guru telah lulus ditashih dengan baik dan benar. 

4) Guru mampu memahami secara baik dan benar tentang konsepsi 

metode jibril dan implementasinya, serta memahami berbagai 

metodologi pembelajaran baca tulis Al-Qur’an dan perkembangannya. 

                                                 
64 Hasil wawancara dengan NY. Hj Karimah Indariati  di kantor Pusat Pon-Pes Al Fatich pada 

tanggal 17 Desember 2009 Pkl 08.00 WIB. 
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5) Guru harus selalu menambah wawasan keilmuan, baik yang 

berhubungan dengan ilmu-ilmu Al-Qur’an maupun ilmu agama 

lainnya. 

6) Guru harus mampu mengetahui dan menganalisa kesalahan (lahn), 

baik khofy (samar) maupun jaly (jelas) yang ia temui pada diri para 

santri, dan ia bisa membenarkannya dengan cara yang baik dan bersifat 

edukatif (mendidik). 

7) Guru harus mampu menerapkan metode Qiro’aty secara konsisten, dan 

kreatif dalam mengembangkan dengan teknik-teknik variatif, agar 

pembelajaran berlangsung efektif dan efesien untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan. 

8) Guru mampu menggunakan media pembelajaran dengan baik dan 

benar, dan mampu menyampaikan materi pelajaran dengan jelas dan 

akurat disesuaikan dengan kemapuan para santri. 

9) Guru harus beradab dengan tata krama Qur’ani, baik secara lahiriah 

maupun bathiniyah: adab-adab lahiriyah seperti bersuci, bearoma 

wangi, menjaga kebersihan lingkungan belajar, berpenampilan 

menarik, bersikap terpuji, dan sebagainya. Sedangkan adab-adab 

bathiniyah seperti: sift khusyuk, selalu bertafakur dan tadabbur, dan 

sebagainya.65 

 

 

                                                 
65H.R. Taufiqurrahman. MA. Metode Jibril Metode PIQ-Singosari Bimbingan KH.M. Bashori 

Alwi, (Malang, IKAPIQ Malang, 2005), Hal. 69-71. 
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b. Kondisi Santri Pondok Pesantren Al Fatich  Surabaya 

Jumlah seluruh santri Pondok Pesantren Al Fatich  adalah ± 497 

yang tersebar dari seluruh Indonesia, terutama dari daerah Madura. 

Jumlah santri Taman Pendidikan Al Qur’an ± 298, selebihnya adalah 

santri paskah TPQ yang lebih diarahkan pada pendalaman kitab 

kuning. 

Keberadaan santri Pondok Pesantren Al Fatich, selain belajar Al 

Qur’an dan Kitab Kuning , santri juga sekolah di lembaga formal dari 

jenjang pendidikan TK, MI, MTs, dan  MA, dan juga sebagian kuliah 

di Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta. 

 

JADWAL KEGIATAN SANTRI  

PONDOK PESANTREN AL FATICH SURABAYA 

No Waktu Jenis Kegiatan 

1. 03.00 – 05.00 Sholat malam dan sholat shubuh 

2. 05.00 – 06.00 Mengaji Al Qur’an 

3. 06.00 – 07.00 Persiapan sekolah Diniyah 

4. 07.00 – 09.00 Sekolah diniyah 

5. 07.00 – 11.00 Sekolah TK, MI 

6. 07.00 – 13.30 Sekolah MTs dan MA Terpadu 

7. 09.00 – 09.30 Persiapan sekolah formal 

8. 09.30 – 13.30 Sekolah formal 
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9. 13.30 – 16.30 Sholat Dhuhur, istirahat dan sholat 
Ashar 

10. 16.30 – 17.00 Pengajian kitab kuning 

11. 17.00 – 18.00 Istirahat sore dan sholat Maghrib 

12. 18.00 – 19.30 Mengaji Al Qur’an bil ghoib dan bin 
nadhor 

13. 19.30 – 20.00 Sholat Isya’ 

14. 20.00 – 21.00 Belajar malam/musyawarah 

15. 21.30 – 22.30 Musyawarah Fathul Qarib, Fathul Mu’in 
bagi musyawirin 

16. 21.00 – 03.30 Istirahat malam 

 

c. Media Pembelajaran Al-Qur’an di Pondok Pesantren Al Fatich 

Secara umum alat bantu atau media pembelajaran di Pondok 

Peantren Al Fatich dibagi menjadi 3 (tiga) macam, kesemuannya dapat 

digunakan dalam implementasi metode Qiro’aty, yaitu:  

1 Alat bantu pandang; seperti: papan tulis, gambar, lisan, dan isyarat 

tangan guru, dan kartu-karu huruf hijaiyah.  

2 Alat bantu dengar;  seperti compact disc (CD, MP3), kaset, radio dan 

tape recorder. Bunyi-bunyi huruf arab dapat didengarkan kepada santri 

melalui tape recorder untuk melatih pendengaran dan pengucapan.  

3 Alat bantu pandang-dengar; seperti: VCD, DVD, kaset video 

computer, internet, televise, laboratorium dan studio.  

Beberapa media/alat peraga yang mendukung implementasi metode 

Qiro’aty, antara lain: 

1 Alat peraga Ghorib al-Qur’an. 
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2 Alat peraga Tajwid. 

3 Alat peraga materi tambahan ( do’a harian, surat-surat pendek, bahasa 

Arab, do’a bacaan shalat, dll ) 

Dengan demikian, keberadaan-keberadaan media/alat peraga yang 

dikembangkan oleh para ustadz/ustadza di Taman Pendidikan Al Qur’an 

Pondok Pesantren Al Fatich dengan metode Qiro’aty  sebagai metode yang 

integrative dan komprehensif. Artinya ditinjau dari aspek penggunaan 

media/alat peraga  implementasi metode Qiro’aty, maka metode Qiro’aty 

tergolong sebagai “metode audio-visual”, sebuah metode pembelajaran 

modern yang sangat membantu guru untuk mencapai tujuan.66 

 

d. Program Pendidikan Pondok Pesantren Al Fatich 

Pondok Pesantren Al Fatich hanya memiliki berbagai jenis lembaga 

pendidikan, yaitu pendidikan informal (TPQ, Madrasah Diniyah). Dan 

lembaga pendidikan formal ( TK, MI, MTs dan MA ). 

Program Pendidikan al-Qur’an dengan metode Qiro’aty dilaksanakan 

di Pondok Pesantren Al Fatich sebagai berikut : 

· Pembelajaran perjilid sejumlah 6 jilid ( kitab panduan ini diterbitkan 

oleh pusat Qiro’aty Pondok Pesantren Mujawwidin Semarang ). 

· Setelah menamatkan 6 jilid, santri diberikan tambahan materi teori 

tajwid ( berupa buku panduan ). Bersamaan dengan materi teori tajwid 

                                                 
66 Ibid. hal 67-69 



 64 

ini santri mempraktekan bacaan Al Qur’an dengan tartil dan bertajwid 

mulai juz satu Al Qur’an.  

· Setelah santri bacaan Al Qur’annya mulai lancar dan hafal teori tajwid, 

kemudian diberikan materi Ghorib al-Qur’an (buku panduan yang 

memuat bacaan-bacaan musykilat dalam Al Qur’an ). 

· Selanjutnya setelah menamatkan Al Qur’an, para santri melanjutkan 

pendidikan sesuai dengan jenjang kurikulum Madrasah Diniyah untuk 

diselesaikan sampai tuntas. Pada tahap ini kegiatan belajar berlangsung 

pada pagi hari hari. Adapun pagi dan sore, diberikan kajian kitab 

secara tutorial. Selain melanjutkan materi pelajaran pada tahun 

pertama, santri juga dibekali materi penunjang lain, seperti Ilmu 

Tajwid, Ilmu Qira’at, Hadits dan Musthalahul Hadits, Tafsir dan Ilmu 

Tafsir, Fikih dan Ushul Fikih. 

Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al Fatich juga 

menyelenggarakan program non reguler. Di antaranya, pembekalan 

metodologi pembelajaran bagi siswa kelas pada akhir semester genap 

sebagai bekal mereka sebelum terjun ke tengah masyarakat dalam 

kerangka kegiatan anjangsana. Selain itu, Pondok Pesantren Al Fatich juga 

membuka program pesantren Ramadlan yang mengkaji kitab kuning dan 

Al-Qur’an secara intensif selama 1 bulan bagi masyarakat luar pesantren. 

Program tahfidz (menghafal Al-Qur’an) juga merupakan salah satu ragam 

program pendidikan di Madrasah Pondok Pesantren Al Fatich. 
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Disamping menyelenggarakan program non formal, pPondok 

Pesantren Al Fatich juga menyelenggarakan pendidikan formal yang 

meliputi unit sebagai berikut :  

1 TK Al Fatich 

Merupakan unit pendidikan yang yang menyiapkan dan 

mengarahkan bakat anak sejak dini sebelum masuk ke jenjang SD/MI. 

Lembaga ini bediri sejak tahun 1993. 

2 MI Al Fatich 

Merupakan lembaga pendidika formal tingkat dasar yang bertugas 

membekali siswa-siswi dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi, 

agar kelak dapat melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. 

3 MTs Al Fatich 

Merupakan kelanjutan dari pendidikan dasar SD/MI sehingga paket 

wajib belajar 9 tahun untuk pendidikan dasar di pondok terpenuhi. 

MTs Al Fatich ini pembinaannya ada dinaungan Departemen Agama 

an LP Maarif NU kota Surabaya. 

4 MA Al Fatich 

Setelah menempuh pendidikan dasar 9 tahun siswa/santri dapat 

melanjutka di tingkat Madrasah Aliyah. Lembaga pendidikan ini juga 

dalam binaan Departemen Agama dan LP Ma’arif NU Kota Surabaya 

5 MTs Terpadu 

Lembaga pendidikan ini memberikan layanan bagi siswa-siswi di luar 

pondok pesantren. Siswa-siswi di lembaga ini adalah masyarakat di 
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sekitar kelurahan  Tambak Osowialngun. MTs Terpadu ini memadukan 

kurikulum Pendidikan Nasional, Depatemen Agama dan kurikulum 

berbasis pesantren. 

 

e. Visi dan Misi Pondok Pesantren Al Fatich  

Pondok Pesantren Al Fatich Surabaya mempunyai visi dan misi 

sebagai berikut: 

Visi: Terwjudnya generasi Islam Alussunnah wal jama’ah, berakhlakul 

karimah, berkualitas dan berwawasan ke depan. 

 Misi:  

1. Menanamkan ajaran aqidah dan syari’ah ala ahlus sunnah wal 

jama’ah. 

2. Menanamkan dasar-dasar perilaku berbudi pekerti dan 

berakhlakul karimah. 

3. Munumbuhkan dasar kemahiran membaca, menulis dan 

berhitung. 

4. Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dan 

kemampuan berfikir logis kritis dan kreatif. 

5. Menumbuhkan sikap jujur, bertanggung jawab, kemandirian dan 

kecakapan emosional. 

6. Memberikan dasar-dasar ketrampilan hidup dan etos kerja. 

7. Menumbuhkan Ukhuwah Islamiyah, Wathoniyah dan Basyariyah. 

 

 

f. Tujuan Pendidikan Al Qur’an di Pondok Pesantren Al Fatich  

Setiap lembaga pendidikan pastilah mempunyai tujuan dalam proses 

pendidikannya, begitu juga halnya dengan Pendidikan Al Qur’an di 
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Pondok Pesantren Al Fatich. Di dalam metode Qiro’aty disebutkan tujuan 

pembelajaran Al-Qur’an  adalah agar santri mampu membaca Al-Qur’an 

dengan tartil dan benar sesuai dengan perintah Allah SWT. Indikasinya, 

santri mampu menguasai dan menerapkan ilmu-ilmu tajwid, baik secara 

teoritis maupun praktis pada saat ia membaca Al-Qur’an. Dengan 

demikian, metode Qiro’aty berupaya mencetak generasi Qur’ani yang 

selalu mempelajari Al-Qur’an dan mengajarkannya. Menurut KH. Abdul 

Basyit : 

 “Tujuan Pendidikan Al Qur’an di Pondok Pesantren  yang paling pokok 
adalah pengasuh Pondok Pesantren Al Fatich mengahendaki nantinya akan 
lahir generasi-generasi Al-Qur’an dalam arti genarasi yang bisa mengerti 
Al-Qur’an yang bagus, baik dalam segi bacaan dan juga mampu 
memahami Al-Qur’an denagn ulumul qurannya, ataupun yang lainnya. 
Untuk memenuhi hal ini, mau tidak mau harus menguasai bahasa arab. 
Maka sebagai program pokok dari kami adalah Al-Qur’an selalu diiringi 
dengan bahasa arab dengan tujuan pertama bahasa Al-Qur’an bisa 
dipahami.dan dikuasai oleh santri Pondok Pesantren Al Fatich. Dan juga 
tidak sampai disitu tetapi para santri juga bisa mengamalkannya”.67 
 

 

B. Strategi Pembelajaran Al-Qur’an di Pondok Pesantren Al Fatich 

Surabaya  

Secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar 

haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. 

Menurut Nana Sudjana (1988) mengatakan bahwa strategi mengajar adalah 

“taktik” yang digunakan guru dalam melaksanakan pembelajaran 

(pembelajaran) agar dapat mempengaruhi siswa (peserta didik) mencapai 

                                                 
67 Hasil wawancara dengan KH. Abdul Basyit Ali Tamam  di kantor Pusat Pon-Pes Al Fatich pada 

tanggal 17 Desember 2009 Pkl 09.30 WIB. 
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tujuan pembelajaran  (TIK) secara lebih efektif dan efisiens.68  Strategi 

biasanya digunakan sebagai teknik yang harus dikuasai oleh guru untuk 

mengajar atau menyajikan bahan pelajaran kepada siswa di dalam kelas, agar 

pelajaran itu dapat ditangkap, dipahami dan digunakan oleh siswa dengan 

baik. 

Strategi yang digunakan oleh Pondok Pesantren Al Fatich dalam 

pembelajaran Al-Qur’an ada dua macam, yaitu klasikal dan sorogan. Seperti 

yang disampaikan oleh Ny. Hj. Karimah Indariyati  kepada peneliti sebagai 

berikut: 

“Strategi  pembelajaran yang kami gunakan dalam pembelajaran Al-
Qur’an ada dua macam, yaitu klasikal dan sorogan. Kalau klasikal 
biasanya kami lakukan perkelas dan tiap kelas tersebut sudah ada guru 
khusus yang mengajar di kelas tersebut. Dalam pembelajaran, guru 
tersebut mentalqin yang kemudian diikuti oleh seluruh santri. Kemudian 
untuk sorogannya dilakukan ketika mereka ditashih bacaannya. Ini 
biasanya kami lakukan setiap hari jum’at sore, dan ini sudah kami siapkan 
musohhihnya. Ketika seluruh santri ini ditashih bacaan Al-Qur’annya, 
kami wajibkan untuk membawa buku kecil sebagai terapi Al-Qur’an dan 
mereka mencatat dari apa yang ia baca setiap minggunya dan dari sini 
setiap guru mempunyai catatan kecil setiap minggunya sebagai control 
terhadap kemajuan santri. Dan untuk mengatasi kejenuhan santri dalam 
belajar,kami menyediakan beberapa media seperrti VCD, MP3, dan Kaset 
serta buku-buku untuk di dengarkan dan dibaca oleh santri ketika motivasi 
mereka mulai turun. Dan pengasuh dalam hal ini selalu memotivasi para 
santri untuk tidak jenuh belajar Al-Qur’an”.69 

 
Ny. Hj. Karimah Indariyati menambahkan dari apa yang disampaikan.  

Menurut beliau: 

“Strategi Pembelajaran Al Qur’an di Pondok Pesantren Al Fatich  masih 
ada kaiatannya dg metode yang digunakan. Adapun strategi yang 
biasaanya  kami gunakan sama dengan sejak pembelajaran Al-Qur’an di 

                                                 
68 Ahmad Rohani dan H. Abu Ahmadi, Pengelolaan Pembelajaran, (Jakarta.Rineka Cipta,, ) Hal 
33 
69 Hasil wawancara dengan Ny. Hj. Karimah  di kantor Pusat Pon-Pes Al Fatich pada tanggal 17 

Desember 2009 Pkl 08.00 WIB. 
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jalankan di Pondok Pesantren Al Fatich yang selalu dimulai dengan 
klasikal, artinya mereka yang sejak mulai dasar pun ditempatkan sesuai 
dengan kemampuan, penguasaan membaca Al-Qur’an mereka masing-
masing yang dengan ini diharapkan mereka bisa duduk bersama dengan 
mereka yang memiliki kemampuan yang hampir sama, guna memudahkan 
guru untuk memberikan materi yang sesuai dengan kemampuan peserta 
didik dan tidak lupa peserta didik dikelas ini kami batasi jumlahnya 
makasimal 25 dan yang berjalan biasanya 20 dengan pertimbangan demi 
efektifitas pembelajaran. Dan kalau lebih, menurut hemat kami ini akan 
mengurangi efektifitas pembelajaran.”70 
 
Namun sebelum pembelajaran Al-Qur’an dimulai dan untuk 

mempermudah guru dalam melaksanakan proses pembelajaraan, pengurus 

terlebih dahulu melakukan tes untuk mengkalsifikasikan santri berdasarkan 

kemampuaannya sebelum mereka memulai pelajaran. Ustaz Ghufron 

mengungkapakan: 

“Sebelum memulai pembelajaran Al-Qur’an di Pondok Pesantren Al 
Fatich, untuk kali pertama tentunnya kita tes seluruh santri dan setelah tes 
kemudian masuk kekelas masing-masing. Dan tes itu belum mewakili 
kemampuan santri karena itu adalah masih hasil awal sekal. Nanti setelah 
satu atau dua minggu barulah kita secara jelas dan gambling, an hasil itu 
sebagai acuan pertama dalam meningkatkan pembelajaran Al-Qur’an. Jadi 
setelah 2 minggu kita tes kembali. Dari situlah penataannya sudah pasti. 
Sudah lebih pas, kemudian dalam waktu 1-2 bulan. Barulah setelah tes 
yang kedua ini barulah santri dapat diklasifikasikan berdasarkan 
kelasnya”.71 

 

Juga termasuk di dalam komponen strategi pembelajaran adalah 

pengorganisasian materi yang akan diajarkan kepada murid, model interaksi 

yang dilakukan antar guru dan murid, dan pembuatan jadwal. 

                                                 
70 Hasil wawancara dengan Ny. Hj. Karimah  di kantor Pusat Pon –Pes Al Fatich pada tanggal 18 

Desember 2009 Pkl 05.30 WIB 
71 Hasil wawancara dengan Ny. Hj. Karimah Indariyati  di kantor Pusat Pon-Pes Al Fatich pada 
tanggal 17 Desember 2009 Pkl 08.00 WIB 
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Untuk pengorganisasian materi pelajaran ditahun pertama, Pondok 

Pesantren Al Fatich sudah menyiapkan materi yang akan diajarkan berupa 6 

jilid Qiro’aty dan bacaan surat-surat pendek.  

 

 
C. Kualitas Bacaan Al-Qur’an Santri Pondok Pesantren Al Fatich 

Kualitas bacaan Al-Qur’an yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

ketepatan di dalam membaca Al-Qur’an dengan cara tartil seperti yang 

disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abu Tholib bahwa tartil adalah: 

“Mentajwidkan (membaca pelan) huruf-huruf dan waqaf-waqaf.”72 

Adapun kriteria yang digunakan dalam penilaian untuk mengetahui tingkat 

kualitas bacaan santri seperti yang disampaikan oleh Ny. Hj. Karimah 

Indariyati :  

“Kriteria yang kami gunakan untuk mengetahui kualitas bacaan santri 
kembali kepada pengertian at-tartil, yaitu tajwidul huruf dan makrifatul 
wuquf. Tajwidul huruf tentu akan mengandung beberapa kriteria yaitu 
makhorijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, ahkamul mad, muroatu; 
huruf wal harokat. Dan yang juga menjadi perhatian kami adalah bacaan 
miring atau imalah, dan tawallud, atau memantulkan huruf tidak pada 
tempatnya atau tidak sesuai dengan aturan qolqolah yang semestinya. 
Inilah bagian dari tajwidul huruf. Sementara kita tidak boleh 
meninggalkan ma’rifatul wuquf, ketika tajwidul huruf mereka kuasai maka 
makrifatul wukuf secara sempurna mereka harus kuasai oleh santri Pondok 
Pesantren Al Fatich dan yang terakhir adalah kelancaran membaca. Nah 
kriteria inilah yang kita gunakan sebagai kriteria yang kita gunakan dalam 
ujian. Nah ketika santri lolos dari delapan criteria ini maka bisa 
dikategorikan bacaan santri bagus.”73 
 

                                                 
72 H.R. Taufiqurrahman. MA. Metode Jibril Metode PIQ-Singosari Bimbingan KHM. Bashori 

Alwi, (Malang, IKAPIQ Malang, 2005), Hal. 17 
73 Ibid. 
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Taman pendidikan Al Qur’an Pondok Pesantren Al Fatich, dalam sistem 

pembelajaannya menggunakan metode Qiro’aty. Dalam menentukan ujian 

kelulusan santri, harus menguasai 8 kompetensi antara lain sebagai berikut : 

a. Tartilul Qur’an 

b. Fashohah/Makhorijul huruf 

c. Teori tajwil 

d. Ghoribul Qur’an/bacaan musykilat dalam Al Qur’an 

e. Hafalan surat-surat pendek 

f. Do’a harian 

g. Materi tambahan Bahasa Arab 

h. Praktek wudlu dan shalat 

 

Adapun hasil ujian akhir kelulusan santri yang mengikuti khataman Al 

Qur’an Taman Pendidikan Al Qur’an Pondok Pesantren Al Fatich dari tahun 

ke tahun sebagai berikut : 

 

 DATA KELULUSAN SANTRI 
TPQ PONDOK PESANTREN AL FATICH 

Tahun 2000 s/d 2009 
 

No Tahun 
Kelulusan 

Jumlah 
Peserta 

Lulus Tidak 
Lulus 

Prosentase 
Kelulusan 

1 2000 56 54 2 97 % 

2 2001 60 59 1 98 % 

3 2002 53 53 - 100 % 

4 2003 48 48 - 100 % 



 72 

5 2004 45 44 1 97 % 

6 2005 53 52 1 98 % 

7 2006 52 50 2 96 % 

8 2007 43 43 - 100 % 

9 2008 41 41 - 100 % 

10 2009 35 33 2 94 % 

 
Dari data kelulusan diatas dapat penulis simpulkan bahwa kualitas bacaan 

Al Qur’an santri Pondok Pesantren Al Fatich baik, karena santri dapat 

menguasai 8 kompetensi yang telah diujikan. 

 

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pembelajaran Al-Qur’an di 

Pondok Pesantren Al Fatich  

1. Faktor Pendukung 

Untuk dapat meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur’an dengan baik dan 

sesuai dengan harapan Pondok Pesantren Al Fatich, maka ada beberapa faktor 

yang mendukung dalam pembelajaran, antara lain sebagai berikut: 

a. Dari guru/ustadz 

Guru atau ustadz adalah orang yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu 

dan pengalamannya kepada murid/santri. Menurut NY. Hj. Karimah 

Indariati (Kepala TPQ Pondok Pesantren Al Fatich Surabaya), 

mengatakan: 

“Faktor yang mendukung dari pembelajaran Al-Qur’an di Pondok 
Pesantren Al Fatich  adalah jumlah ustadz yang sudah terpenuhi, karena di 
tangan beliaulah para santri diajarkan bagaimana cara membaca Al-Qur’an 
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dengan tartil (yaitu mengetahui makhorijul hurufnya dan makrifatul 
wuquf) sebagaimana yang diajarkan oleh pengasuh kepada kami sebagai 
ustadz”.74 
 
Dari jumlah guru/ustadz 27 orang yang ada di Pondok Pesantren Al Fatich 

keseluruhannya adalah santri senior yang sudah berpengalaman. Faktor 

pendukung lain yang juga berasal dari guru yang dapat membantu dalam 

pembelajaran Al-Qur’an di Pondok Pesantren Al Fatich seperti yang 

disampaikan Ny. Hj. Karimah Indariati: 

“Dalam pembelajaran Al-Qur’an di Pondok Pesantren Al Fatich guru 
dituntut untuk selalu aktif hadir dikelas, kreatif di dalam mengelolah kelas 
karena santri lebih tertarik kepada guru yang kreatif dari pada yang cara 
mengajarnya kaku. Dan juga dalam menerapkan metode jibril sebagai ciri 
khas metode pembelajaran Al-Qur’an di Pondok Pesantren Al Fatich. Dan 
yang tak kalah pentingnya dengan hal diatas adalah guru harus selalu 
memberi motivasi kepada santri.”75 
 

b. Murid/Santri 

Murid/santri adalah orang yang masih membutuhkan bimbingan dari 

seorang guru dalam belajarnya. Di Pondok Pesantren Al Fatich dalam 

pembelajaran dan pembinaan baca dan tulis Al-Qur’an mudah terkontrol, hal 

ini dikarenakan santri berdomisili di pesantren. Faktor yang mendukung yang 

berasal dari santri seperti yang disampaikan  Ny. Hj. Karimah Indariati : 

 “Para santri memiliki motivasi yang sangat luar biasa dalam mempelajari 
Al-Qur’an sehingga mereka mau memuroja’ah apa yang mereka pelajari di 
kelas dan juga sebelum mereka masuk pesantren para santri sudah bisa 
membaca Al-Qur’an, jadi kami hanya tinggal melanjutkan dari apa yang 
mereka pelajari sebelum datang ke Pondok Pesantren Al Fatich.”76 
 

c. Program kegiatan TPQ Pondok Pesantren Al Fatich 

                                                 
74Hasil wawancara dengan Ny. Hj. Karimah  di kantor Pusat Pon-Pes Al Fatich pada tanggal 18 

Desember 2009 Pkl 05.30 WIB 
75 Hasil wawancara dengan Ny. Hj. Karimah  di kantor Pusat Pon-Pes Al Fatich pada tanggal 18 

Desember 2009 Pkl 08.00 WIB. 
76 Ibid.  
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Program-program yang direncanakan oleh pengurus pesantren semuanya 

mengarah kepada upaya bagaimana meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur’an 

Santri dan juga pemahamannya terhadap ulumul Qur’an. Semua program 

tersebut telah terstruktur dengan rapi. Sebagai program tambahan setiap sore 

menjelang maghrib, pengurus selalu memutar MP3 yang telah dipilih secara 

langsung oleh pengasuh untuk didengarkan oleh santri dari kamar-kamar guna 

meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur’an santri. 

 

 

 

d. Media pembelajaran 

Media adalah alat bantu guru dalam menyampaikan materi atau bahan 

pelajaran kepada santri agar pembelajaran berlangsung efektif dan efisien, 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan.77 Ny. Hj. Karimah Indariati : 

“Media yang digunakan di Pondok Pesantren Al Fatich adalah sound 
system yang tersedia di pesantren sebagai alat multi guna sekaligus 
sebagai pembinaan Al-Qur’an. Caranya kami memutar kaset-kaset 
qori’nasional  baik tilawah maupun tartil. Tentunya tidak semua qori’tetapi 
qori’yang bacaannya bagus dan dipilih langsung oleh pengasuh, santri 
dengan sendirinya akan menirukan bacaan para qori’dan ini kami lakukan 
setiap hari. Disamping itu Pondok Pesantren Al Fatich juga menerbitkan 
kaset-kaset, vcd, dan buku-buku. Misalnya pengasuh berhalangan untuk 
mengajar, santri bisa melihat VCD dari rekaman sekaligus ini melayani 
permintaan masyarakat yang ingin belajar tetapi tidak memiliki 
kesempatan penuh.”78 
 

e. Lingkungan yang kondusif. 

                                                 
77 H.R. Taufiqurrahman. MA. Metode Jibril Metode PIQ-Singosari Bimbingan KHM. Bashori 

Alwi, (Malang, IKAPIQ Malang, 2005), Hal. 65. 
78 Hasil wawancara dengan Ny. Hj. Karimah  di kantor Pusat Pon-Pes Al Fatich pada tanggal 18 

Desember 2009 Pkl 05.30 WIB 
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Faktor pendukung lainnya adalah lingkungan yang kondusif. Pondok 

Pesantren Al Fatich adalah pesantren yang dalam pembelajarannya menitik 

beratkan pada Al-Qur’an sebagai sumber dari segala ilmu yang harus 

dipelajari oleh umat Islam, baik dari segi bacaan maupun dengan ilmu-ilmu 

lainnya.  

2. Faktor Penghambat 

Faktor-faktor  penghambat merupakan sesuatu yang tidak terlepas dalam 

suatu program kegiatan apapun, setidak-tidaknya faktor tersebut dapat diatasi 

dengan segera. Dalam rangka peningkatan kualitas bacaan Al-Qur’an di 

Pesantren Ilmu Al-Qur’an saat ini menghadapi beberapa kendala. Di dalam 

laporan pertanggung jawaban pengurus periode 2006-2009 disebutkan bahwa 

faktor penghambat yang ada adalah sebagai berikut: 

a. Dari Pihak Guru Atau Tenaga Pendidik 

ü Menurunnya kualitas guru dari segi intelektualitas, pengalaman, umur, 

senioritas, dll. 

ü Kurangnya sifat murobbi (pendidik) pada jiwa guru, rasa tanggung 

jawab atas tugas yang diemban. 

ü Minimnya guru/pengawas yang menangani pendidikan di dalam 

pesantren, khususnya pagi hingga sore hari karena jumlah guru luar  

lebih banyak dari guru dalam. Sedangkan guru dalam sendiri sebagian 

masih kuliah dan mengajar di luar. 

b. Dari Pihak Santri 
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ü Rata-rata masa mondok santri yang relatif pendek (antara 3 – 6 tahun) 

sehinga dibutuhkan metode praktis yang efektif dan efisien. 

ü Padatnya kegiatan sekolah luar dan ekstra kurikuler. Hal ini 

menyebabkan kegiatan-kegiatan pesantren, seperti sholat berjamaah 

menjadi kurang efektif. Termasuk juga berpengaruh pada kondisi fisik 

dan konsentrasi santri terutama ketika mengikuti pengajian. 

ü Melemahnya himmah belajar santri bahkan mengalami kejenuhan. 

c. Dari Segi Kurikulum dan Metodologi Pembelajaran. 

ü Program satu tahun khatam Al Quran 30 juz dan Madarijud Durus al 

Arabiyah 4 jilid masih menyisakan masalah pada jenjang selanjutnya. 

Karena di samping belum ada kitab atau diktat yang baku pasca 

program singkat tersebut, juga karena kemampuan dan pengalaman 

guru dirasa belum mumpuni untuk mengembangkan kemampuan santri 

pada jenjang setelahnya. Sehingga membutuhkan guru dari luar yang 

tentunya membutuhkan banyak dana dan penyesuaian jadwal.  

ü Ketidakseragaman metode pembelajaran masing-masing guru, 

terutama materi bahasa Arab yang sering kali tidak disertai dengan 

target pembelajaran. 

ü Model pembelajaran Al-Qur’an dengan baca keliling pada kelas 

persiapan ujian kelulusan, dipandang kurang efektif.   

ü Terdapat beberapa kitab yang kurang sesuai untuk digunakan di kelas 

tertentu. 
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ü Kurangnya penekanan pada materi dasar, seperti fiqih, ulumul quran 

dan tajwid. 

ü Belum terkontrolnya batas-batas pembelajaran melalui kisi-kisi secara 

baik. 

ü Kurikulum yang ada selama ini belum memberikan kesempatan dan 

perhatian lebih pada prestasi belajar santri sekolah.  

d. Lain-lain. 

ü Minimnya fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan. 

ü Kurangnya dana operasional.79 

Selain data di atas, peneliti juga menanyakan secara langsung faktor 

penghambat dalam pembelajaran Al Qur’an di Pondok Pesantren 

Al Fatich kepada Ny. Hj. Karimah Indariati sebagai kepala TPQ 

Pondok Pesantren Al Fatich, menurut beliau: 

“Faktor penghambat dalam pembelajaran Al Qur’an di Pondok 
Pesantren adalah kebalikan dari faktor pendukung, cuma ini lebih 
cenderung kepada santri karena santri kesulitan di dalam membagi waktu 
untuk belajar. Selain mereka belajar di pondok mereka juga belajar di 
sekolah umum. Sehingga kami kesulitan di dalam menerapkan program 
yang telah kami rencanakan karena kesempatan yang sedikit kita miliki. 
yang kedua, adalah pasca pembelajaran Al-Qur’an bitartil, kita memilki 
masalah guru yang terbatas yang memilki kapabilitas untuk mengajarkan 
materi tambahan seperti qiroat as-sabah. Tilawatil quran bitaghonni, 
tahffidzul quran, dan ulumul qur’an. Dan inilah yang menyebabkan kurang 
optimalnya pembelajaran pasca qirotail qur’an bitartil.”80 

 
 
 

                                                 
79 Data diambil dari dokumentasi Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Periode 2006-2009. 
80 Hasil wawancara dengan Ny. Hj. Karimah  di kantor Pusat Pon-Pes Al Fatich pada tanggal 18 

Desember 2009 Pkl 08.00 WIB. 




