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ABSTRAK 

 

La Sahidin, 2022. Manajemen Pembelajaran al-Qur’an melalui Program 

I‘dãd Lugawy di Ma’had al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar 

dibimbing oleh Dr. Hj. Sumiati, S.Ag., M.A. dan Dr. Rahmi Dewanti, Lc., 

M.A. 

Penelitian ini bertujuan: 1. Mendapatkan informasi tentang 

manajemen pembelajaran al-Qur’an melalui program I‘dãd Lugawy di 

Ma’had al-Birr Unismuh Makassar, 2. Mengetahui faktor kendala 

penerapan manajemen pembelajaran al-Qur’an di Ma’had al-Birr, 3. 

Mengetahui faktor pendukung penerapan manajemen pembelajaran al-

Qur’an di Ma’had al-Birr.  

Penelitian ini dilaksanakan di Ma’had al-Birr Unismuh Makassar 

dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dan teknik 

pengumpulan data melalui observasi dan interview dengan Kabid I dan II, 

dosen dan mahasiswa I‘dãd Lugawy Ma’had al-Birr, serta dokumentasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pembelajaran al-

Qur’an melalui program I‘dãd Lugawy di Ma‘had al-Birr  berjalan sesuai 

dengan tujuan dan harapan Ma’had. Penerapan fungsi manajemen 

berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi telah 

terlaksana dengan baik. Perencanaan pembelajaran berjalan sesuai 

dengan silabus dan RPS, pengorganisasian dan pelaksanaan 

pembelajaran di ruang kelas dilakukan oleh dosen dengan membagi 

mahasiswa dalam beberapa kelompok dan memuraja’ah hafalan sebelum 

disetorkan ke dosen, dan di akhir pembelajaran dilakukan evaluasi 

perpekan, saat UTS dan UAS. Faktor kendala penerapan manajemen 

pembelajaran al-Qur’an di Ma’had al-Birr terdiri dari 2 faktor yaitu : 

pertama; input mahasiswa yang tidak diseleksi, semua yang mendaftar 

diterima baik mampu membaca al-Qur’an maupun tidak mampu, kedua; 

faktor lingkungan mahasiswa yang tinggal di luar asrama, pengajar tidak 

dapat mengontrol hafalan mereka sebagaimana mahasiswa berasrama. 

Faktor pendukung penerapan manajemen pembelajaran al-Qur’an terdiri 

dari : dosen yang ahli dalam bidangnya, kurikulumnya berbahasa arab, 

sarana dan prasarana yang dimiliki cukup lengkap, dana atau anggaran 

yang mencukupi kebutuhan operasional, dan manajemen kepemimpinan 

lembaga berjalan dengan efektif.   

Kata kunci : Manajemen Pembelajaran, al-Qur’an, I‘dãd Lugawy, 

Ma’had al-Birr. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Manajemen sebagai sebuah ilmu merupakan kegiatan untuk 

mengatur sesuatu secara profesional dan penuh rasa tanggung jawab, 

sesuai dengan pembagian tugas dan keahlian untuk mencapai tujuan 

tertentu. Dalam lapangan pekerjaan, manajemen menjadi sangat penting 

guna memandu sebuah proses kegiatan menjadi teratur dan terarah, jika 

diserahkan kepada ahlinya (Inah Zainah Nasution, 2013: 1). 

Rasulullah saw. bersabada: 

ب ََِّّإن َّ ِإَذاََّعِمَلََّأَحدحكحْمََّعَمالََّأْنَّي حْتِقَنهحَّاَّلل ََّتَ َعاََلَُّيِح

Artinya:  

“Sesungguhnya Allah swt. mencintai orang yang jika melakukan 

suatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (profesional)”. (HR al-

Ţabrãny).  

 

Kehadiran ilmu manajemen dalam sebuah lembaga pendidikan 

sangat efektif dan efisien dalam mengarahkan dan mengelola kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Fungsi 

manajemen yang berjalan secara optimal, sangat membatu dalam 

melancarkan penyelengaraan pembelajaran pada sebuah lembaga 

pendidikan. 
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Hakikat pembelajaran adalah sebuah upaya membelajarkan 

siswa, agar dalam belajar siswa tidak hanya berinteraksi dengan pengajar, 

namun 
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diharapkan ketika tanpa guru atau dosen, seorang siswa memiliki 

kesadaran belajar mandiri. Oleh karena itu, pembelajaran fokus pada 

bagaimana membelajarkan siswa, dan bukan hanya pada apa yang 

dipelajari siswa (Heri Khoiruddin dan Adjeng Widya Kustiani, 2020: 2). Hal 

ini sesuai dengan Undang-Undang SISDIKNAS no 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 20 menyatakan bahwa: 

“Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. 

 

Konsep ini dilandasi sebuah prinsip penyelenggaraan Pendidikan 

sebagaimana pada BAB III Pasal 4 ayat 4 bahwa:  

“Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, 

membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta 

didik dalam proses pembelajaran”. 

 

Berdasarkan konsep di atas, tampak nyata bahwa pembelajaran 

berbeda dengan pengajaran yang bertumpu pada pengetahuan guru atau 

dosen yang ditransfer kepada siswa, akan tetapi pembelajaran sebagai 

sebuah proses kegiatan membelajarkan siswa. Karena itu, proses 

kegiatan pembelajaran cukup kompleks, sehingga keberhasilan 

pembelajaran sangat dipengaruhi oleh sumber belajar, media belajar, 

alokasi waktu, lingkungan belajar, dan metode. Sejumlah faktor-faktor 

tersebut sangat membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, 

pengontrolan, dan evaluasi. (Iwan Tamsoa, 2019 : 1) 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kesuksesan pembelajaran 

khususnya mata kuliah keagamaan Islam terkait erat dengan 
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implementasi manajemen pembelajaran terutama terhadap pembelajaran 

al-Qur’an. Mempelajari al-Qur’an merupakan kewajiban setiap muslim 

sejak usia dini, keutamaan mempelajari al-Qur’an lahir untuk memotivasi 

setiap muslim agar serius dalam belajar al-Qur’an. Rasulullah saw. 

bersabda: 

َََّّخيْ رحكحْمََّمْنَّتَ َعل َمَّاْلقحْرآَنََّوَعل َمهحَّ 

Artinya:  

“Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar al-Qur’an dan 

mengajarkannya”. (HR al-Bukhãry).  

 

Hadis di atas menunjukan bahwa berinteraksi dengan al-Qur’an 

dengan cara mempelajarinya dan mengajarkannya merupakan ciri 

manusia terbaik menurut agama Islam. Olehnya itu, ada empat langkah 

dalam berinteraksi dengan al-Qur’an dimulai dari membaca, menghafal, 

mempelajari, dan akhirnya mengamalkan. Untuk menguasai langkah demi 

langkah, maka secara mendasar seseorang dituntut dalam mempelajari 

al-Qur’an agar menguasai makhraj huruf dan hukum tajwid secara teori 

maupun praktek. Namun realitanya, masih banyak yang tidak memahami 

makhraj huruf dan hukum tajwid, sehingga dalam prakteknya berpengaruh 

pada baik-buruknya bacaan dan hafalan al-Qur’an mereka. Di sisi lain 

banyak pula yang telah baik dan benar dalam membaca al-Qur’an, karena 

telah mempelajari makhraj huruf dan hukum tajwid secara formal, non 

formal maupun informal. Pada masa ini, banyak lembaga pendidikan Islam 

didirikan baik formal maupun non formal dan menjadikan persyaratan 
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utama untuk masuk belajar di lembaga tersebut adalah mahir membaca 

al-Qur’an, salah satunya di program I‘dãd Lugawy Ma‘had al-Birr Unismuh 

Makassar yang beralamat di jalan Sultan Alauddin no 259. 

Mahasiswa yang diterima masuk belajar bahasa Arab di Ma‘had 

al-Birr, rata-rata bisa mengaji, bahkan sejumlah mahasiswa telah memiliki 

hafalan 30 Juz, namun masih ditemukan mahasiswa yang tidak baik 

dalam membaca al-Qur’an karena belum sesuai dengan makhraj huruf 

dan hukum tajwid, bahkan ada yang sudah memiliki hafalan tetapi 

bacaannya masih banyak kesalahan. Hal ini berdasarkan hasil tes dalam 

proses belajar di kelas dan hasil tes UTS maupun UAS pada setiap 

semester berjalan. Ada pula yang tidak mampu menuntaskan 

pembelajaran al-Qur’an padahal hanya dituntut untuk menghafal dengan 

lancar surah yang telah ditentukan dalam satu mustawa atau semester. 

Hal ini disebabkan oleh latar belakang mereka yang berasal dari keluaran 

sekolah umum. Mereka memilih daftar belajar di Ma‘had al-Birr karena 

memiliki semangat belajar Islam yang tinggi terhadap al-Qur’an dan 

bahasa Arab. Juga disebabkan siapa pun yang masuk diterima semua 

tanpa seleksi. 

Ma‘had al-Birr, sejak awal berdiri tahun 1996 telah mengadakan 

pembelajaran al-Qur’an yang membersamai pelajaran bahasa Arab. Untuk 

itu, pelajaran al-Qur’an hanya fokus pada tahap hafalan 2 juz yaitu juz 28 

dan 29, selain itu Ma‘had al-Birr lebih banyak mengajarkan mata pelajaran 

terkait dengan memahami ilmu bahasa Arab dan keislaman yang ditempu 
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selama dua tahun. Dengan harapan setelah belajar bahasa Arab mereka 

mampu memahami dan mengkaji al-Qur’an secara mandiri, sebab al-

Qur’an diturunkan dalam bahasa Arab. Uniknya hafalan al-Qur’an menjadi 

barometer kelulusan ujian semester, jika hafalannya tidak tuntas dan tidak 

mencapai target maka mahasiswa yang bersangkutan tidak diluluskan. 

Karena itu, ujian al-Qur’an dijadwalkan sendiri sebelum materi-materi UAS 

diadakan. Meskipun ada persoalan yang dihadapi, namun sebenarnya 

pembelajaran al-Qur’an di Ma’had al-Birr telah berjalan sesuai 

perencanaan, terorganisir dan terlaksana cukup baik, dan di akhir 

semester diadakan evaluasi pembelajaran terhadap semua mata kuliah 

termasuk al-Qur’an.  

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dikaji lebih jauh dari 

segi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembelajaran 

yang berlangsung di Ma‘had al-Birr terutama pada mata kuliah al-Qur’an. 

Peneliti memandang perlu melakukan penelitian ini dengan judul: 

Manajemen Pembelajaran al-Qur’an Melalui Program I‘dãd Lugawy di 

Ma‘had al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.            

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, 

maka masalah utama yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana penerapan fungsi manajemen pembelajaran al-Qur’an 

melalui program I‘dãd Lugawy di Ma‘had al-Birr Universitas 

Muhammadiyah Makassar? 
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2. Apa faktor kendala dalam menerapkan manajemen pembelajaran 

al-Qur’an melalui program I‘dãd Lugawy di Ma‘had al-Birr 

Universitas Muhammadiyah Makassar?   

3. Apa faktor pendukung dalam menerapkan manajemen 

pembelajaran al-Qur’an melalui program I‘dãd Lugawy di Ma‘had 

al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan pembatasan permasalahan di atas, penelitian ini 

bertujuan: 

1. Untuk menganalisis dengan jelas tentang penerapan fungsi 

manajemen pembelajaran al-Qur’an melalui program I‘dãd 

Lugawy di Ma‘had al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.  

2. Untuk menganalisis faktor yang menjadi kendala  dalam 

menerapkan manajemen pembelajaran al-Qur’an melalui program 

I‘dãd Lugawy di Ma‘had al-Birr Universitas Muhammadiyah 

Makassar. 

3. Untuk menganalisis faktor pendukung dalam menerapkan 

manajemen pembelajaran al-Qur’an melalui program I‘dãd 

Lugawy di Ma‘had al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.  

D. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara 

teoritis maupun praktis. 
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1. Aspek Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengelola 

pembelajaran khususnya pelajaran al-Qur’an. Dari sini, semoga dapat 

menjadi masukan untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam sesuai 

dengan perkembangan kondisi dan harapan masyarakat. 

2. Aspek Praktis  

a) Sebagai alternatif manajemen pembelajaran yang unggul bagi 

lembaga pendidikan Islam.  

b) Sebagai masukan bagi lembaga untuk meningkatkan mutu pendidikan 

di Ma‘had al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar. 

c) Sebagai masukan bagi dosen untuk pembenahan manajemen 

pembelajaran di Ma‘had al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.  

d) Sebagai masukan bagi dosen di Ma‘had al-Birr Universitas 

Muhammadiyah Makassar bahwa keberhasilan dalam mengajar 

ditentukan oleh manajemen pembelajaran yang berkualitas.  

e) Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait 

dengan manajemen pembelajaran al-Qur’an di Ma‘had al-Birr 

Universitas Muhammadiyah Makassar.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Hasil Penelitian 

Berdasarkan usaha peninjauan terhadap hasil penelitian terdahulu 

yang berkaitan dengan objek kajian dalam penelitian ini, maka peneliti 

menemukan beberapa karya ilmiah berupa tesis yang relevan dengan 

penelitian ini: 

1 Peneliti Inah Zainah Nasution 

 Judul Tesis Manajemen Pembelajaran Al-Qur’an Di Kelas Terpadu 

Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 

Cabang Medan Kota Tahun Pelajaran 2013-2014. 

(Inah Zainah Nasution, 2013 : iv) 

Tujuan 

Penelitian 

a. Perencanaan pembelajaran al-Qur’an di kelas 

terpadu SMP Muhammadiyah 1.  

b. Pengorganisasian pembelajaran al-Qur’an di kelas 

terpadu SMP Muhammadiyah 1.  

c. Pelaksanaan pembelajaran al-Qur’an di kelas 

terpadu SMP Muhammadiyah 1.  

d. Evaluasi pembelajaran al-Qur’an di kelas terpadu 

SMP Muhammadiyah 1. 

Metode 

Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

diperoleh dengan teknik wawancara, observasi dan 

studi dokumen. 

Hasil 

Penelitian 

a. Perencanaan pembelajaran al-Qur’an di kelas 

terpadu SMP Muhammadiyah 1, setiap guru menyusun 

perlengkapan pembelajaran meliputi kriteria 

ketuntasan minimal, program tahunan, program 

semester, silabus, dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). 

b. Pengorganisasian pembelajaran al-Qur’an dilakukan 

secara sendiri dan kelompok. Pengorganisasian materi 

dilakukan guru sendiri. Sedangkan pengorganisasian 

secara kelompok dibahas dalam forum musyawarah 
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guru mata pelajaran (MGMP) dan ISMUBA (al-Islam, 

Kemuhammadiyahan, bahasa Arab dan al-Qur’an). 

c. Pelaksanaan pembelajaran al-Qur’an di kelas 

terpadu SMP Muhammadiyah 1 adalah 6 jam pelajaran 

setiap pekan. Pelaksanaan pembelajaran 

menggunakan metode yang bervariasi dan media 

pembelajaran yang beragam. 

d. Evaluasi pembelajaran al-Qur’an di Kelas Terpadu 

SMP Muhammadiyah 1 dilakukan dengan cara 

beragam, yaitu lisan, tulisan, dan unjuk kemampuan 

membaca, dan penilaian sikap. Evaluasi dilaksanakan 

harian, bulanan, tengah semester, dan semester. 

Persamaan 

dan 

Perbedaan 

a. Hal-hal yang sama dengan penelitian yang peneliti 

lakukan adalah 1) Objek penelitian berupa 

permasalahan manajemen pembelajaran al-Qur’an. 2) 

Mendeskripsikan penerapan fungsi manajemen berupa 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

evaluasi pembelajaran al-Qur’an. 

b. Hal-hal yang berbeda dengan penelitian yang 

peneliti lakukan adalah 1) Subjek penelitian berupa 

tempat memperoleh data atau informasi yaitu 

mahasiswa dan dosen al-Qur’an program I‘dãd 

Lugawy di Ma‘had al-Birr. 2) Berusaha mengungkap 

faktor pendukung dan kendala penerapan manajemen 

pembelajarkan al-Qur’an melalui program I‘dãd 

Lugawy di Ma‘had al-Birr.  

2 Peneliti Muliana 

 Judul Tesis Studi Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam Di Madrasah Tsanawiyah DDI Amparita Sidrap 

Tahun 2016. (Muliana, 2016 : 7) 

Tujuan 
Penelitian 

a. Untuk menjelaskan manajemen pembelajaran PAI di 

MTs DDI Amparita Sidrap. 

b. Untuk mengetahui usaha guru PAI dalam 

meningkatkan manajemen pembelajaran di MTs DDI 

Amparita Sidrap. 

c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan kendala 

dalam pelaksanaan manajemen pembelajaran PAI di 

MTs DDI Amparita Sidrap. 

Metode 
Penelitian 

Penelitian ini menggunakan teknik observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Dan analisis datanya 
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menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. 

Hasil 
Penelitian 

a. Manajemen pembelajaran PAI telah dilaksanakan 

melalui perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian 

pembelajaran. Program manajemen pembelajaran 

tersebut dilaksanakan 21 jam tatap muka. Dalam satu 

pekan, dilaksanakan proses pembelajaran fullday, 

yaitu 3 jam pada sore hari sebagai kegiatan ekskul. 

b. Usaha guru PAI untuk meningkatkan pembelajaran 

PAI adalah memberikan pertanyaan dalam setiap 

pembelajaran, memberikan kesempatan siswa untuk 

menampilkan hasil karyanya, memberikan PR secara 

terstruktur, berdiskusi, memberi kesempatan siswa 

bertanya, menggunakan media alat peraga, 

pembelajaran yang menyenangkan, memberikan 

hadiah, pembiasaan dan budi pekerti. 

c. Faktor pendukung menajemen pembelajaran PAI 

yaitu: dukungan orang tua, sarana pembelajaran yang 

tersedia, kualitas tenaga pendidik dan kepala 

Madrasah mengembangkan model kepemimpinan 

demokratis dan visioner. Adapun kendala pelaksanaan 

manajemen pembelajaran: kurangnya sarana, motivasi 

siswa kurang, adanya anggapan belajar PAI itu sulit 

dan penguasaan materi yang diberikan kurang. 

Persamaan 
dan 

Perbedaan 

a. Hal-hal yang sama dengan penelitian yang peneliti 

lakukan adalah 1) Objek penelitian berupa 

permasalahan manajemen pembelajaran. 2) 

Mendeskripsikan penerapan fungsi manajemen berupa 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

pembelajaran. 3) Mendeskripsikan faktor pendukung 

dan kendala manajemen pembelajaran. 

b. Hal-hal yang berbeda dengan penelitian yang 

peneliti lakukan adalah 1) Subjek penelitian berupa 

tempat memperoleh data atau informasi yaitu 

mahasiswa dan dosen al-Qur’an program I‘dãd 

Lugawy di Ma‘had al-Birr. 2) Materi manajemen 

pembelajarannya berupa pelajaran al-Qur’an. 

3 Peneliti Martono La Moane 

 Judul Tesis Manajemen Pembelajaran Al-Qur’an Hadiś Di 

Madrasah Aliyah Darul Arqam Muhammadiyah 

Gombara Makassar” Tahun 2016. (Martono La Moane, 
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2016 : xx) 

Tujuan 

Penelitian 

a. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang 

manajemen pembelajaran al-Qur’an Hadiś di 

Madrasah Aliyah Darul Arqam Muhammadiyah 

Gombara Makassar, baik dari aspek perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi 

pembelajaran al-Qur’an Hadiś, 

b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung 

dan menghambat dalam pelaksanaan manajemen 

pembelajaran al-Qur’an Hadiś serta upaya-upaya yang 

dilakukan oleh guru al-Qur’an Hadiś dalam mengatasi 

hambatan pembelajaran. 

Metode 

Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis 

fenomenologik dan ilmu manajemen. Jenis penelitian 

ini tergolong deskriptif kualitatif. Cara pengumpulan 

data mengunakan data sekunder dan data primer 

dengan analisi: reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

Hasil 

Penelitian 

a. Manajemen pembelajaran al-Qur’an Hadiś di 

Madrasah Aliyah Darul Arqam Muhammadiyah 

Gombara melalui empat tahapan, yaitu: 1) 

Perencanaan pembelajaran al-Qur’an Hadiś yaitu 

menyusun kalender pendidikan dan rincian pekan 

efektif, menyusun program tahunan, program 

semester, dan silabus serta menyusun rencana 

pelaksanaan pembelajaran. 2) Pengorganisasian 

pembelajaran dengan mendesain kelas menggunakan 

setting kelas tradisional. 3) Pelaksanaan pembelajaran 

al-Qur’an Hadis dengan menggunakan strategi 

pembelajaran al-Qur’an Hadiś, metode pembelajaran 

al-Qur’an Hadiś, kepemimpinan dalam pembelajaran. 

4) Evaluasi atau penilaian terhadap pembelajaran al-

Qur’an Hadiś ditekankan pada penguasaan materi 

pelajaran dan pokok membaca, menghafal, dan 

praktek menulis.  

b. Adapun faktor pendukung kegiatan belajar 

mengajar: 1) jumlah guru, 2) sarana dan prasarana, 3) 

kurikulum dan materi pelajaran, 4) media, dan alat 

pembelajaran, 4) dana operasional, dan 5) 

kepemimpinan dan manajemen madrasah.  
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Sedangkan faktor penghambat pembelajaran: 1) faktor 

internal, yaitu siswa, sebagai raw input, 2) faktor 

eksternal, yaitu lingkungan sebagai enviromental input, 

yang meliputi lingkungan sekitar madrasah dan 

lingkungan social. Disamping itu pula, guru al-Qur’an 

Hadiś terus melakukan perbaikan berkelanjutan baik 

dalam hal pemahaman dan penggunaan strategi, 

metode, materi, penggunaan alat/media, pemahaman 

tentang kurikulum dan pengetahuan tentang 

perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi di 

sekitarnya, dengan senantiasa melakukan dan 

menjalin koordinasi serta kerjasama dengan pihak 

manapun, terutama dengan guru-guru se-KKM, dan 

guru yang tergabung dalam satu MGMP, khusunya 

mata pelajaran al-Qur’an Hadiś. 

Persamaan 

dan 

Perbedaan 

a. Hal-hal yang sama dengan penelitian yang peneliti 

lakukan adalah 1) Objek penelitian berupa 

permasalahan manajemen pembelajaran al-Qur’an. 2) 

Mendeskripsikan penerapan fungsi manajemen berupa 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

evaluasi pembelajaran. 3) Mendeskripsikan faktor 

pendukung dan kendala manajemen pembelajaran. 

b. Hal-hal yang berbeda dengan penelitian yang 

peneliti lakukan adalah Subjek penelitian berupa 

tempat memperoleh data atau informasi yaitu 

mahasiswa dan dosen al-Qur’an program I‘dãd 

Lugawy di Ma‘had al-Birr Unismuh Makassar. 

4 Peneliti Irwan Tamsoa 

 Judul Tesis Implementasi Manajemen Pembelajaran Al-Qur’an 

Pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Sukabumi 

Tahun 2019. (Irwan Tamsoa, 2019 : v) 

Tujuan 

Penelitian 

Untuk mengetahui implementasi manajemen 

pembelajaran al-Qur’an pada Sekolah Menengah 

Pertama di Kota Sukabumi yang meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi 

manajemen pembelajaran al-Qur’an pada Sekolah 

Menengah Pertama di Kota Sukabumi. 

Metode 

Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

fenomenologis, dengan rancangan pendekatan studi 

kasus. Untuk menggali data dengan menggunakan 
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observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Hasil 

Penelitian 

a. Bervariasinya implementasi manajemen 

pembelajaran al-Qur’an pada Sekolah Menengah 

Pertama di Kota Sukabumi.  

b. Pertama, setiap sekolah mempunyai peraturan 

masing-masing dalam penerimaan siswa baru, ada 

sekolah yang standar penerimaan atau tes masuknya 

harus mampu baca al-Qur’an. Sementara di sekolah 

lain, setiap siswa-siswi yang mendaftar diterima 

semua, baik yang bisa membaca al-Qur’an maupun 

tidak. Kedua, perbedaan standar penerimaan siswa-

siswi baru di atas sangat berpengaruh terhadap praktik 

manajemen pembelajaran al-Qur’an di ruang-ruang 

belajar. Bagi sekolah yang menerima siswa-siswi 

masuk dengan standar sudah bisa membaca al-

Qur’an, maka tidak terlalu sulit mengejar standar 

kelulusan, sebaliknya bagi yang menerima tanpa 

seleksi maka cukup sulit untuk mengejar standar 

kelulusan tersebut. 

Perbedaan 
dan 

kesamaan 

a. Hal-hal yang sama dengan penelitian yang peneliti 

lakukan adalah 1) Objek penelitian berupa 

permasalahan manajemen pembelajaran al-Qur’an. 2) 

Mendeskripsikan penerapan fungsi manajemen berupa 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

evaluasi pembelajaran al-Qur’an. 

b. Hal-hal yang berbeda dengan penelitian yang 

peneliti lakukan adalah 1) Subjek penelitian berupa 

tempat memperoleh data atau informasi yaitu 

mahasiswa dan dosen al-Qur’an program I‘dãd 

Lugawy di Ma‘had al-Birr Unismuh Makassar. 2) 

Berusaha mengungkap faktor pendukung dan kendala 

penerapan manajemen pembelajarkan al-Qur’an 

melalui program I‘dãd Lugawy di Ma‘had al-Birr 

Unismuh Makassar.  

Tabel 1.1 Tesis yang Relevan 

Tinjauan hasil penelitian ini menunjukan bahwa 4 (empat) tesis di 

atas memiliki objek penelitian yang sama dengan peneliti sendiri lakukan 

yaitu fokus pada permasalahan penerapan manajemen pembelajaran. 
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Lalu 3 (tiga) tesis sama dengan peneliti lakukan dari sisi mata 

pelajarannya yaitu al-Qur’an. Namun 1 (satu) tesis berbeda dalam materi 

yaitu pendidikan agama Islam (PAI). Disamping itu, perbedaannya juga 

terletak pada subjek penelitian berupa mahasiswa dan dosen pada 

Program I‘dãd Lugawy di Ma‘had al-Birr Universitas Muhammadiyah 

Makassar.  

B. Tinjauan Teori dan Konsep 

Teori dan konsep manajemen pembelajaran al-Qur’an sangat 

diperlukan sebagai acuan dalam mengimplementasikan proses 

pembelajaran. Untuk itu, sangat membutuhkan kajian dari beberapa 

sumber penting. Berikut ini beberapa poin yang akan dibahas secara 

terstruktur mengenai teori dan konsep dasar penelitian ini. 

1. Manajemen Pembelajaran al-Qur’an  

a) Pengertian dan Fungsi Manajemen 

1) Pengertian Manajemen  

 Secara etimologi manajemen berasal dari bahasa Inggris yang 

berarti management, dari akar kata manage yang bermakna mangatur, 

mengurus, melaksanakan dan mengelola. ( John M. Echols dan Hassan 

Shadily, 1992 : 372) Menurut Husaini Usman, kata manajemen berasa 

dari bahasa latin, yaitu manus yang berarti tangan dan agere yang berarti 

melakukan. Managere diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam 

bentuk kata kerja to manage, dengan kata benda management 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau 
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pengelolaan. (Husain Usman, 2006 : 3) Adapun menurut Syaiful Sagala, 

Manajemen berasal dari kata managio, yaitu pengurusan atau managiare 

yaitu, melatih dalam mengatur langkah-langkah. (Syaiful Sagala, 2006 : 

13) Jadi, sebagai kesimpulan manajemen secara bahasa berarti 

pengaturan dan pengelolaan sumber daya organisasi.  

Dalam al-Qur’an dikenal dengan istilah tadbîr yang berarti 

manajemen atau pengaturan, seperti dalam QS al-Sajadah/32: 5 

َّاْْلَْمَرَِّمَنَّالس َماِءَِّإََلَّاْْلَْرِضَُّثح َّيَ ْعرحجحَّإِلَْيِهَِّفَّيَ ْوٍمََّكاَنَِّمْقدَّ  ارحهحَّأَْلَفََّسَنٍةَّّمِ  اَّتَ عحد ونَّيحَدبِ رح
Terjemahnya:  

“Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian 

(urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya 

(lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu”. 

 

Ayat di atas menunjukan bahwa Allah swt. Pengatur alam 

semesta (manager). Keteraturan alam ini membuktikan 

kemahasempurnaan Allah swt. dalam mengelola segala urusan di langit 

dan bumi demi kemaslahatan makhluk-Nya. Karena itu, manusia Sebagai 

khalifah dituntut untuk mampu mengatur urusannya di bumi untuk 

kemaslahatan dunia sesuai dengan aturan Allah swt. terutama dalam 

urusan pendidikan dan khususnya pembelajaran. 

Sedangkan menurut para ahli sebagaimana dikutip Syaiful Sagala 

mengungkapkan bahwa: (Syaiful Sagala, 2009 : 50) 

(a) Menurut Buford dan Bedeian, manajemen adalah proses untuk 

mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan 

material secara efisien.  
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(b) Menurut Daft dan Steers, manajemen adalah sebagai proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

(c) Menurut George R Terry, manajemen adalah suatu proses yang nyata 

mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan 

pengendalian yang dilakukan untuk menentukan penyelesaian 

sasaran yang telah ditetapkan dengan menggunakan orang dan 

sumber-sumber daya lainnya. 

(d) Menurut James A. F. Stoner, manajemen adalah proses dari 

perencanaan, pengorganisasian, pemberi pimpinan, dan 

pengendalian dari suatu usaha dari anggota organisasi yang 

menggunakan sumber-sumber daya organisatoris untuk mencapai 

tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

(e) Menurut Longenecker dan Pringgle, manajemen sebagai proses 

pengadaan dan pengkombinasian sumber daya manusia, finansial 

dan fisik untuk mencapai tujuan pokok organisasi. 

Berdasarkan pengertian di atas, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa manajemen adalah sebuah proses menjalankan fungsi manajemen 

dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk 

mencapai sebuah tujuan bersama. 

2) Fungsi Manajemen  

Menurut George R. Terry dalam Fathul Maujud, manajemen 

memiliki 4 fungsi dasar yang disingkat POAC yaitu Planning 
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(Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating 

(Penggerakkan), dan Controlling (Pengawasan). (Fathul Maujud, 2018 : 4) 

Jika ke empat fungsi manajemen tersebut diterapkan dalam 

kegiatan manajemen pembelajaran, maka dapat dijelaskan sebagai 

Berikut: 

(a) Planning (Perencanaan) 

Planning atau perencanaan adalah seluruh proses yang telah 

matang dalam pembelajaran yang akan dilakukan dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditentukan. ST Vembriarto dalam Abdul 

Kholiq, planning didefiniskan sebagai penggunaan analisa yang bersifat 

rasional dan sistematis terhadap proses pengembangan pendidikan yang 

bertujuan untuk menjadikan pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien 

dalam menanggapi kebutuhan dan tujuan murid-murid serta masyarakat. 

(Abdul Kholiq, 2020 : 5) 

Dalam merencanakan berarti memilih sejumlah kegiatan lalu 

memutuskan apa yang harus dilakukan, kapan, bagimana, dan oleh siapa. 

Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang mempertimbangkan 

kondisi dan waktu baik yang akan datang maupun saat rencana dibuat. 

Landasan dasar perencanaan adalah kemampuan manusia untuk memilih 

masa depan kemudian berupaya untuk mewujudkan masa depan 

pilihannya tersebut. Sehingga suatu yang direncanakan dapat terealisasi. 

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi maka 

lembaga pendidikan Islam harus melakukan perencanaan pembelajaran. 
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Untuk itu, maka berlaku prinsip-prinsip perencanaan, yaitu: (Abdul Kholiq, 

2020 : 6) 

(1) Perencanaan harus bersifat komprehensif. 

(2) Perencanaan pendidikan harus bersifat integral. 

(3) Perencanaan pendidikan harus memperhatikan aspek-aspek 

kualitatif. 

(4) Perencanaan pendidikan harus merupakan rencana jangka 

panjang dan kontinyu. 

(5) Perencanaan pendidikan harus didasarkan pada efisiensi. 

(6) Perencanaan pendidikan harus memperhitungkan semua sumber-

sumber yang ada atau yang dapat diadakan. 

(7) Perencanaan pendidikan harus dibantu oleh organisasi 

administrasi yang efisien dan data yang dapat diandalkan. 

Prinsip perencanaan pembelajaran pada lembaga pendidikan 

Islam harus mencerminkan nilai-nilai islami yang berdasarkan al-Qur'an 

dan al-Sunnah. Dalam hal perencanaan, al-Qur'an mengajarkan kepada 

orang beriman untuk mempersiapkan hari esok. Allah swt. berfirman QS 

al-Hasyr/59: 18 

 

 

َّاَّللٰ ََّيََّٰٓ ََّوات  قحوا
َّلَِغٍدٍۚ ََّقد َمْت َّم ا َّنَ ْفٌس ََّوْلتَ ْنظحْر َّاَّللٰ َ َّات  قحوا َّٰاَمنحوا َّال ِذْيَن ََّخِبيْ ٌرَِّبَاَّ ي  َها َّاَّللٰ َ ِان 

 تَ ْعَملحْونَّ
Terjemahnya:  
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“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah 

diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada 

Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu 

kerjakan”. 

 

Ayat di atas merupakan dasar dalam merencanakan kebaikan di 

masa depan yang bersifat duniawi maupun ukhrawi, termasuk dalam 

merencanakan kegiatan pembelajaran agar tujuan yang hendak dicapai 

dapat terwujud.  

(b) Organizing (Pengorganisasian) 

Manajemen pembelajaran bukan sekadar perencanaan, namun 

kegiatan berikutnya adalah melaksanaan perencanaan yang telah 

disusun. Pelaksanaan suatu rencana disebut dengan pengorganisasian 

pembelajaran, yaitu suatu sistem kerja sama sekelompok orang untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Pengorganisasian dilakukan dengan 

membagi bidang-bidang secara jelas, terstruktur, dan kompak lalu bekerja 

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Wujud 

dari pelaksanaan organizing ini adalah tampaknya kesatuan yang utuh, 

kekompakan, kesetiakawanan dan terciptanya mekanisme yang sehat, 

sehingga kegiatan lancar, stabil dan mudah mencapai tujuan yang 

ditetapkan. 

Proses organizing menciptakan kesatuan dalam segala tindakan, 

al-Qur'an al-Karim menyebutkan keutamaan tindakan kesatuan yang bulat 

dan utuh dalam suatu organisasi. Allah swt. berfirman QS Ãli ‘Imrãn/3: 103  
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يْ ًعاَّو ََلَّتَ َفر ق حْواَّ َّ َواذْكحرحْواَّنِْعَمَتَّاَّللٰ ََِّعَلْيكحْمَِّاْذَّكحنْ تحْمَّاَْعَدۤاًءََّفاَل َفَّبَ ْْيََّ َواْعَتِصمحْواَِِّبَْبِلَّاَّللٰ ََِّجَِ
َّفَاَنْ قََّ َّالن اِر َّمِ َن َّححْفَرٍة ََّعٰلىََّشَفا َّوَكحنْ تحْم

َِّاْخَواًًنٍۚ َّبِِنْعَمِتهِٓ َّفََاْصَبْحتحْم ََّكٰذِلَكَّق حلحْوِبكحْم َّمِ نْ َهاَّ ذَكحْم
حَّاَّللٰ حََّلكحْمَّٰاٰيِتِهََّلَعل كحْمَّتَ ْهَتدحْونَّ  ي حبَ ْيِ 

Terjemahnya:  

“Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, 

dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah 

kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu 

Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya 

kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di 

tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. 

Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar 

kamu mendapat petunjuk”. 

 

Ayat di atas menerangkan pentingnya bersatu dalam bertindak 

dan salah satu yang dapat mewujudkannya adalah dengan berorganisasi. 

Ajaran Islam senantiasa mendorong para pemeluknya untuk melakukan 

segala sesuatu secara terorganisir, karena suatu kebenaran yang tidak 

terorganisir akan dikalahkan mudah oleh kebatilan yang terorganisir 

dengan baik. (Muliana, 2016 : 42) 

Selanjutnya al-Qur'an memberikan petunjuk agar dalam suatu 

organisasi, jangan sampai timbul pertentangan, perselisihan, percekcokan 

yang mengakibatkan lemahnya kesatuan, runtuhnya mekanisme 

kepemimpinan yang telah dibangun. (Abdul Kholiq, 2020 : 8) 

Sebagaimana dalam Q.S. al-Anfãl/8: 46 

   َوَتْذَهَبَّرُِْيحكحْمََّواْصِبحْوۗاَِّان َّاَّللٰ َََّمَعَّالصٰ ِبِْيَنٍََّۚواَِطيْ عحواَّاَّللٰ َََّوَرسحْوَلهحََّوََلَّتَ َناَزعحْواَّفَ تَ ْفَشلحْواَّ
Terjemahnya:  
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“Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih, 

yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang 

dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar”. 

 

Proses pelaksanaan pembelajaran sangat memerlukan 

pengorganisasian untuk menentukan tugas dan tanggung jawab setiap 

pendidik yang disesuaikan dengan keahlian dalam mengampu mata 

pelajaran.  

(c) Actuating (Penggerakkan) 

Proses ini berfungsi memberikan motivasi dan bimbingan kepada 

pendidik agar bekerja dengan tekun dan baik sehingga pekerjaan yang 

dilakukan menuju tujuan yang telah ditetapkan.  

Bimbingan berarti memelihara, menjaga dan memajukan 

organisasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan berikut : (Abdul Kholiq, 2020 : 

9) 

(1) Memberikan dan menjelaskan perintah. 

(2) Memberikan petunjuk melaksanakan kegiatan. 

(3) Memberikan kesempatan meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan/kecakapan dan keahlian agar lebih efektif dalam 

melaksanakan berbagai kegiatan organisasi. 

(4) Memberikan kesempatan ikut serta menyumbangkan tenaga dan 

pikiran untuk memajukan organisasi berdasarkan inisiatif dan 

kreativitas masing-masing 

(5) Memberikan koreksi agar setiap personal melakukan tugas-

tugasnya secara efisien. 
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Al-Qur'an telah memberikan pedoman bimbingan dalam bentuk 

peringatan dan kabar gembira, sebagaimana QS al-Kahfi/18: 2  

َّ َّال ِذْيَنَّيَ ْعَملحْوَنَّالصٰ ِلٰحِتَّاَن  َّاْلمحْؤِمِنْْيَ َر َّمِ ْنَّل دحْنهحََّوي حَبشِ  َََّبًْساََّشِدْيًدا ََّاْجرًاَّقَ يِ ًماَّلِ ي حْنِذَر ََلحْم
 َحَسًنا َّ

Terjemahnya:  

“Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa 

yang sangat pedih dari sisi-Nya dan memberikan kabar gembira 

kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa 

mereka akan mendapat balasan yang baik”. 

 

Jadi Proses actuating adalah memberikan perintah, petunjuk, 

pedoman dan nasehat serta keterampilan dalam berkomunikasi dan 

motivasi. (Abdul Kholiq, 2020 : 9) 

Dalam kegiatan pembelajaran, pimpinan memotivasi para pendidik 

untuk memaksimalkan potensinya sebagai pengajar di dalam kelas. 

Sehubungan dengan itu, pimpinan bersama pendidik bertugas memotivasi 

peserta didik agar belajar dengan giat dan penuh semangat. Peran 

pendidik sangat penting dalam menggerakkan peserta didik baik yang 

dilakukan di kelas, laboratorium, perpustakaan dan tempat lain yang 

memungkinkan peserta didik melakukan kegiatan belajar. Pendidik juga 

harus meningkatkan aktivitas peserta didik melalui pendekatan dan 

metode yang sesuai dengan materi pelajaran yang disajikan pendidik. 

(Dimyati, 1999 : 55) Pimpinan di Ma’had al-Birr menjalankan tugasnya 

sebagai pemberi motivasi, nasehat, dan bimbingan kepada dosen-dosen 

agar menjalankan tugas sebagai pengajar berjalan secara baik. 

Disamping itu, para dosen diberi kesempatan untuk meningkatkan 
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kompetensi mereka dengan mengikuti pelatihan metode mengajar yang 

kreatif, inovatif dan menyenangkan. 

(d) Controlling (Pengawasan) 

Pengawasan adalah proses untuk memastikan aktivitas yang 

dilaksanakan benar-benar sesuai perencanaan. Dan evaluasi bagian 

terpenting dalam pengawasan. Evaluasi dalam manajemen pendidikan 

Islam berfungsi untuk menentukan kemajuan pendidikan dan untuk 

memperoleh informasi berupa umpan balik dari kegiatan yang telah 

dilakukan berupa penilaian dan pengukuran. 

Terkait dengan pengawasan/controlling al-Qur’an mengingatkan, 

QS al-Infiţãr/82: 10-12 

(َّ َّ)١٠َوِان ََّعَلْيكحْمََّلَِٰفِظْْيَ  َّ(١٢(َّيَ ْعَلمحْوَنََّماَّتَ ْفَعلحْونَّ)١١(َِّكرَاًماََّكاتِِبْْيَ 
Terjemahnya:  

“Dan sesungguhnya bagi kamu ada (Malaikat-Malaikat) yang 

mengawasi (pekerjaanmu) (10) yang mulia (di sisi Allah) dan yang 

mencatat (amal perbuatanmu), (11) mereka mengetahui apa yang 

kamu kerjakan (12)”. 

 

Pengawasan dan evaluasi dalam proses pembelajaran dilakukan 

oleh pimpinan, aspek yang dievaluasi adalah kegiatan belajar mengajar di 

kelas yang dijalankan oleh pendidik. Pimpinan lembaga bersama pendidik 

melakukan evaluasi proses pembelajaran dan evaluasi hasil/nilai belajar.  

Evaluasi proses pembelajaran adalah mengevaluasi kinerja 

pendidik dari awal hingga akhir proses pembelajaran untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran. Adapun evaluasi nilai belajar dapat dilakukan 

dengan cara formatif maupun sumatif. Cara formatif adalah mengevaluasi 
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pelajaran pada akhir setiap pokok pembahasan sedangkan cara sumatif 

adalah mengevaluasi pelajaran pada setiap akhir semester. (Martono La 

moane, 2016 : 38-41) 

b) Pengertian Pembelajaran  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pembelajaran 

adalah Proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup 

belajar. Adapun menurut Undang-Undang SISDIKNAS no 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasianal Pasal 1 ayat 20 menyatakan bahwa:  

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.  

 

Berdasarkan pengertian pembelajaran di atas, Ada empat 

komponen penting yang saling berkaitan, jika pembelajaran ingin berhasil, 

yaitu peserta didik, pendidik, sumber belajar, dan lingkungan belajar. 

Pembelajaran meliputi proses penanaman pengetahuan, sikap dan 

tingkah laku kepada peserta didik. Bahan pendukung pembelajaran 

adalah biaya, materil, fasilitas, perlengkapan dan peraturan yang berlaku 

pada setiap lembaga pendidikan. Dalam pembelajaran berlangsung 

proses belajar mengajar. Fungsi dan tugas pendidik adalah 

membelajarkan peserta didik untuk mencapai hasil yang maksimal. Dalam 

proses pembelajaran terjadi fase dimana peserta didik mempelajari 

sesuatu dan pendidik merencanakan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan 

belajar, evaluasi, dan program tindak lanjut. (Irwan Tamsoa, 2019 : 27-28) 
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Sedangkan tujuan pembelajaran adalah perilaku hasil belajar yang 

diharapkan dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran tertentu. Hal ini berdasarkan pendapat Slavin (1994) bahwa 

tujuan pembelajaran adalah pernyataan mengenai keterampilan atau 

konsep yang diharapkan dapat dikuasai oleh peserta didik pada akhir 

periode pembelajaran. Tujuan pembelajaran memiliki arah yang hendak 

dituju dari rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam proses pembelajaran. 

Tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk perilaku kompetensi 

spesifik, aktual, dan terukur. Dalam menyusun tujuan pembelajaran hal 

yang perlu diperhatikan penentuan jenis materi pembelajaran, strategi 

pembelajaran, metode pembelajaran, dan media pembelajaran yang akan 

digunakan dalam proses pembelajaran. Tanpa tujuan yang jelas, 

pembelajaran akan menjadi kegiatan tanpa arah, dan menjadi tidak efektif. 

c) Kitab Suci Al-Qur’an  

Kata al-Qur’an artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca. (M. 

Zaenal Arifin, 2018 : 2) Sesuai firman Allah QS al-Qiyãmah/ 75: 17 

  َوق حْرٰانَهَِّان ََّعَليْ َناَََّجَْعه

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Kami yang akan mengumpulkannya (di dadamu) 

dan membacakannya”. 

 

Asal kata al-Qur’an dari lafal qara’a – yaqra’u – qirã’atan yang 

mempunyai arti mengumpulkan, berarti al-Qur’an itu mengumpulkan huruf-
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huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam satu ucapan yang 

tersusun rapih. (Abd. Rozak dan Aminuddin, 2010 : 3) Ulama mengatakan:  

“Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dinamakan 

al-Qur’an karena, dia menghimpun isi (kandungan) kitab-kitab 

Allah yang diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelumnya, bahkan 

menghimpun segala jenis ilmu”. ( Hasanuddin AF, 1995 : 14) 

 

Sedangkan pengertian al-Qur’an menurut istilah adalah 

kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. melalui 

Malaikat Jibril, yang mengandung mu‘jizat, tertulis di dalam mushaf, 

bernilai ibadah bagi pembacanya, diriwayatkan secara mutawatir, dimulai 

dengan surat al-Fãtihah dan ditutup dengan surat al-Nãs. (Irwan Tamsoa, 

2019 : 31) Ada empat langkah dalam berinteraksi dengan al-Qur’an 

dimulai dari membaca, menghafal, mempelajari, dan akhirnya 

mengamalkan. Untuk menguasai langkah demi langkah, maka secara 

mendasar seseorang dituntut dalam mempelajari al-Qur’an agar 

menguasai makhraj huruf dan hukum tajwid secara teori maupun praktek.  

Ada beberapa metode dalam menghafal al-Qur’an, peneliti akan 

menyebutkan 5 metode: 

1) Metode Talqîn. 

Metode ini adalah metode menghafal al-Qur’an dengan 

memperdengarkan ayat yang diulang-ulang hingga hafal di luar kepala. 

Jika tidak ada guru yang mentalqin,  maka bisa dengan mendengarkan 

murottal yang telah dimodifikasi per ayat. Caranya dengarkan dan ulangi 

hingga hafal. Jangan menambah sebelum lancar.  
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2) Metode Membaca Sepuluh Kali. 

Metode ini adalah metode menghafal dengan cara membaca 

sepuluh kali, setelah itu baru dihafal ayatnya. Metode ini cocok bagi yang 

ingin menghafal secara mandiri, dengan syarat bacaan sudah sesuai 

makhraj dan hukum tajwid. Metode ini bertujuan melancarkan bacaan 

sebelum menghafal, sehingga memudahkan proses hafalan sebuah ayat. 

Jangan menambah sebelum lancar. 

3) Metode Yaqra’ 

Metode ini menekankan pada pengulangan ayat dan pemahaman 

ayat. Metode ini dilakukan dengan membaca sebanyak lima kali, lalu 

membaca dan memahami terjemahan ayat yang dibaca. Setelah itu, 

mengingat kata pertama dari ayat yang dihafal, lalu mulai meresapi makna 

sambil kembali mengulang dan menghafalnya dengan betul. Jangan 

menambah sebelum lancar. 

4) Metode Lauhun 

Metode ini adalah metode menghafal al-Qur’an dengan menulis 

ayat. Ayat tersebut lalu dibaca berulang-ulang hingga terbayang susunan 

kata dalam ayat tersebut. Setelah itu, tulisan dihapus atau ditutup sambil 

terus diulang sampai hafal. Jangan menambah sebelum lancar. 

 

 

5) Metode Efektif 
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Metode ini adalah metode dengan memberikan pilihan metode 

sepenuhnya kepada seorang yang menghafal atau pembimbing untuk 

dipraktekkan. Biasanya, metodenya ada beberapa macam. Ada yang 

membaca satu halaman berulang, kemudian dihafalkan. Ada yang 

membaca perayat lalu menghafalnya. Ada juga yang membaca bagian-

bagian ayat untuk digabungkan menjadi satu ayat. Inti utamanya jangan 

menambah sebelum lancar.  

Metode terakhir ini yaitu metode efektif menjadi pilihan yang 

digunakan dalam menghafal al-Qur’an di Ma‘had al-Birr. Karena mata 

kuliah hafalan al-Qur’an ditujukan kepada tingkat mahasiswa yang 

diharapkan mampu belajar dan menghafal secara mandiri.   

d) Manajemen Pembelajaran al-Qur’an melalui Program I‘dad Lugawy di 

Ma’had al-Birr  

Berdasarkan kajian teori mengenai apa itu manajemen, 

pembelajaran dan al-Qur’an maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang 

dimaksud dengan manajemen pembelajaran al-Qur’an adalah suatu 

proses mengelola dan mengatur yang dimulai dengan merencanakan, 

mengorganisir, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran al-Qur’an 

melalui program I‘dad Lugawy di Ma’had al-Birr Unismuh Makassar.   

Ma‘had al-Birr sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam dan 

bahasa Arab berupaya melakukan perencanaan pembelajaran setiap awal 

semester dengan melakukan raker sebelum proses pembelajaran 

berlangsung. Pimpinan Ma‘had juga menyiapkan silabus yang menjadi 



29 
 

 
 

rujukan para dosen dalam membuat rencana pembelajaran semester 

(RPS) sebagai bahan acuan mahasiswa dalam belajar agar tujuan 

pembelajaran di Ma’had al-Birr dapat tercapai.   

Pengorganisasian pembelajaran di Ma‘had al-Birr berjalan dengan 

cara kerja sama antara pimpinan dan para dosen yang menjalankan 

proses pembelajaran di kelas dengan menempatkan dosen sesuai 

kempetensi keahliannya dalam mengajar dan dosen diberi tugas untuk 

mengorganisir dan melaksanakan pembelajaran di kelas secara baik agar 

pembelajaran menyenangkan dan tidak membosankan. 

Terkait dengan pengawasan dan evaluasi pembelajaran, pimpinan 

Ma‘had yaitu mudir atau direktur telah menugaskan kepada Kabid 1 

bagian kurikulum untuk mengevaluasi kinerja dosen dalam mengajar dan 

melaporkan hasilnya kepada mudir atau direktur untuk menjadi bahan 

pertimbangan mudir dalam mengambil kebijakan. Sedangkan terkait 

dengan evaluasi proses pembejaran dan hasil belajar pimpinan dan 

seluruh dosen bekerja sama dalam melakukan evaluasi pada setiap akhir 

semester.   

2. Program I‘dãd Lugawy Ma‘had al-Birr 

a) Sejarah Singkat 

Ma‘had al-Birr adalah lembaga pendidikan bahasa Arab dan studi 

Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang didirikan pada tahun 

1996 atas kerja sama antara pimpinan pusat Muhammadiyah dengan 

Yayasan Dãr al-Birr Society yang berpusat di Dubai, Uni Emirat Arab. 
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Tahun 2002, sekretariat kerja sama Dãr al-Birr Society (DBS) 

bertransformasi secara institusional sebagai badan hukum menjadi Asia 

Muslim Charity Foundation (AMCF) atau Yayasan Muslim Asia yang 

berpusat di Jakarta. Pada tahun 2020 telah bertransformasi menjadi 

Ma‘had yang mandiri di bawah naungan dan pengelolaan Universitas 

Muhammadiyah Makassar. Program I‘dãd Lugawy menjadi program 

utamanya dalam mendidik generasi muslim agar mampu berbahasa Arab 

secara aktif.  

Tujuan pendirian Ma‘had al-Birr adalah untuk melahirkan kader-

kader ulama, zuama dan pendidik yang mampu menguasai bahasa Arab 

dan ilmu syar‘i yang memiliki wawasan keislaman dan berakhlak mulia. 

Ma‘had al-Birr juga memiliki program pengiriman da‘i dan muballig setiap 

tahun, sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Melalui program 

ini, Ma‘had diharapkan menjadi pusat kaderisasi muballig dan ulama yang 

berkomitmen untuk membesarkan, mengembangkan dan bersama-sama 

memajukan amal usaha Muhammadiyah.  

Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai salah satu amal 

usaha terbesar Muhammadiyah di Sulawesi Selatan memiliki tanggung 

jawab dalam upaya pengkaderan ulama melalui program pendidikan 

Ma‘had dan pendidikan ulama tarjih Muhammadiyah (PUTM) dengan 

tujuan menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, cakap, professional, 

bertanggung jawab dan mandiri. Tujuan ini tercermin dalam statuta 

Unismuh BAB III Pasal 7 ayat 1 dan 2 bahwa Unismuh merupakan 
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perguruan tinggi yang berasaskan Islam, berfungsi sebagai pencetak 

akademisi yang berjiwa tauhid sebagai pemandu dan pencerah kepada 

seluruh lapisan dalam kehidupan masyarakat. (Ma’had al-Birr, 2020 : 1-2) 

b) I‘dad Lugawy  

I‘dad Lugawy adalah program persiapan bahasa yang 

mengajarkan bahasa Arab dan ilmu-ilmu Islam salama 2 tahun. Program 

ini dicetuskan oleh Universitas Islam Imam Muhammad bin Su‘ud Riyaď 

Arab Saudi, yang bertujuan mengajarkan bahasa Arab dan ilmu-ilmu Islam 

kepada generasi muda Islam di luar Arab Saudi, sehingga kurikulumnya 

dirancang dalam bentuk bahasa Arab dan disesuaikan dengan kebutuhan 

dan kemampuan orang-orang Islam selain orang Arab. Program ini 

pertama kali diterapkan pada Lembaga Islam dan Bahasa Arab LIPIA 

Jakarta dengan kurikulum berbahasa Arab yang berkesinambungan 

sehingga memudahkan untuk dipelajari secara bertahap pada setiap level 

selama 4 semester.  Program I‘dad Lugawy ini merupakan program 

pembelajaran bahasa Arab yang telah menjadi program unggulan Ma‘had.   

Saat ini Program I‘dad Lugawy di Ma‘had al-Birr telah terintegrasi 

dengan tiga Prodi yang ada pada Fakultas Agama Islam. Tiga Prodi yang 

telah terintegrasi dengan Ma’had al-Birr tersebut adalah Prodi hukum 

keluarga (ahwal Syakhsiyah) dengan akreditasi B, Prodi Komunikasi 

Penyiaran Islam dengan akreditasi Baik, dan Prodi Pendidikan bahasa 

Arab dengan akreditasi B. Namun sebelum mahasiswa berpindah ke prodi 

masing-masing, mereka secara bersama-sama berkonsentrasi belajar 
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selama 2 tahun pada program I‘dad Lugawy. Karena itu, program ini 

sebagai bentuk akselerasi kemampuan berbahasa Arab bagi mahasiswa 

Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Prodi Komunikasi dan 

Penyiaran Islam (KPI) dan Prodi Pendidikan Bahasa Arab (PBA). 

c) Target kompetensi Lulusan I‘dad Lugawy Ma‘’had al-Birr 

Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal yang menjadi 

target setelah lulus dari Ma‘had al-Birr Unismuh Makassar. Standar 

kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan. Hal ini sebagaimana termaktub dalam PP RI No 57 Tahun 

2021 tentang Standar Nasional Pendidikan BAB II tentang Standar 

Kompentensi Lulusan pada Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi:  

“Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang 

kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang 

menunjukkan capaian kemampuan Peserta Didik dari hasil 

pembelajarannya pada akhir Jenjang Pendidikan.  

  

Rumusan Standar kompetensi lulusan di atas berdasarkan: tujuan 

Pendidikan nasional yang termaktub dalam UU RI No 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB II tentang Dasar, Fungsi dan 

Tujuan Pasal 3, berbunyi:  

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. 
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Ma‘had al-Birr dalam menetapkan target kompetensi lulusan 

mengacu pada standar tersebut di atas berdasarkan pada kompetensi 

sikap, keterampilan dan pengetahuan. Hal ini sejalan dengan standar 

kompetensi lulusan jenjang perguruan tinggi yang disebutkan dalam PP RI 

No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan BAB II Pasal 6 

ayat 4 bahwa:  

“Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Jenjang 

Pendidikan tinggi difokuskan pada persiapan Peserta Didik 

menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki 

pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk 

menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi 

kemanusiaan”. 

   

Demi terwujudnya tujuan pembinaan mahasiswa Program I‘dãd 

Lugawy, Ma‘had al-Birr Unismuh Makassar menetapkan pedoman standar 

kompetensi lulusan dalam tiga aspek: (Ma’had al-Birr, 2021 : 54)  

1) Aspek Sikap 

(a) Menjunjung tinggi nama baik Program Studi dan Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

(b) Menghormati dosen, karyawan, teman dan orang lain. 

(c) Menghormati dan menaati peraturan yang diberikan oleh Program 

Studi maupun Universitas baik di dalam kampus maupun di 

masyarakat. 

(d) Menciptakan iklim yang baik guna pengembangan kepribadian 

mahasiswa.  

 



34 
 

 
 

 

2) Aspek Keterampilan  

(a) Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, cakap, professional, 

bertanggung jawab dan mandiri.  

(b) Melahirkan kader-kader ulama, zuama dan pendidik yang mampu 

menguasai bahasa Arab dan ilmu syar‘i yang memiliki wawasan 

keislaman dan berakhlak mulia. 

3) Aspek Pengetahuan 

(a) Penguasaan terhadap bahasa Arab secara aktif, hafalan al-Qur’an 2 

Juz (juz 28 dan 29) serta penguasaan terhadap dasar-dasar ilmu 

agama baik akidah, tafsir, hadis maupun sejarah Nabi saw. 

(b) Memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan 

minat dan bakat. 

d) Kurikulum I‘dãd Lugawy Ma‘had al-Birr 

I‘dãd Lugawy adalah program pendidikan bahasa Arab di Ma‘had 

al-Birr. Pada program ini mahasiswa belajar selama 2 (dua) tahun atau 4 

(empat) semester sebagai program akselerasi kemampuan berbahasa 

Arab bagi mahasiswa Prodi Hukum Keluarga (al-Ahwãl al-Syakhşiyyah), 

Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) dan Prodi Pendidikan 

Bahasa Arab (PBA). Kurikulum Program I'dad Lugawy Ma'had al-Birr 

Universitas Muhammadiyah Makassar menginduk kepada LIPIA Jakarta 

(Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab Jakarta), yaitu Silsilah Ta‘lîm 
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al-Lugah al-‘Arabiyyah yang diterbitkan oleh Universitas Islam Imam 

Muhammad bin Su‘ud dan beberapa modifikasi sesuai kebutuhan. 

Penyelenggaraan program perkuliahan di Program I‘dãd Lugawy 

menggunakan sistem Hişşah yaitu sistem penyelenggaraan pendidikan 

yang menyatakan beban studi mahasiswa dan beban penyelenggaraan 

pendidikan dengan satuan kredit atas dasar waktu semester yang setara 

dengan 16 (enam belas) minggu kerja. Sistem Hişşah adalah takaran 

penghargaan untuk pengalaman belajar yang diperoleh melalui kegiatan 

terjadwal yang disertai tugas lain, baik yang terstruktur maupun yang 

mandiri, selama 50 (lima puluh) menit dalam satu hişşah. Setiap hari 

pembelajaran berlangsung 5 (lima) hişşah dengan rincian sebagai berikut: 

Hari kerja: Senin – Jum'at, 50 menit x 5 hişşah = 250 menit/hari.  

Berdasarkan pedoman integrasi sistem pendidikan Ma’had al-Birr 

Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2021, kurikulum Ma’had al-

Birr dirumuskan sebagai berikut: 

Kurikulum Ma‘had al-Birr 

Semester Mata Kuliah (MK) Jumlah  Bobot 

Hişşah 

I (Satu) Al-Qur’an I, Tafsir I, Tahriri I, Arabiyyah, 
Tadribat, Qira’ah I, dan Khat. 

7 MK 17 SKS 

 
II (Dua) 

Al-Qur’an II, Tafsir II, Hadiś I, Tahriri II, 
Nahwu I, Şaraf I, Qira’ah II, Kitabah I, 
dan Kemuhammadiyahan. 

 
9 MK 

 
21 SKS 

 
III (Tiga) 

Al-Qur’an III, Ulŭm al-Qur’an, Ulŭm al-
Hadiś, Tauhid I, Fikih I, Tarikh I, Tahriri 
III, Qira’ah III, Nahwu II, Şaraf II, Adab 
I, dan Kitabah II 

 
12 MK 

 
24 SKS 

 
 

IV 

Al-Qur’an IV, Tafsir III, Hadiś II, Tauhid 
II, Fikih II, Uşul Fikih, Tarikh II, Ilmu 
Manţiq, Tahriri IV, Qira’ah IV, Nahwu III, 

 
 

16 MK 

 
 

24 SKS 
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(Empat) Şaraf III, Balagah, Adab II, Kitabah III, 
dan Bahaś ‘Ilmy. 

Tabel 1.2 Kurikulum Ma‘had al-Birr 

Adapun terkait dengan mata kuliah al-Qur’an pada setiap 

semester diajarkan 2 hişşah, sehingga selama 4 semester sebanyak 8 

hişşah, mata kuliah al-Qur’an tersebut adalah menghafal juz 29 dan 28. 

Untuk juz 29 dibagi dua pada semester I dan II. Sedangkan untuk juz 28 

dibagi dua pada semester III dan IV, dengan rincian sebagai berikut: 

Penyebaran Mata Kuliah al-Qur’an 

Semester MK Hafalan Sŭrah Juz  

I (Satu) Al-Qur’an I Al-Jinn, al-Muzammil, al-Mudaśśir, al-

Qiyãmah, al-Insãn, dan al-Mursalãt.   

29 

II (Dua) Al-Qur’an II Al-Mulk, al-Qalam, al-Hãqqah, al-

Ma‘ãrij, dan al-Nŭh. 

29 

III (Tiga) Al-Qur’an III Al-Jumu‘ah, al-Munãfiqŭn, al-

Tagãbun, al-Ţalãq, dan al-Tahrîm.  

28 

IV 

(Empat) 

Al-Qur’an IV Al-Mujãdilah, al-Hasyr, al-

Mumtahanah, dan al-Şaff. 

28 

Tabel 1.3 Penyebaran Mata Kuliah al-Qur’an 

 

C. Kerangka Pikir 

Manajemen merupakan sebuah proses menjalankan fungsi-fungsi 

manajemen dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan 

efisien untuk mencapai tujuan bersama. Dunia pendidikan, khususnya 

dalam proses pembelajaran memerlukan pengelolaan yang teratur dan 

rapi agar sukses mencapai tujuan mulia mencerdaskan generasi bangsa 

yang beriman, dan trampil, serta berkarakter akhlak karimah.  

Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Untuk 
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melahirkan pembelajaran yang berkualitas, setiap satuan pendidikan 

dituntut mampu secara baik dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen. 

Sehingga interaksi pendidik dan peserta didik dalam sebuah lingkungan 

belajar dapat diarahkan dan terkontrol dengan baik. Jika manajemen 

pembelajaran seperti yang dimaksud di atas dapat berjalan secara efektif 

dan efisien, maka kegiatan proses pembelajaran akan menghasilkan 

peserta didik yang bermutu dan mampu menghadapi tantangan zaman.   

Pentingnya manajemen pembelajaran juga dirasakan oleh Ma‘had 

al-Birr Unismuh Makassar, yang berkeinginan agar pembelajaran mampu 

menciptakan peserta didik yang berkompeten. Kesuksesan pembelajaran 

dilihat dari prosesnya bukan sekadar hasil akhirnya, karena itu, sangat 

membutuhkan dukungan kurikulum yang baik, sarana yang lengkap dan 

pendidik yang mampu mengatasi kendala-kendala pembelajaran. Seiring 

dengan kemajuan dunia pendidikan, seorang pendidik dituntut untuk 

kreatif dan inovatif dalam mengajar. Dengan demikian, manajemen 

pembelajaran dapat mencapai tujuan pembelajaran, khususnya 

pembelajaran al-Qur’an di Program I‘dãd Lugawy Ma‘had al-Birr.   

Penelitian ini memusatkan perhatian pada manajemen 

pembelajaran al-Qur’an yang terdiri dari bagaimana perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran yang 

diterapkan oleh Ma‘had al-Birr Unismuh Makassar serta kendala dan 

pendukung yang akan dideskripsikan pada penelitian ini, baik kendala 

yang dihadapi oleh dosen maupun mahasiswa.  
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Adapun kerangka pikir dari uraian di atas pada penelitian ini 

terkonsep seperti pada gambar di bawah ini: 

 

Kerangka Pikir 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir

Manajemen Pembelajaran al-Qur’an 

di Ma‘had al-Birr 

Perencanaan 
Pembelajaran al-Qur’an  

 

Pengorganisasian 
Pembelajaran al-Qur’an  

 

Hasil Manajemen Pembelajaran al-Qur’an di 

Ma‘had al-Birr 

Kendala dan Pendukung dalam Menerapkan 

Manajemen Pembelajaran al-Qur’an 

Pelaksanaan  
Pembelajaran al-Qur’an  

 

Evaluasi  Pembelajaran 
al-Qur’an  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.  

Lexi J. Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan 

penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subyek penelitian. (Lexi J. Moleong, 2010 : 6) Pendekatan kualitatif 

bermaksud untuk memberi makna atas fenomena secara holistik, utuh, 

dan menyeluruh. (Sudarwan Danim, 2002 : 35) Metode penelitian ini 

digunakan untuk mengungkapkan keunikan yang ada pada individu 

kelompok, organisasi ataupun institusi tertentu. (Basrowi dan Suwandi, 

2008 : 8) Diantara ciri penelitian kualitatif: tidak mempunyai hipotesis, 

hubungan peneliti dan informan tidak berjarak, lebih mementingkan 

proses daripada hasil, menggunakan istilah informan bukan istilah random 

sampling, dan menggunakan analisa data interaktif dengan cara 

memadukan komponen-komponen analisis berupa mengumpulkan data, 

reduksi data, display data dan kesimpulan hasil secara simultan. (Inah 

Zainah Nasution, 2013 : 105) 

Selanjutnya penelitian ini menggunakan jenis pendekatan 

deskriptif untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu fenomena 

secara alamiah, faktual, akurat, dan sistematik dalam bentuk penjelasan 

berupa kata-kata dan bahasa.  
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Karena itu, penelitian ini berusaha mendeskripsikan penerapan 

manajemen pembelajaran al-Qur’an melalui Program I‘dãd Lugawy di 

Ma‘had al-Birr Unismuh Makassar. Fokus masalah yang akan diteliti 

meliputi penerapan fungsi-fungsi manajemen, serta  kendala, dan 

pendukung dalam menerapkan manajemen pembelajaran al-Qurʼan 

melalui program I‘dãd Lugawy.  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dalam hal ini subyek penelitian sangat penting 

dalam sebuah penelitian ilmiah, karena data tentang variabel yang akan 

diteliti oleh peneliti ada pada subyek atau lokasi penelitian. Peneliti 

memilih tempat yang dijadikan lokasi penelitian adalah Program I‘dãd 

Lugawy di Ma‘had al-Birr Unismuh Makassar yang beralamat di jalan 

Sultan Alauddin no 259 Makassar. Subjek penelitian pada penelitian ini 

adalah mahasiswa dan dosen pengajar al-Qur’an.  

Alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah: 

1. Ma‘had al-Birr satu-satunya lembaga di Sulawesi Selatan yang 

memiliki program I‘dãd Lugawy yaitu program persiapan bahasa 

yang mengajarkan bahasa Arab dan ilmu-ilmu keislaman, serta 

terintegrasi dengan tiga Prodi di Fakultas Agama Islam Unismuh 

Makassar.   

2. Ma‘had al-Birr menjadikan mahir membaca al-Qur’an sebagai 

syarat utama kelulusan dan menjadikan juz 28 dan 29 sebagai 

kurikulum yang wajib dihafal, bagi mahasiswa yang tidak tuntas 
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menghafal, pihak Ma‘had dalam hal ini Kabid I bagian kurikulum 

dengan tegas tidak meluluskan mahasiswa tersebut dan diberi 

kesempatan untuk mengulangi semester yang sama.   

3. Ma‘had al-Birr sangat memperhatikan kualitas dalam proses 

perkuliahan yang dijalankan, karena itu Ma‘had al-Birr menjadi 

lembaga favorit yang mengajarkan bahasa Arab dan al-Qur’an 

bagi generasi muslim di pulau Sulawesi dan luar Sulawesi.   

Adapun waktu penelitian dilaksanakan selama dua bulan, mulai 

tanggal 29 Sya‘ban sampai tanggal 01 Zulhijjah 1443 H, bertepatan 

dengan tanggal 01 April sampai tanggal 30 Juni 2022 M.   

C. Unit Analisis dan Penentuan Informan 

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus yang 

diteliti, bisa berupa individu, kelompok, organisasi, benda, wilayah dan 

waktu tertentu sesuai dengan fokus permasalahannya.  Peneliti akan 

fokus pada unit analisis berupa benda yaitu materi pembelajaran al-Qur’an 

dan penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam pembelajaran al-Qur’an. 

Unit analisis juga terkait dengan kemampuan peneliti dalam membedakan 

subjek penelitian, objek penelitian, dan sumber data. 

Subjek penelitian  adalah siapa atau apa yang bisa memberi data 

dan informasi tentang topik penelitian. Sedangkan objek penelitian adalah 

masalah yang diteliti. Kaitannya dengan pengertian subjek penelitian di 

atas, Sugiyono mengemukakan dalam penelitian kualitatif, narasumber, 

partisipan atau informan adalah sampel. (Sugiyono, 2008 : 22) 
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Penentuan informan atau narasumber untuk diwawancarai adalah 

informan yang memiliki kompetensi intelektual dan pemahaman yang baik 

tentang pembelajaran al-Qur’an di Ma‘had al-Birr dan memiliki komitmen 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui Program I‘dãd Lugawy di 

Ma‘had al-Birr. Adapun sumber data adalah tempat dimana data 

diperoleh. Sementara data merupakan segala fakta dan angka yang dapat 

digunakan untuk Menyusun informasi. Penelitian ini akan menggunakan 

dua jenis sumber data yaitu:  

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

informan yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti yaitu 

manajemen pembelajaran al-Qur’an melalui Program I‘dãd Lugawy di 

Ma‘had al-Birr Unismuh Makassar. Sebagai informan utama dalam 

penelitian ini adalah: Kabid I bagian Kurikulum, Kabid II bagian 

Kemahasiswaan, dosen pengajar al-Qur’an sebanyak 3 orang, dan 3 

Mahasiswa I‘dãd Lugawy atau Persiapan Bahasa.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dihasilkan berupa Informasi dari 

arsip-arsip Program I‘dãd Lugawy di Ma‘had al-Birr, laporan hasil belajar 

mahasiswa, dokumen kepustakaan yang terkait dengan penelitian ini 

berupa buku atau artikel yang relevan dengan masalah dalam penelitian 

ini. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan 

untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun 

teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan 

tentang manajemen pembelajaran al-Qur’an melalui Program I‘dãd 

Lugawy di Ma‘had al-Birr, sebagai berikut : 

1. Observasi  

Menurut Sutrisno Hadi dalam Irwan Tamsoa bahwa teknik 

observasi adalah metode pengumpulan data dengan mengamati dan 

mencatat secara sistematik tentang fakta-fakta yang diteliti, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. (Irwan Tamsoa, 2019 : 14) Kelebihan 

metode observasi, metode ini tidak terbatas pada orang, tetapi juga pada 

objek-objek alam lainnya dan bermanfaat untuk membuktikan kebenaran 

data yang diperoleh melalui teknik wawancara dan dokumentasi.  

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang: a) 

Manajemen pembelajaran al-Qur’an melalui Program I‘dãd Lugawy di 

Ma‘had al-Birr, b) Faktor yang menjadi kendala dan pendukung dalam 

menerapkan manajemen pembelajaran al-Qurʼan melalui program I‘dãd 

Lugawy. 

2. Interview  

Interview adalah metode mendapatkan informasi secara langsung 

melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden atau 
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informan. (Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi, 1997 : 83) Jenis interview 

yang akan peneliti gunakan adalah interview bebas terpimpin yaitu 

interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan 

pertanyaan lengkap dan terperinci. (Suharsimi Arikunto, 2002 : 132) 

Melalui metode wawancara ini, peneliti dapat mengetahui secara 

mendalam tentang manajemen pembelajaran al-Qur’an melalui Program 

I‘dãd Lugawy di Ma‘had al-Birr dari responden atau informan utama dan 

sumber data. 

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan 

mencari data mengenai apa saja berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan dokumen lainnya 

yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. (Suharsimi Arikunto, 

2002 : 206) Tujuan metode ini untuk menggali data secara valid yang tidak 

dapat diperoleh melalui metode observasi atau wawancara, seperti data 

tentang jumlah mahasiswa, hasil belajar mahasiswa, dan sejarah lembaga 

pendidikan. 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data ke dalam pola, kategori dan uraian sehingga mudah untuk dijelaskan. 

(Lexy J. Moleong, 2009 : 103) Analisis data bertujuan untuk menelaah dan 

mengolah data secara sistematika dari hasil temuan dan pengumpulan 

data melalui observasi, interview, dan dokumentasi. Selanjutnya data 
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yang terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan kerangka penelitian 

kualitatif deskriptif yang berupaya menguraikan dengan kata-kata secara 

jelas dan terperinci.  

Dalam analisis ini, peneliti mengumpulkan data dan 

menggambarkan secara menyeluruh tentang manajemen pembelajaran 

al-Qur’an melalui Program I‘dãd Lugawy di Ma‘had al-Birr, kemudian 

ditelaah, dikaji dan disimpulkan sesuai dengan tujuan penelitian. Hal ini, 

sesuai dengan Teknik analisis data yang diungkapkan oleh Miles dan 

Huberman dalam Sutopo yaitu model analisis interaktif yang mencakup: 

reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasinya. 

(Sutopo, H.B, 2006 : 113) Sebagai pendamping model analisis interaktif di 

atas, peneliti juga menggunakan teknik analisis data berikut: (Eva 

Andriana, 2021 : 46-47) 

1. Analisis Deduktif 

Analisis deduktif adalah teknik analisis data yang berangkat dari 

masalah-masalah yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan 

yang sifatnya khusus, berdasarkan pada data yang didapatkan dari hasil 

observasi dan wawancara terkait berbagai kegiatan pembelajaran al-

Qur’an Program I‘dãd Lugawy di Ma‘had al-Birr Unismuh Makassar. 

2. Analisis Induktif 

Analisis induktif adalah teknik analisis data yang berangkat dari 

fakta dan data yang bersifat khusus lalu mengarah pada hal-hal yang 

bersifat umum. Melalui wawancara dan dokumentasi yang bersumber dari 
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informan baik dosen maupun mahasiswa yang sifatnya khusus, peneliti 

dapat menarik kesimpulan umum yang dapat mewakili data khusus 

tersebut. 

3. Analisi Komparatif 

Analisis komparatif adalah teknik analisis yang membandingkan 

antara dua masalah atau lebih, kemudian memilih dan mengambil data 

dan informasi yang diyakini relevan dengan penelitian yang sedang diteliti. 

Lalu peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh.  

F.  Pengecekan Kaabsahan temuan  

Setelah menganalisis data, peneliti juga sangat memerlukan 

pengecekan keabsahan data yang telah dikumpulkan selama meneliti 

agar mendapatkan data yang valid. Menurut Sugiono validitas merupakan 

derajad ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan 

data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan itu, data yang valid 

berupa data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti 

dengan data yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian. (Sugiono, 

2016 : 117) Untuk pengecekan keabsahan data tersebut agar lebih 

terpercaya, peneliti akan mengecek atau memeriksa keabsahan data, 

dengan cara berikut :  

1. Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjangan pengamatan adalah mengecek data di tempat 

penelitian, dengan kembali mengamati, dan mewawancarai sumber data 

yang telah ditemukan. Perpanjangan pengamatan akan menjadikan 
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peneliti dan informan semakin akrab, terbuka, dan saling mempercayai. 

sehingga tidak ada lagi informasi yang tersembunyi. Dengan demikian, 

perpanjangan pengamatan yang dilakukan akan meningkatkan keabsahan 

data yang diperoleh. (Martono La Moane, 2016 : 73) 

2. Meningkatkan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti mengamati secara cermat dan 

berkesinambungan, sehingga data dapat direkam secara berurutan dan 

sistematis. (Sugiono, 2010 : 271) Melalui cara ini, peneliti mengecek 

kembali data, agar dalam mendeskripsikan temuan-temuan di lapangan 

dilakukan secara akurat dan sistematis. 

3. Triangulasi 

Triangulasi merupakan cara menggabungkan seluruh data yang 

diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data yang telah tersedia. 

(Martono La Moane, 2016 : 74) Cara ini mempengaruhi kedalaman 

pengamatan. Pengecekan data triangulasi mencakup berbagai sumber, 

berbagai teknik, dan berbagai waktu. Triangulasi sumber untuk mengecek 

kredibilitas data yang diperoleh melalui beberapa sumber, triangulasi 

teknik untuk mengecek data dari sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda, dan trianggulasi waktu untuk mengecek data melalui wawancara 

dan observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda. (Sugiono, 2010 : 

273) 

Berdasarkan uraian di atas, pengecekan keabsahan temuan pada 

penelitian ini, dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, 
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meningkatkan ketekunan dalam pengamatan, dan menggunakan cara 

triangulasi, baik triangulasi sumber, triangulasi teknik, maupun triangulasi 

waktu sehingga data yang ditemukan pada penelitian ini, benar-benar 

valid dan kredibel. 
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BAB 1V  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Karakteristik Objek Penelitian 

1. Deskripsi Geografis 

Ma‘had al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar berlokasi di 

jalan Sultan Alauddin No. 259 Gunung Sari, Rappocini, Kota Makassar, 

Sulawesi Selatan. Ma‘had al-Birr merupakan lembaga pendidikan bahasa 

Arab dan ilmu-ilmu Islam. al-Birr merupakan Ma’had pertama yang 

memiliki program I‘dad Lugawy, yang berdiri tahun 1996 atas kerja sama 

Yayasan Dar al-Birr Uni Emirat Arab dengan Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah. Yayasan Dar al-Birr mengelola Ma‘had al-Birr selama 6 

tahun, kemudian sejak tahun 2002 pengelolaanya beralih kepada 

Yayasan Muslim Asia (AMCF) yang berlokasi di jalan Slamet Riyadi IV, 

No. 11, Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur. AMCF mengelola 

Ma’had al-Birr selama 18 tahun kemudian tahun 2020 atas keinginan kuat 

Muhammad bin Muhammad Tayyib al-Khury sebagai donatur utama 

Ma‘had menyerahkan sepenuhnya pengelolaan Ma‘had kepada Pimpinan 

Pusat Muhammadiyah lalu diserahkan untuk mengelola asset Ma‘had 

kepada Universitas Muhammadiyah Makassar.   

Saat ini Ma‘had al-Birr berada di bawah naungan Universitas 

Muhammadiyah Makassar berdasarkan surat keputusan rektor Universitas 

Muhammadiyah Makassar no 027 tahun 1442 H/ 2021 M tentang Integrasi 
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Sistem dan Biaya Kuliah Unismuh Makassar dan Ma‘had al-Birr. Ma‘had 

ini terletak dalam lingkungan kampus Unismuh Makassar, tepatnya di 

bagian timur kampus, al-Birr telah ada dalam lingkungan kampus sejak 

awal berdiri tahun 1996. Hal inilah yang membedakan dengan banyak 

Ma‘had milik AMCF yang rata-rata berada di luar kampus perguruan tinggi 

Muhammadiyah di Indonesia. Kibijakan pembangunan Ma‘had dalam 

kumpus Unismuh berkat keputusan bijak yang diambil oleh K.H. 

Djamaluddin Amin selaku PWM saat itu, dalam rangka untuk menciptakan 

kampus yang bernuansa Islami sesuai dengan visi Fakultas Agama Islam 

Unismuh Makassar yaitu mewujudkan insan akademik yang berwawasan 

nilai-nilai Islami, unggul, terpercaya, dan kompetitif pada tahun 2024.  

Ma‘had al-Birr bertujuan untuk melahirkan kader-kader ulama, 

zuama dan pendidik yang mampu menguasai bahasa Arab dan ilmu syar‘i 

yang memiliki wawasan keislaman, berakhlak mulia, cakap, professional, 

bertanggung jawab dan mandiri. Tujuan ini tercermin dalam statuta 

Unismuh BAB III Pasal 7 bahwa Unismuh merupakan perguruan tinggi 

yang berasaskan Islam, berfungsi sebagai pencetak akademisi yang 

berjiwa tauhid sebagai pemandu dan pencerah kepada seluruh lapisan 

dalam kehidupan masyarakat.  

Program unggulan di Ma‘had al-Birr adalah program I‘dad Lugawy 

yang mengajarkan bahasa Arab dan ilmu-ilmu Islam salama 2 tahun dan 

telah terintegrasi dengan tiga Prodi yang ada pada Fakultas Agama Islam. 

Namun sebelum mahasiswa berpindah ke prodi masing-masing, mereka 



51 
 

 
 

secara bersama-sama berkonsentrasi belajar selama 2 tahun pada 

program I‘dad Lugawy. Tiga Prodi yang telah terintegrasi dengan Ma’had 

al-Birr adalah Prodi hukum keluarga (ahwal Syakhsiyah) dengan akreditasi 

B, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam dengan akreditasi Baik, dan Prodi 

Pendidikan bahasa Arab dengan akreditasi B. Saat ini jumlah mahasiswa 

di Ma‘had al-Birr 727 orang. Adapun fasilitas Gedung, sarana dan 

prasarana sangat memadai, dengan 2 gedung berlantai tiga untuk ruang 

belajar dan 1 gedung berlantai tiga untuk asrama mahasiswa serta 2 

gedung berlantai tiga untuk asrama mahasiswi. Jumlah ruang belajar 6 

kelas untuk putra dan 6 kelas untuk putri. Perkuliahan di Ma‘had dibagi 

dalam dua sesi, yaitu sesi pagi dan sesi sore, dengan kurikulum mengikuti 

kurikulum LIPIA Jakarta, yaitu Silsilah Ta‘lim al-Lugah al-‘Arabiyyah yang 

diterbitkan oleh Universitas Islam Imam Muhammad bin Su‘ud yang telah 

dimodifikasi sesuai keperluan. (Ma‘had al-Birr, 2021 : 16) 

2. Deskripsi Kelembagaan 

Nama Lembaga  : Ma‘had al-Birr Unismuh Makassar 

SK Rektor  : 027 Tahun 1442 H/2021 M 

Provinsi   : Sulawesi Selatan 

Kota    : Makassar 

Kecamatan  : Rappocini 

Kelurahan  : Gunung Sari 

Alamat    : Jalan Sultan Alauddin No. 259,  

  Makassar 90221 
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Telepon   : 0851-6109-1606  

Website Resmi  : www.albirr.online 

E-mail    : albirrmakassar@gmail.com 

Facebook   : Ma‘had Al-Birr Unismuh Makassar 

Instagram   : mahad.albirr 

a) Visi 

Menjadi Ma‘had Bahasa Arab yang Terkemuka dan Model dalam 

Memajukan dan Memadukan Pendidikan Bahasa Arab, Dakwah 

dan Pengabdian Masyarakat  

b) Misi 

1)  Menghasilkan Da‘i yang Mumpuni dalam Bidang Bahasa Arab, 

Berakhalak Mulia, Berkompetensi Akademik dan Profesional 

Tinggi serta Berkarakter Pembelajar Sepanjang Hidup 

2) Menciptakan Lingkungan Akademik yang Kondusif dan Optimal 

untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Bahasa Arab dan 

Dakwah Islamiyah 

3) Menumbuhkan Semangat Cinta dan Menyebarluaskan Bahasa 

Arab, Hafal al-Qur’an, Ilmu Syar‘i, Seni Islam bagi Kemaslahatan 

Ummat Manusia  

c) Tujuan Pendirian Ma‘had al-Birr 

Melahirkan Kader-Kader Ulama, Zu‘ama, dan Pendidik yang 

Mampu Menguasai Bahasa Arab dan Ilmu Syar‘i yang Memiliki 

Wawasan Keislaman dan Berakhlak Mulia 

mailto:albirrmakassar@gmail.com
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d) Direktur Ma‘had al-Birr  

Tabel 2.1 : Daftar Direktur Ma‘had al-Birr 

No Nama Mudir/Direktur Masa Jabatan 

1 K.H. Djamaluddin Amin  1996 – 1997 

2 H. Abdul Hamid, Lc., M.A. 1997 – 1999  

3 Syekh Muhammad bin Ahmad al-

Khatib 

1999 – 2000  

4 H. Mushaddiq Arif, Lc. 2000 – 2002  

5 K.H. Lukman Abd. Shamad, Lc. 2002 – 

sekarang  

Sumber : Data Office Assistant Ma‘had al-Birr 

e) Distribusi Mahasiswa Tahun Pelajaran 2021/2022 

Tabel 2.2 : Data Mahasiswa Ma‘had al-Birr 

No Mustawa/Semester Jumlah 

1 Satu 13 

2 Dua 330 

3 Tiga 138 

4 Empat 246 

5 Total 727 

Sumber : Data Office Assistant Ma‘had al-Birr  
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f) Struktur Organisasi Ma‘had al-Birr Tahun 2021/2022 

Tabel 2.3 : Data Struktur Organisasi Ma‘had al-Birr 

No Nama  Jabatan  

1 K.H. Lukman Abd. Shamad, Lc. Direktur 

2 Dr. Muh. Ali Bakri, M.Pd. Wakil Direktur 

3 Anshar Sultan, Lc., M.A. KABID I 

4 Muktashim Billah, Lc., M.H. KABID II 

4 Zainal Abidin, S.H., M.H. KABID III 

5 Nur Amin, S.Pd.I Bendahara 

Sumber : Data Office Assistant Ma‘had al-Birr 

g) Daftar Fasilitas Ma‘had al-Birr 

1) Masjid Subulussalam al-Khoory  13. Gedung Tiga Lantai 

2) Studio Radio Insania 100.8 FM  14. 12 Ruang Kuliah  

3) Mini Hall Syamsuddin Abdul Qadir 15. Ruang Direktur 

4) Asrama Mahasiswa Tiga Lantai   16. Ruang Wakil Direktur 

5) 2 Asrama Mahasiswi Tiga Lantai 17. Ruang KABID 

6) Ruang Office Assistant   18. Ruang Dosen 

7) Lapangan Badminton   19. Ruang Rapat 

8) Perpustakaan    20. Tempat Wudhu 

9)  Kantin al-Birr Mart    21. Gazebo  

10)  Dapur Mahasiswa    22. Tempat Sampah  
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11)  Area Parkir     23. Gudang  

12)  Toilet       24. Taman  

h) Organisasi dan ekstrakurikuler 

1) HMJ Ahwal al-Syakhsiyyah  8. PIKOM IMM al-Birr 

2) HMJ KPI     9. Kajian Kitab Kuning 

3) HMJ PBA     10. Mabit dan Qiyamullail 

4) Halaqah Baca Kitab   11. Halaqah Tahfiz 

5) Masrahiyah (Panggung Bahasa)  12. Kuliah Umum 

6) Seminar      13. Bedah Buku 

7) Olah Raga Pekanan 

i) Dosen dan Karyawan 

1) Dosen 

Tabel 2.4 : Daftar Dosen Ma‘had al-Birr 

No Nama Dosen Mata Pelajaran 

1 K.H. Lukman Abd. Shamad, Lc. Kemuhammadiyahan   

2 Anshar Sultan, Lc., M.A. Adab 2 

3 Muktashim Billah, Lc., M.H. Tafsir 1 

4 Zainal Abidin, Lc., M.H. Tahriri 4 

5 Muslahuddin, Lc. Adab 1 

6 Aliman, Lc., M.A. Tahriri 2 

7 Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H. Hadis 1 & al-Qur’an 

8 Muhammad Radhi Almardhi,Lc.,M.A. Nahwu 3 

9 La Sahidin, Lc. Tadribat  
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10 Amri Amir, Lc. Sharaf 2 

11 Muzakkir Ahlisan, Lc. Arabiyyah  

12 Syuaib, Lc. Tauhid 1 

13 Syafaat Rudin, S.H.I. Sharaf 3 

14 Muhammad Yasin, Lc., M.A. Kitabah 1  

15 Andi Asdar Yusuf Sikki, Lc., M.A. Ushul Fikih 

16 Nastain, S.H.I., M.H. Ilmu Mantik  

17 Rizal Mananu, S.H.I., M.H. Tafsir 3 & al-Qur’an 

18 Abriansyah, Lc. Tauhid 2 & al-Qur’an 

19 Harianto Fernandes, Lc. Nahwu 1 

20 Ryas Maududdin, Lc. Fikih 1 

21 Siti Risnawati Basri, Lc., M.Th.I. Sharaf 1 

22 Ummu Fadhilah Imran, Lc., M.Pd. Nahwu 2 

23 Nurul Ilmah, Lc. Kitabah 2 

24 Musyirah, Lc. Balagah  

25 Naimah, Lc. Tarikh 1 

26 Nakira Turrasyidah, Lc. Hadis 3 

27 Ermawati B., S.H. Tafsir 2 

28 Fitria Yusuf, S.H. Qiraah 4 

29 Nur Azizah, S.H. Tahriri 3 

30 Syahida Asia Al Muqarramah, S.H. Hadis 2 

31 Zulhijjah, S.H Tarikh 2 
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32 Risnawati Hannang, S.H. Qiraah 3 

Sumber : Data Office Assistant Ma‘had al-Birr 

 

2) Karyawan 

Tabel 2.5 : Daftar Karyawan Ma‘had al-Birr  

No Nama Karyawan Jabatan 

1 Muhammad Yusuf Adifitrah Asisten Kantor 

2 Agil Husain Abdullah, S.Sos. Asisten Kantor 

3 Andi Ridha Safriani, S.Pd.I. Asisten Kantor 

4 Syarmadhana, S.Pd. Asisten kantor 

5 Muhammad Faisal Farid K. Petugas Kantin 

6 Syamsul Bakri Petugas Kantin 

7 Mansyur Satpam 

8 Asrun Bachrun Cleaning Service 

9 Anshor Cleaning Service 

10 Aris Faisal Cleaning Service 

Sumber : Data Office Assistant Ma‘had al-Birr   

B. Paparan Dimensi Penelitian 

1. Penerapan Fungsi Manajemen Pembelajaran al-Qur’an 

melalui Program I‘dãd Lugawy di Ma‘had al-Birr  

Manajemen sangat diperlukan dalam penerapan pembelajaran 

kurikulum pendidikan terutama dalam mengajarkan al-Qur’an, sebab al-
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Qur’an sendiri memberikan perhatian tentang pentingnya Manajemen 

dalam mengelola pekerjaan agar berhasil dan sukses.  

Proses manajemen pembelajaran berawal dari menjalankan 

fungsi perencanaan pembelajaran yang mengacu pada silabus untuk 

menyiapkan rencana pembelajaran semester (RPS) sebagai pedoman 

bagi para dosen dalam melaksanakan dan mengorganisir pelajaran yang 

berlangsung di ruang kelas. Rencana pembelajaran semester  sekurang-

kurangnya memuat  tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, 

sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. RPS menggambarkan 

prosedur pengorganisasian pembelajaran yang mengikuti standar muatan 

isi dalam silabus untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karena itu, 

dosen sebagai pendidik sangat penting untuk membuat rencana 

pembelajaran semester, dan kemampuan mengorganisir serta 

melaksanakan rencana pembelajaran yang telah disusun dan mampu 

mengevaluasi hasil dari materi pembelajaran. Kesuksesan seorang dosen 

dalam mengajar dapat diukur dari kemampuan menjalankan proses fungsi 

manajemen dalam setiap langkah yang diambilnya dalam mengajar dan 

membelajarkan mahasiswanya. Atas dasar ini, setiap dosen dituntut untuk 

membuat sebuah rencana pembelajaran semester (RPS) sebagai 

panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan 

selama satu semester. Berikut ini silabus dan RPS mata kuliah al-Qur’an 

pada setiap Mustawa atau semester selama dua tahun:  
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a) Contoh Silabus Mata Kuliah al-Qur’an 

1) Silabus I 

Mata Kuliah  : al-Qur’an 1 

Semester  : Satu 

Bobot   : 2 SKS  

Program   : I‘dãd Lugawy 

Tabel : 3.1 Silabus Mata Kuliah al-Qur’an Semester I 

Materi  Tujuan Materi  Metode Ajar  Referensi 

a. Surah al-

Jinn 

 

b. Surah al-

Muzammil  

 

c. Surah al-

Mudaśśir  

 

d. Surah al-

Qiyãmah 

 

e. Surah al-

Insãn  

 

f. Surah al-

Mursalãt.   

a. Mahasiswa 

menghafalkan 6 

surah dari juz 29 

 

b. Mahasiswa 

memahami hukum 

tajwid dalam 

membaca al-Qur’an 

 

c. Mahasiswa mampu 

membaca al-Qur’an 

dengan bacaan yang 

baik dan benar   

a. Dosen 

Memberikan contoh 

bacaan yang baik 

dan benar atau 

memperdengarkan 

murattal al-Qur’an 

b. Dosen 

Menjelaskan ayat-

ayat tertentu yang 

dianggap sulit 

maknanya 

c. Mahasiswa 

membaca ayat 

secara mandiri 

d.  Mahasiswa dilatih 

menghafal secara 

mandiri 

e. mahasiswa 

menyetorkan ayat 

yang telah  dihafal 

f. Mahasiswa diberi 

tugas menghafal 

ayat dan disetor 

kepada sesama 

Mushaf 

al-Qur’an  
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mahasiswa sebelum 

disetorkan kepada 

dosen 

Sumber : Data Kabid I Penanggung Jawab Kurikulum 

 

 

2) Silabus II 

Mata Kuliah : al-Qur’an 2 

Semester  : Dua 

Bobot   : 2 SKS 

Program   : I‘dãd Lugawy 

Tabel : 3.2 Silabus Mata Kuliah al-Qur’an Semester II 

Materi  Tujuan Materi Metode Ajar  Referensi  

a. Surah al-

Mulk  

 

b. Surah al-

Qalam  

 

c. Surah al-

Hãqqah 

 

d. Surah al-

Ma‘ãrij  

 

e. Surah al-

Nŭh. 

a. Mahasiswa 

menghafalkan 5 

surah dari juz 29 

 

b. Mahasiswa 

memahami hukum 

tajwid dalam 

membaca al-Qur’an 

 

c. Mahasiswa 

mampu membaca al-

Qur’an dengan 

bacaan yang baik 

dan benar   

a. Dosen 

Memberikan contoh 

bacaan yang baik 

dan benar atau 

memperdengarkan 

murattal al-Qur’an 

b. Dosen 

Menjelaskan ayat-

ayat tertentu yang 

dianggap sulit 

maknanya 

c. Mahasiswa 

membaca ayat 

secara mandiri 

d. Mahasiswa dilatih 

menghafal secara 

mandiri 

e. mahasiswa 

menyetorkan ayat 

yang telah  dihafal 

f. Mahasiswa diberi 

tugas menghafal ayat 

dan disetor kepada 

sesama mahasiswa 

Mushaf 

al-Qur’an 
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sebelum disetorkan 

kepada dosen 

Sember : Data Kabid I Penanggung Jawab Kurikulum 

 

 

 

3) Silabus III  

Mata Kuliah : al-Qur’an 3 

Semester  : Tiga 

Bobot   : 2 SKS 

Program   : I‘dãd Lugawy 

Tabel : 3.3 Silabus Mata Kuliah al-Qur’an Semester III 

Materi  Tujuan Materi  Metode Ajar  Referensi  

a. Surah al-

Jumu‘ah 

 

b. Surah al-

Munãfiqŭn  

 

c. Surah al-

Tagãbun  

 

d. Surah al-

Ţalãq  

 

e. Surah al-

Tahrîm. 

a. Mahasiswa 

menghafalkan 5 

surah dari juz 28 

 

b. Mahasiswa 

memahami hukum 

tajwid dalam 

membaca al-Qur’an 

 

c. Mahasiswa 

mampu membaca 

al-Qur’an dengan 

bacaan yang baik 

dan benar   

a. Dosen Memberikan 

contoh bacaan yang 

baik dan benar atau 

memperdengarkan 

murattal al-Qur’an 

b. Dosen Menjelaskan 

ayat-ayat tertentu 

yang dianggap sulit 

maknanya 

c. Mahasiswa 

membaca ayat secara 

mandiri 

d. Mahasiswa dilatih 

menghafal secara 

mandiri 

e. mahasiswa 

menyetorkan ayat 

yang telah  dihafal 

f. Mahasiswa diberi 

tugas menghafal ayat 

dan disetor kepada 

sesama mahasiswa 

sebelum disetorkan 

kepada dosen 

Mushaf 

al-Qur’an  
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Sumber : Data Kabid I Penanggung Jawab Kurikulum 

 

 

 

4) Silabus IV 

Mata Kuliah : al-Qur’an 4 

Semester  : Empat 

Bobot   : 2 SKS 

Program   : I‘dãd Lugawy 

Tabel : 3.4 Silabus Mata Kuliah al-Qur’an Semester IV 

Materi  Tujuan Materi Metode Ajar  Referensi 

a. Surah al-

Mujãdilah  

 

b. Surah al-

Hasyr  

 

c. Surah al-

Mumtahanah 

 

d. Surah al-

Şaff 

a. Mahasiswa 

menghafalkan 4 

surah dari juz 28 

 

b. Mahasiswa 

memahami hukum 

tajwid dalam 

membaca al-Qur’an 

 

c. Mahasiswa 

mampu membaca 

al-Qur’an dengan 

bacaan yang baik 

dan benar   

a. Dosen Memberikan 

contoh bacaan yang 

baik dan benar atau 

memperdengarkan 

murattal al-Qur’an 

b. Dosen Menjelaskan 

ayat-ayat tertentu yang 

dianggap sulit 

maknanya 

c. Mahasiswa 

membaca ayat secara 

mandiri 

d. Mahasiswa dilatih 

menghafal secara 

mandiri 

e. mahasiswa 

menyetorkan ayat 

yang telah  dihafal 

f. Mahasiswa diberi 

tugas menghafal ayat 

dan disetor kepada 

sesama mahasiswa 

sebelum disetorkan 

kepada dosen 

Mushaf 

al-Qur’an 
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Sumber : Data Kabid I Penanggung Jawab Kurikulum 

 

 

 

 

b) Contoh Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Mata Kuliah al-

Qur’an 

1) RPS I 

Tabel : 3.5 Rencana Pembelajaran Semester I 

 

MA'HAD AL BIRR 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

PROGRAM I'DAD LUGHAWI 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

Mata Kuliah KODE Rumpun MK Bobot (sks) Semester Tgl Penyusunan 

 Keilmuan dan Keterampilan 2 3 06.04.2021 103012 (١القرآن الكريم ) 

Otorisasi Dosen Pengembang RPS Koordinator MK Kepala Bidang Akademik 

 Muzakkir Ahlisan, Lc  Anshar, Lc., M.A. 

 
Capaian 

Pembelajaran 

(CP) 

 سور من الجزء التاسع والعشرين ٦أن يحفظ الطالب  ٠١ 

أن يعرف الطالب أحكام التجويد من خالل قراءته القرآن  ٠٢ 

 الكريم

 أن يقرأ الطالب القرآن الكريم قراءة صحيحة مجودة ٠٣ 

Deskripsi 

Singkat Mata 

Kuliah 

 باإلتقان وتقديمه على مدرس المادة ٢٩تدرس هذه المادة في هذا المستوى بإيجاب الطالب على حفظ ست سور من الجزء  

 
Materi 

Pembelajaran 

 سورة الجن ٠١

 سورة المزمل ٠٢

 سورة المدثر  ٠٣

 سورة القيامة ٠٤

 سورة اإلنسان ٠٥

 

Pustaka 

Utama: سورة المرسالت ٠٦ 

Pendukung : القرآن الكريم 

 تفسير السعدي 

 تفسير ابن كثير 

Media Pembelajaran :   والحاسوب –السبورة  –كتب أخرى مساعدة في المادة  –كتاب المقرر في المادة 

Team Teaching :  
Mata Kuliah Prasyarat :  
 

Pekan Ke- 

 

Kemampuan 

Akhir Yang 

Diharapkan 

 

 
Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

 

 
Metode/Bentuk 

Pembelajaran 

 
 

Waktu 

 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

 

 
Kriteria 

(Indikator 

Penilaian) 

 

 
Bobot 

Penilaian 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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١ 

  

 

 

 

 

 

أن يقدم الطالب 

حفظه من سورة 

 ٨-١الجن اآلية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٨-١سورة الجن اآلية  

القراءة النموذجية  ٠١ 

من قبل المدرس أو 

استخدام المسجل 

 الصوتي

شرح اآليات إجماال  ٠٢ 

وتوضيح معاني 

 المفردات الصعبة

القراءة الفردية من  ٠٣ 

 قبل الطالب

تدريب الطالب على  ٠٤ 

 الحفظ

 التسميع الفردي ٠٥ 

الواجب المنزلي  ٠٦ 

بحيث يقوم المدرس 

بإرشاد الطالب إلى 

التسميع الذاتي لنفسه أو 

 التسميع على من يتقن

    

 

 

 

 

 

 

 

 ٢ X دقيقة ٥٠       

الواجبات  ٠١ 

 التحريرية

 

األجوبة عن  ٠٢ 
 أسئلة المدرس

  

األسئلة واألجوبة  ٠٣ 
 من خالل المناقشة

 

 

 

 

 

 

 

يستطيع الطالب أن 

يقدم حفظه من 

سورة الجن اآلية 

٨-١ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

٧ 

Sumber : Data Kabid I Penanggung Jawab Kurikulum 

 

2) RPS II 

Tabel : 3.6 Rencana Pembelajaran Semester II   

 

MA'HAD AL BIRR 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

PROGRAM I'DAD LUGHAWI 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

Mata Kuliah KODE Rumpun MK Bobot (sks) Semester Tgl Penyusunan 

 Keilmuan dan Keterampilan 2 3 06.04.2021 103012 (٢القرآن الكريم )

Otorisasi Dosen Pengembang RPS Koordinator MK Kepala Bidang Akademik 

 Abriansyah, Lc  Anshar, Lc., M.A. 

 
Capaian 

Pembelajaran 

(CP) 

 سور من الجزء التاسع والعشرين ٥أن يحفظ الطالب  ٠١ 

أن يعرف الطالب أحكام التجويد من خالل قراءته القرآن  ٠٢ 

 الكريم

 أن يقرأ الطالب القرآن الكريم قراءة صحيحة مجودة ٠٣ 

Deskripsi 

Singkat Mata 

Kuliah 

 باإلتقان وتقديمه على مدرس المادة ٢٩تدرس هذه المادة في هذا المستوى بإيجاب الطالب على حفظ خمس سور من الجزء  

 
Materi 

Pembelajaran 

 سورة الملك ٠١

 سورة القلم ٠٢

 سورة الحاقة  ٠٣

 سورة المعارج ٠٤

 سورة نوح ٠٥

 

Pustaka 

Utama: القرآن الكريم 

Pendukung : تفسير السعدي 

 تفسير ابن كثير 

  

Media Pembelajaran :   والحاسوب –السبورة  –كتب أخرى مساعدة في المادة  –كتاب المقرر في المادة 

Team Teaching :  
Mata Kuliah Prasyarat :  
 
 

Pekan Ke- 

 

Kemampuan 

Akhir Yang 

Diharapkan 

 

 
Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

 

 
Metode/Bentuk 

Pembelajaran 

 
 

Waktu 

 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

 

 
Kriteria 

(Indikator 

Penilaian) 

 

 
Bobot 

Penilaian 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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١ 

  

 

 

 

 

 

أن يقدم الطالب 

حفظه من سورة 

 ٧-١الملك اآلية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٧-١سورة الملك اآلية  

القراءة النموذجية من  ٠١

قبل المدرس أو استخدام 

 المسجل الصوتي

شرح اآليات إجماال  ٠٢ 

وتوضيح معاني المفردات 

 الصعبة

القراءة الفردية من قبل  ٠٣ 

 الطالب

تدريب الطالب على  ٠٤ 

 الحفظ

 التسميع الفردي ٠٥ 

الواجب المنزلي بحيث  ٠٦ 

يقوم المدرس بإرشاد الطالب 

إلى التسميع الذاتي لنفسه أو 

 التسميع على من يتقن

 القراءة

 

 

 

 

 

 

 

٢ X دقيقة ٥٠       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

الواجبات  ٠١ 

 التحريرية

 

األجوبة عن  ٠٢ 
 أسئلة المدرس

  

األسئلة  ٠٣ 
واألجوبة من خالل 

 المناقشة

 
 

 

 

 

 

 

 

يستطيع الطالب 

أن يقدم حفظه من 
سورة الملك اآلية 

٧-١ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

٧ 

Sumber : Data Kabid I Penanggung Jawab Kurikulum 

 

3) RPS III 

Tabel : 3.7 Rencana Pembelajaran Semester III 

 

MA'HAD AL BIRR 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

PROGRAM I'DAD LUGHAWI 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

Mata Kuliah KODE Rumpun MK Bobot (sks) Semester Tgl Penyusunan 

 Keilmuan dan Keterampilan 2 3 06.04.2021 103012 (٣القرآن الكريم )

Otorisasi Dosen Pengembang RPS Koordinator MK Kepala Bidang Akademik 

 Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H  Anshar, Lc., M.A. 

 
Capaian 

Pembelajaran 

(CP) 

 سور من الجزء الثامن والعشرين ٥أن يحفظ الطالب  ٠١ 

أن يعرف الطالب أحكام التجويد من خالل قراءته القرآن  ٠٢ 

 الكريم

 أن يقرأ الطالب القرآن الكريم قراءة صحيحة مجودة ٠٣ 

Deskripsi 

Singkat Mata 

Kuliah 

 باإلتقان وتقديمه على مدرس المادة ٢٨تدرس هذه المادة في هذا المستوى بإيجاب الطالب على حفظ خمس سور من الجزء  

 
Materi 

Pembelajaran 

 سورة الجمعة ٠١

 سورة المنافقون ٠٢

 سورة التغابن  ٠٣

 سورة الطالق ٠٤

 سورة التحريم ٠٥

 

Pustaka 

Utama:  القرآن الكريم 

Pendukung : تفسير السعدي 

 تفسير ابن كثير 

  

Media Pembelajaran :   والحاسوب –السبورة  –كتب أخرى مساعدة في المادة  –كتاب المقرر في المادة 

Team Teaching :  
Mata Kuliah Prasyarat :  
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Pekan Ke- 

 

Kemampuan 

Akhir Yang 

Diharapkan 

 

 
Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

 

 
Metode/Bentuk 

Pembelajaran 

 
 

Waktu 

 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

 

 
Kriteria 

(Indikator 

Penilaian) 

 

 
Bobot 

Penilaian 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

١ 

  

 

 

 

 

 

أن يقدم الطالب 

حفظه من سورة 

 ٥-١الجمعة اآلية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٥-١سورة الجمعة اآلية  

القراءة النموذجية من قبل  ٠١

المدرس أو استخدام المسجل 

 الصوتي

شرح اآليات إجماال  ٠٢ 

وتوضيح معاني المفردات 

 الصعبة

القراءة الفردية من قبل  ٠٣ 

 الطالب

تدريب الطالب على  ٠٤ 

 الحفظ

 التسميع الفردي ٠٥ 

الواجب المنزلي بحيث يقوم  ٠٦ 

المدرس بإرشاد الطالب إلى 

التسميع الذاتي لنفسه أو التسميع 

 على من يتقن القراءة

 

 

 

 

 

 

 

 

٢ X دقيقة ٥٠       

الواجبات  ٠١

 التحريرية

 

األجوبة عن  ٠٢ 
 أسئلة المدرس

  

األسئلة  ٠٣ 

واألجوبة من خالل 

 المناقشة

 

 

 

 

 

 

 

يستطيع الطالب 

أن يقدم حفظه 

من سورة الجمعة 
 ٥-١اآلية 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

٧ 

Sumber : Data Kabid I Penanggung Jawab Kurikulum 

 

4) RPS IV 

Tabel : 3.8 Rencana Pembelajaran Semester IV 

 

MA'HAD AL BIRR 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

PROGRAM I'DAD LUGHAWI 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

Mata Kuliah KODE Rumpun MK Bobot (sks) Semester Tgl Penyusunan 

 Keilmuan dan Keterampilan 2 3 06.04.2021 103012 (٤القرآن الكريم )

Otorisasi Dosen Pengembang RPS Koordinator MK Kepala Bidang Akademik 

 Rizal Mananu, S.H.I., M.H  Anshar, Lc., M.A. 

 
Capaian 

Pembelajaran 

(CP) 

 سور من الجزء الثامن والعشرين ٤أن يحفظ الطالب  ٠١ 

أن يعرف الطالب أحكام التجويد من خالل قراءته القرآن  ٠٢ 

 الكريم

 أن يقرأ الطالب القرآن الكريم قراءة صحيحة مجودة ٠٣ 

Deskripsi 

Singkat Mata 

Kuliah 

 باإلتقان وتقديمه على مدرس المادة ٢٨تدرس هذه المادة في هذا المستوى بإيجاب الطالب على حفظ أربع سور من الجزء  

 
Materi 

Pembelajaran 

 سورة المجادلة ٠١

 سورة الحشر ٠٢

 سورة الممتحنة  ٠٣

 سورة الصف ٠٤

 

 

Pustaka 

Utama: القرآن الكريم 

Pendukung :  السعديتفسير 

 تفسير ابن كثير 

  

Media Pembelajaran :   والحاسوب –السبورة  –كتب أخرى مساعدة في المادة  –كتاب المقرر في المادة 
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Team Teaching :  
Mata Kuliah Prasyarat :  
 
 

Pekan Ke- 

 

Kemampuan 

Akhir Yang 

Diharapkan 

 

 
Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

 

 
Metode/Bentuk 

Pembelajaran 

 
 

Waktu 

 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

 

 
Kriteria 

(Indikator 

Penilaian) 

 

 
Bobot 

Penilaian 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

١ 

  

 

 

 

 

 

أن يقدم الطالب 

حفظه من سورة 

-١المجادلة اآلية 

٣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٣-١سورة المجادلة اآلية  

القراءة النموذجية من قبل  ٠١

المدرس أو استخدام المسجل 

 الصوتي

شرح اآليات إجماال  ٠٢ 

وتوضيح معاني المفردات 

 الصعبة

القراءة الفردية من قبل  ٠٣ 

 الطالب

تدريب الطالب على  ٠٤ 

 الحفظ

 التسميع الفردي ٠٥ 

الواجب المنزلي بحيث يقوم  ٠٦ 

المدرس بإرشاد الطالب إلى 

ي لنفسه أو التسميع التسميع الذات

 على من يتقن القراءة

 

 

 

 

 

 

 

 

٢ X دقيقة ٥٠       

الواجبات  ٠١
 التحريرية

 

األجوبة عن  ٠٢ 

 أسئلة المدرس

  

األسئلة  ٠٣ 

واألجوبة من خالل 
 المناقشة

 

 

 

 

 

 

 

يستطيع الطالب 
أن يقدم حفظه من 

سورة المجادلة 

 ٣-١اآلية 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

٧ 

Sumber : Data Kabid I Penanggung Jawab Kurikulum 

 

Data silabus dan RPS di atas menunjukan bahwa dosen telah 

membuat perencanaan sebelum mengorganisir dan melaksanakan proses 

belajar mengajar. di samping itu, manajemen pembelajaran berhubungan 

langsung dengan  kompetensi manajerial seorang pemimpin dalam 

merencanakan, mengorganisir dan mengontrol serta berkerja sama 

dengan semua elemen di sebuah lembaga pendidikan. Seseorang yang 

memiliki kemampuan manajerial, maka pimpinan lembaga mampu 

mengelola, mengarahkan, dan mempengaruhi jajaran yang berada di 

bawahnya.  

Berikut ini hasil wawancara dengan Kepala Bidang I yang 

bertanggung jawab secara lansung menangani kurikulum program I‘dad 
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Lugawy di Ma‘had al-Birr yang diberikan wewenang penuh oleh Mudir 

Ma‘had untuk memberikan data dan informasi kepada peneliti:   

Selaku Kabid I dipercayakan untuk menangani segala hal terkait 

kurikulum pembelajaran pada Program I‘dãd Lugawy, mengelola, 

dan mengatur proses pembelajaran, mulai dari menyiapkan 

silabus dan format rencana pembelajaran semester (RPS), 

menyiapkan jadwal, mengadakan raker sebelum dimulai semester 

baru untuk membicarakan program tahunan dan semesteran serta 

mengoganisir pelakasanaan pembelajaran dan mengevaluasinya. 

Berkaitan dengan perencenaan pembelajaran al-Qur’an harus 

berjalan sesuai dengan silabus dan RPS yang hendak dicapai. 

Para dosen yang mengampu mata pelajaran hafalan al-Qur’an 

selalu kami ingatkan dan motivasi agar menuntaskan hafalan 

surah yang telah ditargetkan dalam setiap semester sebanyak 5 

sampai 6 surah. Sebab mahasiswa harus mampu menyelesaikan 

hafalan surah tersebut. Pada akhir semester kami mengadakan 

evaluasi hasil kinerja dosen dalam menangani mata kuliah al-

Qur’an lalu hasil evaluasi kami serahkan kepada Mudir Ma‘had. 

Mata kuliah al-Qur’an sangat penting bagi Ma‘had al-Birr sebagai 

lembaga yang bertujuan mencetak ulama dan da‘i. Karena itu, 

mahasiswa yang tidak menuntaskan hafalan dalam satu semester 

maka mahasiswa tersebut tidak diluluskan meskipun lulus pada 

semua mata kuliah. Ma‘had al-Birr menjadikan hafalan al-Qur’an 

barometer keberhasilan mahasiswa selama masa kuliah dua 

tahun, yaitu  mampu menghafalkan dua juz (28 dan 29). 

(Wawancara dengan H. Anshar Sultan, Lc., M.A., Kepala Bidang I 

Bagian Kurikulum, 21 Juni 2022). 

 

Beliau melanjutkan: 

 

Para dosen pengampu mata kuliah al-Qur’an berjalan sesuai 

dengan program kerja Ma‘had, dosen yang ditugaskan mengajar 

al-Qur’an sesuai dengan keahliannya, mengikuti jadwal yang telah 

ditetapkan, dan mengevaluasi proses pelaksanaan pembelajaran  

al-Qur’an sebanyak dua kali setelah UTS dan UAS. Evaluasi 

pembelajaran al-Quran terkait langsung dengan pencapaian target 

hafalan mahasiswa yang diajar, jika terdapat mahasiswa yang 

belum mencampai target maka dosen pengampu mata kuliah agar 

memberikan motivasi, perhatian khusus, dan tambahan waktu 
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kepada mahasiswa untuk menyelesaikan hafalannya. Mata kuliah 

al-Qur’an menjadi program unggulan yang membawa dampak 

posistif bagi Ma‘had. Sebab dari tahun ke tahun minat pendaftar 

masuk Ma‘had meningkat karena di samping belajar bahasa arab 

juga belajar al-Qur’an dengan target hafalan yang terjangkau oleh 

mahasiswa. ( Wawancara dengan H. Anshar Sultan, Lc., M.A., 

Kepala Bidang I Bagian Kurikulum, 21 Juni 2022).   

 

Mudir/direktur dan Kabid I merupakan pemimpin yang 

bertanggung jawab mengatur jalannya proses pembelajaran. Mudir 

sebagai pengarah menugaskan kepada Kabid I untuk mengelola secara 

penuh, merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi 

kinerja dosen serta melaporkan hasilnya kepada Mudir untuk dievaluasi 

bersama. 

Dosen sebagai manajer  proses pembelajaran di kelas, berperan 

penting untuk merencanakan pembelajaran, mengorganisir jalannya 

proses belajar mengajar di kelas, melaksanakan ketetapan yang telah 

dibuat dalam perencanaan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai 

oleh Ma‘had. Kemudian pada setiap tengah semester dan akhir semester 

dosen melakukan evaluasi.  

Berikut hasil wawancara peneliti dengan dosen mata kuliah al-

Qur’an semester II :  

Mengenai perencanaan pembelajaran al-Qur’an, dosen berusaha 

berjalan sesuai dengan RPS yang telah dibuat, langkah awal yang 

dilakukan yaitu mengukur untuk mengetahui kemampuan bacaan 

dan hafalan mahasiswa. Lalu menyampaikan kepada mereka 

hafalan wajib pada semester II. Upaya yang dosen lakukan agar 

perencanaan pembelajaran dapat berjalan secara optimal, saya 

memaksimalkan waktu pembelajaran yang dilakukan dalam waktu 

2 hişşah yaitu 2x50 menit setiap pekan dan memotivasi mereka 
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agar setiap pekan menyetorkan hafalan. Penilaian yang dosen 

lakukan dengan cara menilai setiap hafalan mahasiswa 

berdasarkan kaidah-kaidah tajwid dan makhraj huruf serta 

menargetkan hafalan mahasiswa sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan.    

Mengenai pengorganisasian dan pelaksanaan pembelajaran al-

Qur’an, dosen menerima hasil setoran setiap mahasiswa dengan 

memperhatikan perbedaan kemampuan mahasiswa dalam 

menghafal al-Qur’an, setiap mahasiswa harus memiliki mushaf al-

Qur’an sebagai media hafalan. dosen juga menyertakan 

penjelasan terkait dengan ilmu tajwid dan metode hafalan. Adapun 

metode yang digunakan adalah metode efektif yaitu metode 

dengan memberikan pilihan metode sepenuhnya kepada seorang 

yang menghafal atau pembimbing untuk dipraktekkan. Biasanya, 

metodenya ada beberapa macam. Ada yang membaca satu 

halaman berulang, kemudian dihafalkan. Ada yang membaca 

perayat lalu menghafalnya. Ada juga yang membaca bagian-

bagian ayat untuk digabungkan menjadi satu ayat.  

Mengenai evaluasi pembelajaran al-Qur’an, setiap pekan 

mengevaluasi kehadiran mahasiswa dan kemampuan menghafal 

mereka. Melakukan remedial bagi bahasiswa yang belum tuntas 

hafalannya sebanyak dua kali setelah UTS dan UAS untuk setiap 

hafalan dengan ketentuan nilai UTS = 30 point, keaktifan = 20 

point, dan UAS = 50 point. Setiap pekan, dosen selalu memantau 

dan menyimak perkembangan mahasiswa dalam menyetorkan 

hafalan.  Adapun tindak lanjut yang dilakukan untuk 

pengembangan potensi mahasiswa dalam pembelajaran al-Qur’an 

adalah dengan memotivasi mereka untuk memperbanyak 

murajaah agar hafalan menjadi lancar dan mengajarkan tahsin 

kepada mahasiswa yang belum baik bancaanya. (Wawancara 

dengan Ustaz Abriansyah, Lc., Dosen Mata Kuliah al-Qur’an 

Semester II, 29 Juni 2022).    

 

Berikut hasil wawancara dengan dosen mata kuliah al-Qur’an 

semester III :  

Tahapan perencanaan: dosen menjalankan RPS yang ada, 

memahami kemampuan hafalan mahasiswa untuk membedakan 

mana yang baik bacaannya dan mana yang belum baik 

bacaannya, memahamkan tujuan menghafal al-Qur’an, membuat 
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penilaian setoran hafalan perorang dan menerima hafalan 

mahasiswa perorang. Tahapan berikutnya berkaitan dengan 

pengorganisasian dan pelaksanaan dimulai dengan mengucapkan 

salam, menyapa mahasiswa dan menanyakan kabar mereka, lalu 

mengabsen mahasiswa satu persatu. Sebelum menerima hafalan, 

dosen menjelaskan tentang ilmu tajwid secara singkat dan 

menyemangati mereka dalam menghafal. Media yang digunakan 

adalah mushaf, papan tulis, dan spidol, kemudian menerima 

hafalan mahasiswa satu persatu. Metode yang digunakan adalah 

metode efektif yaitu metode menghafal yang sepenuhnya 

diserahkan kepada pembimbing atau penghafal untuk diterapkan, 

bisa dengan menghafal satu ayat atau beberapa ayat sampai 

dengan satu halaman. Adapun evaluasi, dosen mengevaluasi 

hasil hafalan setiap dua pekan, saat UTS, dan UAS. Bagi 

mahasiswa yang belum tuntas hafalannya wajib mengikuti 

remedial dengan menuliskan surat yang dihafalkan. Untuk 

mengembangkan potensi mahasiswa, dosen memotivasi mereka 

agar mengikuti perlombaan dan menambah hafal. (Wawancara 

dengan Ustaz Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H., Dosen Mata Kuliah 

al-Qur’an Semester III, 4 Juli 2022). 

 

 

Berikut hasil wawancara dengan dosen mata kuliah al-Qur’an 

semester IV :  

Tahapan perencanaan, berusaha berjalan sesuai dengan RPS 

yang telah ditentukan, membagi mahasiswa menjadi beberapa 

kelompok belajar agar pembelajaran al-Qur’an dapat berjalan 

secara optimal. Mengontrol bacaan mahasiswa baik secara daring 

maupun online melalui zoom atau via Whatshaap dan menerima 

setoran hafalan mereka. Pemberian nilai hafalan dilakukan 

berdasarkan jumlah hafalan dan baik buruknya bacaan. Adapun 

pengorganisasian dan pelaksanaan, mengajarkan tahsin bacaan 

al-Qur’an secara singkat, lalu menerima setoran hafalan 

mahasiswa per kelompok secara langsung di ruang kelas. 

Mahasiswa yang lemah hafalannya mendapatkan koreksi dan 

waktu setoran yang lebih lama, sedangkan media yang digunakan 

mushaf, papan tulis, dan spidol. Metode yang digunakan metode 

menghafal efektif yaitu metode menghafal sesuai dengan 

kemampuan mahasiswa minimal satu ayat atau beberapa ayat 
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sesuai kesepakatan bersama dengan dosen pengampu mata 

kuliah. Apabila mendapatkan mahasiswa yang bacaanya keliru 

maka setoran hafalan dihentikan sejenak untuk dijelaskan dan 

diperbaiki sesuai dengan ilmu tajwid. Berkaitan dengan evaluasi, 

pada setiap pekan melakukan perbaikan bacaan dan mendata 

mahasiswa yang lambat mencapai target untuk dimotivasi dan 

dibimbing agar lebih semangat lagi dalam menghafal. Evaluasi 

juga dilakukan sebanyak dua kali dalam satu semester saat UTS 

dan UAS. Bagi mahasiswa yang belum tuntas hafalannya 

diwajibkan mengikuti remedial setelah UAS diadakan, sedangkan 

mahasiswa yang telah tuntas hafalannya tidak diberikan tugas 

tambahan tetapi langsung diberi nilai dan diluluskan. Untuk 

mengembangkan kemampuan mahasiswa dosen menganjurkan 

agar membaca buku tafsir terkait dengan ayat yang dihafalkan.  

Ada tiga penilaian mata kuliah al-Qur’an yaitu menguji 

kemampuan hafalan, menguji kualitas bacaan, dan menilai 

kehadiran selama waktu hafalan. (Wawancara dengan Ustaz Rizal 

mananu, S.H.I., M.H., Dosen Mata Kuliah al-Qur’an semester IV, 5 

Juli 2022).  

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga dosen pada semester 

yang berbeda yaitu semester II, III, dan IV, dapat disimpulkan bahwa 

penerapan fungsi manajemen pembelajaran al-Qur’an telah berjalan 

sesuai dengan yang diharapakan oleh lembaga. Mulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan berakhir dengan evaluasi. 

Perencanaan dilakukan dengan membuat RPS yang sesuai dengan 

silabus Ma‘had. Pengorganisasian kelas dengan membuat kelompok 

setoran hafalan sesama mahasiswa dan ada pula dosen yang menerima 

setoran satu persatu. Sedangkan pelaksanaan diawali dengan 

menjelaskan ilmu tajwid, dan memotivasi mahasiswa untuk menghafal 

dengan baik dan benar serta penuh semangat. Selanjutnya menerima 
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hafalan perkelompok atau perorang. Metode yang digunakan rata-rata 

dosen menggunakan metode efektif yaitu metode yang memberikan 

keleluasan kepada mahasiswa dalam menghafal, bisa per ayat, dua ayat, 

tiga ayat, atau setengah halaman sampai dengan satu halaman, intinya 

target hafalan setiap mahasiswa tercapai. Adapun pengontrolan dan 

evaluasi, ada dosen yang melakukan setiap pekan dan ada pula setiap 

dua pekan. Dalam satu semester seluruh dosen menilai hasil ujian al-

Qur’an sebanyak dua kali, saat UTS dan UAS. Bagi yang tuntas 

hafalannya langsung diluluskan dan bagi yang belum tuntas diberi 

kesempatan mengikuti remedial. Dosen sangat aktif dalam mengontrol 

hafalan mahasiswa, membimbing, dan memotivasi agar semua 

mahasiswa tuntas dalam materi hafalannya dan diberi nilai minimal 50 dan 

maksimal 100 point.  

Keterangan di atas memerlukan bukti tambahan untuk 

memastikan kebenarannya supaya lebih meyakinkan dan dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan fakta dan realita yang terjadi. 

Maka peneliti melakukan wawancara dengan tiga orang mahasiswa yang 

berasal dari semester yang berbeda yaitu semester II, III, dan IV. 

Berikut hasil wawancara dengan mahasiswa semester II :  

Mengenai perencanaan, setiap hari mahasiswa mempersiapkan 

pelajaran sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Ma’had. 

Mahasiswa merencanakan hafalan dengan mempersiapkan 

hafalan wajib setiap pekan dan memuraja’ah sampai lancar 

sebelum disetorkan. setiap hari jumat mahasiswa menyetorkan 

hafalan wajib, dosen memulai pelajaran al-Qur’an dengan tahsin 
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tilawah, dan dosen yang memberikan pelajaran sesuai dengan 

bidangnya.  

Mengenai pengorganisasian dan pelaksanaan, dosen membagi 

mahasiswa dalam beberapa kelompok lalu menerima hafalan dari 

masing masing kelompok. Dosen yang mengajar menguasai 

materi yang diajarkan, dalam mengajar dosen menggunakan 

metode efektif yaitu metode yang diberikan sepenuhnya kepada 

penghafal atau pembimbing untuk menghafal minimal satu ayat 

perhari. Media yang digunakan dosen adalah papan tulis, spidol 

dan mushaf untuk menjelaskan hukum tajwid di dalam kelas. 

Mengenai evaluasi, setiap akhir pembelajaran dosen mengadakan 

evaluasi kemampuan hafalan masing-masing mahasiswa, bagi 

mahasiswa yang mencapai target tidak diberikan hafalan 

tambahan, sedangkan bagi mahasiswa yang tidak mencapai 

target diberi kesempatan mengikuti remedial. Mahasiswa yang 

baik hafalannya diapresiasi dengan diberi nilai memuaskan, 

sedangkan mahasiswa yang lemah hafalannya tidak diluluskan 

dalam ujian akhir semester. (wawancara dengan saudara Afif 

Ashim Syahrul mahasiswa semester II, 6 Juli 2022). 

 

 

 

 

Berikut hasil wawancara dengan mahasiswa semester III :  

 

Mengenai perencanaan pembelajaran al-Qur’an, setiap 

mahasiswa mempersiapkan pelajaran sesuai jadwal yang 

ditentukan. Pelajaran al-Qur’an terjadwal dengan baik dalam 

sepekan sebanyak 2 Hişşah = 2 SKS, sebelum dimulai pelajaran 

mahasiswa memuraja’ah hafalan mereka, dosen yang 

menyampaikan pelajaran sesuai dengan bidangnya. Adapun 

terkait dengan pengorganisasian dan pelaksanaan pembelajaran 

al-Qur’an, dosen menerima langsung satu persatu hafalan 

mahasiswa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung 

kemampuan dan kualitas hafalan permahasiswa. Dosen 

menggunakan media papan tulis, spidol dan mushaf dalam 

mengajarkan al-Qur’an, metode hafalan yang digunakan dosen 

metode efektif yaitu metode menghafal dengan memberi 

kebebasan kepada mahasiswa sesuai kemampuan mereka dalam 



75 
 

 
 

menghafal, selama mereka mencapai target yang telah ditentukan 

pada akhir semester. Mengenai evaluasi pada setiap akhir 

semester dosen mengadakan evaluasi, bagi mahasiswa yang 

telah tuntas hafalannya tidak ada tugas tambahan, sedangkan 

mahasiswa yang belum menyelesaikan hafalannya diberi 

kesempatan untuk mengikuti remedial. (Wawancara dengan 

saudara Alkhaliq Arrazaq mahasiswa semester III, 7 Juli 2022). 

 

Berikut ini hasil wawancara dengan mahasiswa semester IV :  

 

Perencanaan pembelajaran sudah sangat sesuai dengan jadwal 

yang telah ditetapkan oleh Ma’had. Dosen yang mengajarkan al-

Qur’an sesuai dengan bidangnya, sebelum mulai pelajaran 

mahasiswa menyiapkan pelajaran sesuai dengan jadwal, dan 

sebelum menyetorkan hafalan mahasiswa melakukan muraja’ah 

yaitu mengulangi hafalan sampai betul-betul lancar. Adapun 

berkaitan dengan pengorganisasian dan pelaksanaan, dosen 

melakukan pembagian kelompok untuk saling menyetorkan 

hafalan, hal ini dilakukan untuk efisiensi waktu dalam 

melaksanakan pembelajaran. Dosen sangat menguasai materi 

pelajaran, metode yang digunakan adalah metode efektif, dan 

media yang digunakan papan tulis, spidol, mushaf dan video 

terkait dengan pembelajaran al-Qur’an. Sedangkan mengenai 

evaluasi hasil pembelajaran, dosen melakukan evaluasi di setiap 

tengah semester dan akhir semester, dosen sangat 

mengapresiasi mahasiswa yang cepat menutaskan hafalannya 

dan meberikan nilai tertinggi. Bagi mahasiswa yang tidak tuntas 

hafalannya dalam waktu satu semester diberi kesempatan untuk 

remedial menuntaskan hafalannya. Jika berhasil menuntaskan 

hafalannya maka diberikan nilai standar dan lulus, adapun yang 

tidak mampu menuntaskan hafalan maka mahasiswa tersebut 

tidak diluluskan. (Wawancara dengan saudara Bebas Korocicci 

mahasiswa semester IV, 8 Juli 2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga mahasiswa dari 

semester II, III, dan IV, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan 

fungsi-fungsi manajemen berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan 

Ma‘had. Dimulai dengan perencanaan, mahasiswa menyiapakan mata 
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kuliah sesuai dengan jadwal, dan memurajaah hafalan sebelum 

disetorkan, jadwal setoran hafalan seminggu sekali selama 2x50 menit 

atau 2 Hişşah = 2 SKS. Sedangkan dosen yang mengajar sesuai dengan 

bidangnya. Adapun pengorganisasian dan pelaksanaan pembelajaran 

berlangsung dengan lancar, ada dosen yang menerima langsung hafalan 

satu persatu mahasiswa dan ada yang melakukannya secara 

berkelompok untuk efisiensi waktu. Metode yang digunakan adalah 

metode efektif dan media yang digunakan mushaf, papan tulis, spidol, dan 

video pembelajaran al-Qur’an. Selanjutnya diakhiri dengan evaluasi 

pembelajaran, setiap berakhir pembelajaran ada evaluasi kemampuan 

mahasiswa, juga evaluasi dilakukan pada tiap tengah dan akhir semester. 

Mahasiswa yang tuntas hafalannya langsung diluluskan dan diberi nilai 

memuaskan, sedangkan mahasiswa yang belum tuntas hafalannya diberi 

waktu untuk mengikuti remedial.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid I, dosen dan juga 

Mahasiswa Ma‘had mengenai penerapan fungsi manajemen 

pembelajaran al-Qur’an melalui program I‘dãd Lugawy di Ma‘had al-Birr 

maka selanjutnya dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a) Perencanaan pembelajaran al-Qur’an Program I’dad Lugawy Ma’had 

al-Birr  

Mudir/direktur dan Kabid I merupakan pemimpin yang 

bertanggung jawab mengelolah pembelajaran al-Qur’an. Mudir sebagai 

pengarah menugaskan kepada Kabid I untuk mengelola secara penuh 
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dalam merencanakan pembelajaran dengan mengadakan raker setiap 

awal semester, membuat jadwal dan menyiapkan silabus pembelajaran al-

Qur’an. Dosen sebagai manajer  proses pembelajaran di kelas, berperan 

penting untuk merencanakan pembelajaran al-Qur’an dengan membuat 

RPS sebagai pedoman dosen dan juga mahasiswa dalam mengajarkan 

al-Qur’an. Sebagai mahasiswa berkewajiban  menyiapakan mata kuliah 

sesuai dengan jadwal, dan khusus pelajaran al-Qur’an mahasiswa 

memurajaah hafalan sebelum disetorkan kepada dosen.  

b) Pengorganisasian pembelajaran al-Qur’an Program I’dad Lugawy 

Ma’had al-Birr  

Mudir/direktur dan Kabid I merupakan pemimpin yang 

bertanggung jawab mengorganisir jalannya proses pembelajaran di 

Ma‘had dengan cara membagi mata kuliah kepada dosen sesuai dengan 

bidangnya masing-masing. Sedangkan dosen bertugas mengorganisir 

jalannya pembelajaran al-Qur’an di kelas masing-masing dengan 

membuat kelompok setoran hafalan sesama mahasiswa dan ada pula 

dosen yang menerima setoran satu persatu. Adapun mahasiswa berusaha 

memanfaatkan waktu setoran hafalan yang disediakan dalam jadwal 

sebanyak 2 Hişşah = 2 SKS selama 2x50 menit pada setiap pekannya. 

c) Pelaksanaan pembelajaran al-Qur’an Program I’dad Lugawy Ma’had 

al-Birr  

Pimpinan Ma‘had dan dosen melaksanakan ketetapan yang telah 

dibuat dalam perencanaan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 
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Para dosen pengajar al-Qur’an dalam melaksanakan pembelajaran 

diawali dengan menjelaskan ilmu tajwid, dan memotivasi mahasiswa untuk 

menghafal dengan baik dan benar serta penuh semangat. Selanjutnya 

menerima hafalan perkelompok atau perorang. Metode yang digunakan 

rata-rata dosen menggunakan metode efektif yaitu metode yang 

memberikan keleluasan kepada mahasiswa dalam menghafal, bisa per 

ayat, dua ayat, tiga ayat, atau setengah halaman sampai dengan satu 

halaman, intinya target hafalan setiap mahasiswa tercapai.  Media yang 

digunakan mushaf, papan tulis, spidol, dan video pembelajaran al-Qur’an. 

Sedangkan mahasiswa satu persatu menyetorkan hafalan sesuai dengan 

target yang telah ditentukan dalam RPS.  

 

 

d) Evaluasi pembelajaran al-Qur’an Program I’dad Lugawy Ma’had al-Birr  

Pada akhir semester Kabid I bagian Kurikulum mengadakan 

evaluasi hasil kinerja dosen dalam menangani mata kuliah al-Qur’an lalu 

hasil evaluasi diserahkan kepada Mudir Ma‘had. Adapun dosen bertugas 

melakukan evaluasi, ada dosen yang melakukan evaluasi setiap pekan 

dan ada pula setiap dua pekan. Sedangkan satu semester seluruh dosen 

menilai hasil ujian al-Qur’an sebanyak dua kali, saat UTS dan UAS. Bagi 

yang tuntas hafalannya langsung diluluskan dan bagi yang belum tuntas 

diberi kesempatan mengikuti remedial. Dosen sangat aktif dalam 
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mengontrol hafalan mahasiswa, membimbing, dan memotivasi agar 

semua mahasiswa tuntas dalam materi hafalannya dan diberi nilai minimal 

50 dan maksimal 100 point. Jika remedial telah dilakukan lalu mahasiswa 

yang bersangkutan juga belum menuntaskan hafalan maka aturan yang 

berlaku, mahasiswa tersebut tidak diluluskan. 

2. Faktor Kendala dalam Menerapkan Manajemen Pembelajaran 

al-Qur’an melalui Program I‘dãd Lugawy di Ma‘had al-Birr. 

Kendala merupakan faktor yang menghalangi pencapaian sasaran 

karena keterbatasan kemampuan untuk dipenuhi. Hal ini termasuk dalam 

pelaksanaan manajemen pembelajaran yang tidak luput dari kendala atau 

penghambat. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kabid I bagian 

kurikulum, dan Kabid II Bagian Kemahasiswaan, ditemukan beberapa 

kendala yang dihadapi. Kendala tersebut dapat dikategorikan menjadi dua 

faktor: input mahasiswa dan faktor lingkungan.  

a) Input Mahasiswa 

Mahasiswa yang mendaftar masuk di Ma’had al-Birr cukup 

banyak, dari tahun ke tahun terus bertambah, namun ada kendala yang 

dihadapi yaitu mahasiswa yang masuk diterima semua tanpa ada seleksi. 

Sehingga ada beberapa mahasiswa yang tidak lancar membaca al-

Qur’an. Berikut ini hasil wawancara dengan Kabid I bagian kurikulum : 

Kendala yang dihadapi dalam penerapan manajemen 

pembelajaran al-Qur’an, adanya mahasiswa yang diterima bacaan 

al-Qur’annya masih sangat lemah, sehingga sulit untuk 

beradaptasi dengan kurikulum yang ada di Ma‘had khususnya 

pelajaran al-Qur’an. Hal ini disebabkan latarbelakang mereka 
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yang berasal dari sekolah umum seperti SMA dan SMK, ditambah 

lagi selama belajar di tingkat sekolah menengah atas tidak belajar 

al-Qur’an dan cara membaca yang benar sesuai tajwid. Akhirnya 

ketika masuk Ma‘had tidak mampu menghafal dan tidak mencapai 

target hafalan wajib yang ada di Ma‘had. Ilmu tajwid yang 

diajarkan dan waktu belajar di kelas sangat terbatas, sementara 

ada hafalan wajib yang harus disetorkan setiap pekan. 

(Wawancara dengan H. Anshar Sultan, Lc., M.A., Kepala Bidang I 

Bagian Kurikulum, 5 Juli 2022). 

 

Berdasarkan keterangan di atas menunjukan bahwa mahasiswa 

yang tidak memiliki latarbelakang pesantren atau madrasah akan 

mengalami kesulitan dalam menghafal al-Qur’an, kecuali mereka yang 

belajar dengan serius membaca al-Qur’an di luar jam kuliah formal. 

Ditambah lagi sebagian mahasiswa tidak aktif dalam perkuliahan, hal ini 

menyebabkan keterlambatan menyetorkan hafalan wajib, sehingga saat 

semester berakhir  mereka tidak diluluskan. Hal ini juga diakui oleh Kabid 

II bagian kemahasiswaan Ma‘had.   

 

b) Lingkungan  

Ma‘had al-Birr menyediakan asrama bagi mahasiswanya, 2 

gedung berlantai 3 untuk asrama putri dan 1 gedung lantai 3 untuk 

asrama putra. Keberadaan lingkungan asrama sangat mendukung 

peningkatan minat dan bakat mahasiswa, kegiatan mahasiswa selama 

tinggal di asrama sangat berperan penting dalam mengembangakan 

kemampuan hafalan mereka. Namun berbeda dengan mahasiswa non 

asrama yang tersebar tinggal di kota Makasar, Gowa, dan juga Maros. 

Hasil ujian menunjukan keberhasilan mahasiswa berasrama lebih tinggi 
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dari pada mahasiswa non asrama, termasuk dari segi hafalan. Hal ini 

disebabkan selama berada di luar Ma‘had mahasiswa non asrama tidak 

dapat dikontrol. Hal ini diakui oleh Kabid II bagian kemahasiswaan. Berikut 

ini hasil wawancara dengan Kabid II :  

Kendala yang dihadapi untuk mahasiswa yang tinggal di luar 

asrama adalah tidak adanya pengawasan langsung dari para 

dosen terutama dosen mata kuliah al-Qur’an. Dosen hanya 

mengontrol saat mereka hadir di kelas, setelah kembali mereka 

tidak terikat oleh aturan sebagaimana mahasiswa asrama yang 

memiliki kegiatan ekstrakurikuler berupa tahsin bacaan, halakah 

tahfiz, wajib berbahasa Arab, latihan kepemimpinan, dan halakah 

baca kitab. Di samping itu, Sebagian mahasiswa non asrama 

malas hadir di kelas, tidak semangat dalam belajar, dan kurang 

perhatian dengan pelajaran, serta sibuk dengan hal-hal yang tidak 

terkait dengan pelajaran di Ma‘had. (Wawancara dengan 

Muktashim Billah, Lc., M.H. Kabid II Bagian Kemahasiswaan, 7 

Juli 2022).   

 

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukan bahwa faktor 

lingkungan sangat mempengaruhi perkembangan pengetahuan dan sikap 

seorang mahasiswa, sehingga sangat penting memilih tempat dan 

lingkungan belajar. Lingkungan kampus, keluarga dan masyarakat harus 

bersinergi dalam pembinaan dan pengawasan terhadap putra putri 

mereka. Berikut ini data yang menunjukan perbedaan keberhasilan 

mahasiswa berasrama dan non asrama, khusus dalam mata kuliah al-

Qur’an. Data menunjukan bahwa mahasiswa berasrama lebih berhasil 

daripada mahasiswa non asrama dalam pembelajaran khususnya 

pelajaran al-Qur’an:  

Tabel : 3.9 Data Hasil Ujian Akhir Semester Genap T.A. 2021-2022 
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No  Status Mahasiswa Mata Kuliah Hasil UAS 

L  TL 

 1 Berasrama Al-Qur’an 57 0 

2 Non Asrama Al-Qur’an 243 44 

3 Total 344 

Sumber : Data Kabid I Penanggung Jawab Kurikulum 

Berdasarkan data hasil ujian akhir semester genap tahun ajaran 

2021-2022, peneliti menemukan bahwa kelulusan pada mata kuliah al-

Qur’an mempengaruhi kelulusan pada mata kuliah yang lain, karena al-

Qur’an berbahasa Arab, kurikulum yang dipelajari bahasa Arab seperti 

tauhid, tafsir, hadis, fikih, şaraf, nahwu, qira’ah, dan tarikh. Mahasiswa 

yang baik dan lulus bacaan al-Qur’annya berakibat pada kelulusan mata 

kuliah yang lain.  Sebaliknya mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah al-

Qur’an berakibat pada ketidaklulusan mata kuliah yang lain.  

c) Kedisiplinan Dosen  

Berdasarkan pengamatan peneliti Kendala yang lain adalah 

adanya sebagian dosen yang kurang disiplin dalam mengajar seperti 

terlambat hadir dan bahkan tidak hadir mengajar, sehingga mahasiswa 

yang kurang mampu dalam menghafal tidak mendapatkan bimbingan 

yang cukup tentang metode menghafal yang baik, akibatnya motivasi 

mahasiswa tersebut menjadi menurun. Padahal kedisiplinan merupakan 

salah satu faktor penting untuk meraih kesuksesan, tanpa kedisiplinan 
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maka pendidikan dan pengajaran akan mengalami kemunduran dan tidak 

lagi berkualitas.  Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kabid I :  

Betul bahwa ada sebagian dosen yang kurang disiplin dalam 
kehadiran, sehingga kelas yang diajar kosong dari dosen. Kasus 
semacam ini telah kami laporkan kepada mudir dan dosen yang 
bersangkutan mendapatkan teguran langsung dari mudir. Hal ini 
kami lakukan sebagai bentuk evaluasi setiap bulan dalam rangka 
menjaga kualitas pembelajar Ma‘had. (Wawancara dengan H. 
Anshar Sultan, Lc., M.A., Kepala Bidang I Bagian Kurikulum, 7 
Juli 2022). 

 
3. Faktor Pendukung dalam Menerapkan Manajemen 

Pembelajaran al-Qur’an melalui Program I‘dãd Lugawy di 

Ma‘had al-Birr 

Saat ini, dunia Pendidikan telah mengalami kemajuan yang pesat, 

segala potensi dikerahkan untuk mendukung kemajuan pendidikan dan 

pembelajaran. Tujuan Pendidikan dan pembelajaran akan tercapai, 

apabila suatu lembaga memiliki pendukung yang memadai sebagai alat 

bantu yang sangat menentukan kesuksesan dalam dunia pendidikan dan 

proses pembelajaran. Faktor pendukung utama dalam proses 

pembelajaran adalah dosen, kurikulum, sarana dan prasarana, dana atau 

anggaran, sistem kepemimpinan, dan manajemen kelembagaan. 

a) Dosen 

Menurut UU RI No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, 

dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat. Dosen dituntut memiliki kualifikasi 
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akademik dan kompetensi, kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang 

pendidikan akademik yang harus dimiliki, sedangkan kompetensi adalah 

seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki.  

Secara akademik, dosen-dosen di Ma’had al-Birr telah memenuhi 

kualifikasi dan kompetensi sebagai pengajar al-Qur’an, bahasa Arab dan  

ilmu-ilmu keislaman, sebagaimana dituturkan oleh Kabid I berikut ini:  

Dosen atau tenaga pengajar pada Ma‘had al-Birr merupakan 

alumni Timur Tengah dan LIPIA Jakarta, diantaranya ada alumni 

Universitas di Arab Saudi, Mesir, Sudan, dan Pakistan. Adapun 

terkait dengan latar belakang keilmuan mereka, ada dari jurusan 

tafsir, hadits, bahasa Arab, syari’ah, akidah, sampai dengan 

filsafat Islam. Total jumlah dosen Ma’had sekarang 32 orang. 

(Wawancara dengan H. Anshar Sultan, Lc., M.A., Kepala Bidang I 

Bagian Kurikulum, 5 Juli 2022). 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukan bahwa dosen 

sebagai pendukung utama dalam pembelajaran pada Ma‘had al-Birr 

sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ada kesesuaian antara 

latar belakang pendidikan dengan mata kuliah yang diampu.  

b) Kurikulum 

Kurikulum merupakan faktor pendukung yang sangat penting 

dalam pembelajaran setelah faktor tenaga pengajar. Kurikulum memuat 

tujuan, isi, bahan pelajaran, dan metode untuk menggapai tujuan 

pendidikan yang mencerdaskan, trampil, beradab, dan mampu bersaing 

secara global. Kabid I menuturkan bahwa : 

Kurikulum Ma‘had seluruhnya berbahasa Arab yang dikenal 

dengan istilah Silsilah Ta‘lim al-Lugah al-‘Arabiyyah Li Gair al-

Nãţiqîn Biha. Kurikulum ini diterbitkan oleh Universitas Imam 
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Muhammad bin Su‘ud Riyaď Arab Saudi, namun telah dilakukan 

beberapa modifikasi untuk menyesuaikan dengan Prodi Ahwal 

Şakhsyiyyah dan KPI. Adapun terkait dengan mata kuliah al-

Qur’an merujuk pada al-Qur’an itu sendiri yaitu mahasiswa wajib 

menghafalkan juz 28 dan 29 selama 2 tahun belajar di program 

I‘dãd Lugawy. ((Wawancara dengan H. Anshar Sultan, Lc., M.A. 

Kepala Bidang I Bagian Kurikulum, 5 Juli 2022). 

  

Dari hasil wawancara di atas menunjukan bahwa Ma‘had al-Birr 

sebagai lembaga yang mengajarkan bahasa Arab dan ilmu-ilmu keislaman 

memiliki kurikulum yang telah teruji penerapannya berhasil sejak berdiri 

hingga saat ini.   

c) Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam pembelajaran di 

kelas, pelajaran dapat berjalan lancar jika didukung oleh perlengkapan 

dan fasilitas yang memadai. Berkaitan dengan itu, Ma‘had al-Birr sebagai 

lembaga yang menyediakan tenaga pengajar yang profesional dan 

kurikulum yang baik, juga  menyediakan sarana dan prasarana yang 

mencukupi. Keistimewaan sarana yang lengkap di Ma‘had al-Birr karena 

mendapatkan sokongan dana dari pengusaha kaya dari Uni Emirat Arab 

Bernama Syekh Muhammad Muhammad Tayyib Khury. Berdasarkan 

pengamatan peneliti di lapangan fasilitas Ma’had saat ini sudah sangat 

cukup mulai dari gedung berlantai tiga sebanyak 3 bangunan, ruang kelas 

sebanyak 17 ruang, kursi belajar chitose sebanyak 367 buah, ruang dosen 

sebanyak 3 ruang, kantor sebanyak 3 ruang, setiap lantai dilengkapi 

dengan 3 toilet. Dilengkapi pula dengan 3 gedung asrama berlantai tiga, 

kantin, stasiun radio, aula tempat pertemuan dan rapat, perpustakaan, 
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halaman, serta taman yang indah. Jadi, sangat kondusif untuk 

kenyamanan belajar mahasiswa. Adapun berhubungan dengan mata 

kuliah al-Qur’an, media yang digunakan dalam proses pembelajaran 

adalah al-Qur’an atau mushaf, papan tulis, spidol, dan video terkait 

dengan pembelajaran al-Qur’an.   

d) Anggaran 

Anggaran dalam bentuk uang memegang peranan penting dalam 

mendukung proses pembelajaran. Untuk menjalankan aktivitas belajar 

mengajar, dibutuhkan biaya yang cukup. Pengelolaan uang yang baik 

akan mempengaruhi sukses tidaknya sebuah lembaga pendidikan. karena 

itu, salah satu faktor pendukung keberlangsungan program pendidikan 

adalah pendanaan yang mencukupi. Berdasarkan keterangan dari 

akuntan Ma’had sumber dana Ma’had berasal dari pembayaran 

mahasiswa, amal usaha katin, dan donasi dari seorang dermawan Syekh 

Muhammad Muhammad Tayyib Khury asal UEA. Dan alhamdulillah dana 

tersebut setiap tahun sampai dengan saat ini mencukupi kebutuhan 

operasional di Ma‘had. 

e) Manajemen Kelembagaan   

Berdasarkan pengamatan peneliti diperoleh data bahwa 

kepemimpinan Mudir Ma‘had cukup baik, dan manajemen yang diterapkan 

juga sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam struktur 

organisasi Ma’had dan pembagian tugas secara merata untuk 
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menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam pembelajaran. Hal ini 

dapat kita lihat faktanya pada penjelasan berikut ini :  

Mudir sebagai pimpinan memiliki seorang wakil yang bertugas 

menangani kerja sama dengan pihak eksternal, Adapun untuk urusan 

internal Ma‘had diserahkan kepada tiga kepala bidang sebagai penbantu 

mudir dan wakilnya yaitu kepala bidang I bagian kurikulum, kepala bidang 

II bagian kemahasiswaan, dan kepala bidang III bagian al-Islam dan 

kemuhammadiyahan. Untuk bagian administrasi ditugaskan kepada empat 

orang karyawan sebagai office assistant, bagian keuangan dipercayakan 

kepada satu orang sebagai bendahara Ma’had, untuk bagian kebersihan 

diserahkan kepada 3 orang Karyawan sebagai office boy. Selanjutnya 

dosen-dosen bertanggung jawab melaksanakan tugasnya sebagai 

pengajar mahasiswa/i sudah berjalan dengan baik di bawah koordinasi 

Kabid I dan II, kemudian Kabid I melaporkan kinerja dosen kepada Mudir 

dan wakilnya untuk dievaluasi. Karena itu, dengan manajemen 

kelembagaan yang terstruktur tersebut, pendidikan dan pembelajaran di 

Ma‘had al-Birr berjalan dengan baik dan kondusif.  

 

Struktur Kelembagaan Ma‘had al-Birr Universitas 

Muhammadiyah Makassar 

 

 

 

 

 

Mudir Ma’had 

Wakil Mudir 
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Gambar 2.1 Bagan Struktur Kelembagaan Ma’had al-Birr 

 

 

C. Pembahasan 

Manajemen merupakan sebuah proses menjalankan fungsi-fungsi 

manajemen itu sendiri dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif 

dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dunia 

pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran memerlukan 

pengelolaan yang teratur dan rapi agar sukses mencapai tujuan mulia 

mencerdaskan generasi bangsa yang beriman, trampil, dan berkarakter. 

Maka dari itu, pembahasan dalam penelitian ini berkaitan dengan 

Kabid II 

Kemahasiswaan  

Kabid I 

Kurikulum 

Kabid III 

al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan 

Bendahara 

Office 

Assistan

t 

Dosen 

Security Office Boy 

Mahasiswa/i 
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manajemen pembelajaran al-Qur’an melalui program I‘dãd Lugawy di 

Ma‘had al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar. Permasalahan yang 

dibahas tentang penerapan fungsi manajamen dalam pembelajaran al-

Qur’an, faktor kendala, dan pendukung dalam pelaksanaan manajemen 

pembelajaran al-Qur’an di Ma‘had al-Birr.  

Berdasarkan data-data yang ditemukan dilokasi penelitian baik 

secara deskripsi geografis maupun melalui paparan dimensi penelitian 

dapat dijelaskan melalui kajian berikut :   

1. Penerapan Manajemen Pembelajaran al-Qur’an melalui 

Program I‘dãd Lugawy di Ma’had al-Birr 

a) Planning (Perencanaan)  

Penerapan fungsi manajemen pembelajaran al-Qur’an melalui 

Program I‘dãd Lugawy di Ma’had al-Birr berjalan sesuai dengan 

harapan dan tujuan lembaga. Mulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan berakhir dengan evaluasi. 

Perencanaan dilakukan oleh Mudir dan Kabid I dengan mengadakan 

raker setiap awal tahun perkuliahan, membuat jadwal dan dosen 

membuat RPS sesuai dengan silabus yang telah disiapkan oleh 

Ma‘had. Sedangkan mahasiswa menyiapkan mata kuliah sesuai 

dengan jadwal, dan memurajaah hafalan sebelum disetorkan. 

b) Organizing (Pengorganisasian)  

Mudir/direktur dan Kabid I merupakan pemimpin yang bertanggung 

jawab mengorganisir jalannya proses pembelajaran di Ma‘had dengan 
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cara membagi mata kuliah kepada dosen sesuai dengan bidangnya 

masing-masing. Sedangkan dosen bertugas mengorganisir jalannya 

pembelajaran al-Qur’an di kelas masing-masing dengan membuat 

kelompok setoran hafalan sesama mahasiswa dan ada pula dosen 

yang menerima setoran satu persatu. Adapun mahasiswa berusaha 

memanfaatkan waktu setoran hafalan yang disediakan dalam jadwal 

sebanyak 2 Hişşah = 2 SKS selama 2x50 menit pada setiap 

pekannya. 

c) Actuating (Pelaksanaan) 

Pelaksanaan diawali dengan menjelaskan ilmu tajwid, dan memotivasi 

mahasiswa untuk menghafal dengan baik dan benar serta penuh 

semangat. Metode yang digunakan adalah metode efektif yaitu 

metode yang memberikan keleluasan kepada mahasiswa dalam 

menghafal, bisa per ayat, dua ayat, tiga ayat, atau setengah halaman 

sampai dengan satu halaman, intinya target hafalan setiap mahasiswa 

tercapai. Media yang digunakan adalah  mushaf, papan tulis, spidol, 

dan video pembelajaran al-Qur’an.  

d) Controlling (Pengawasan)  

Terakhir pengontrolan dan evaluasi, dilakukan setiap selesai 

pembelajaran, setiap pekan dan ada pula setiap dua pekan. Dalam 

satu semester seluruh dosen menilai hasil ujian al-Qur’an sebanyak 

dua kali, saat UTS dan UAS. Bagi yang tuntas hafalannya langsung 

diluluskan dan bagi yang belum tuntas diberi kesempatan mengikuti 
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remedial. Dosen sangat aktif dalam mengontrol hafalan mahasiswa, 

membimbing, dan memotivasi agar semua mahasiswa tuntas dalam 

materi hafalannya dan diberi nilai minimal 50 dan maksimal 100 point. 

Jika remedial telah dilakukan lalu mahasiswa yang bersangkutan juga 

belum menuntaskan hafalan maka aturan yang berlaku, mahasiswa 

tersebut tidak diluluskan. 

2. Faktor Kendala dalam Menerapkan Manajemen Pembelajaran 

al-Qur’an melalui Program I‘dãd Lugawy di Ma‘had al-Birr  

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa faktor kendala 

merupakan penghalang untuk mencapai target, sasaran ataupun tujuan. 

Setidaknya peneliti menemukan dua faktor penghambat utama yang 

dihadapi dan menjadi kendala bagi lembaga Ma‘had al-Birr yaitu : input 

mahasiswa dan faktor lingkungan. 

a) Input Mahasiswa 

Mahasiswa yang mendaftar di Ma‘had al-Birr tidak semua alumni 

pondok pesantren, sebagian berasal dari sekolah umum, mahasiswa yang 

mendaftar diterima semua tanpa ada seleksi. Sehingga ada beberapa 

mahasiswa yang tidak lancar membaca al-Qur’an. Hal ini menjadi kendala 

utama yang dihadapi oleh dosen dan mahasiswa itu sendiri dalam 

menjalankan pembelajaran al-Qur’an di kelas pada setiap semesternya. 

Mahasiswa yang berasal dari sekolah umum mengalami kesulitan dalam 

mengikuti kurikulum Ma‘had, khususnya pelajaran al-Qur’an. Hal ini 

sebenarnya sudah diantisipasi dengan mengajarkan kepada mereka Ilmu 
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tajwid namun waktu untuk mengajarkan ilmu tajwid sangat terbatas, 

sehingga lebih fokus pada setoran hafalan yang merupakan tujuan utama 

pelajaran al-Qur’an. Melainkan bagi mereka yang belajar dengan serius 

membaca al-Qur’an di luar jam kuliah formal. Ditambah lagi sebagian 

mahasiswa tidak aktif dalam perkuliahan, hal ini menyebabkan 

keterlambatan menyetorkan hafalan wajib.  

b) Lingkungan 

Ma‘had al-Birr menyiapkan asrama untuk mahasiswa/i yang kuliah 

di I‘dãd Lugawy. Keberadaan lingkungan asrama sangat mendukung 

peningkatan minat dan bakat mahasiswa, kegiatan mahasiswa selama 

tinggal di asrama sangat berperan penting dalam mengembangakan 

kemampuan hafalan mereka, namun berbeda dengan mahasiswa non 

asrama, hasil ujian menunjukan keberhasilan mahasiswa berasrama lebih 

baik dari pada mahasiswa non asrama. Hal ini disebabkan selama berada 

di luar Ma‘had mahasiswa non asrama bebas dan tidak dapat dikontrol. 

Dosen hanya mengontrol saat mereka berada di kelas. Di samping itu, 

sebagian mahasiswa non asrama malas hadir di kelas, tidak semangat 

dalam belajar, dan kurang perhatian dengan pelajaran, serta sibuk dengan 

hal-hal yang tidak terkait dengan pelajaran. Faktor lingkungan sangat 

mempengaruhi perkembangan pengetahuan dan sikap seorang 

mahasiswa, karena itu, jangan salah memilih tempat dan lingkungan 

belajar. 

c) Kedisiplinan Dosen  
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Kedisiplinan merupakan kunci keberhasilan dalam bekerja, jangan 

mengharap kesuksesan dalam hidup tanpa berprilaku disiplin, sebab 

disiplin berarti taat dan patuh pada aturan yang berlaku di sebuah 

lembaga, khususnya kepatuhan pada peraturan lembaga pendidikan demi 

kualitas dan kemajuan yang hendak dicapai. Ketika peraturan tidak lagi 

diaati maka dapat dipastikan lembaga pendidikan tidak akan bermutu dan 

bekemajuan. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa faktor yang 

menjadi kendala juga adalah adanya sebagian dosen yang kurang disiplin 

dalam mengajar seperti terlambat hadir dan bahkan tidak hadir mengajar, 

sehingga mahasiswa yang kurang mampu dalam menghafal tidak 

mendapatkan bimbingan yang cukup dalam metode menghafal secara 

baik, akibatnya motivasi mahasiswa tersebut menurun. Padahal 

kedisiplinan merupakan salah satu faktor penting untuk meraih 

kesuksesan, tanpa kedisiplinan maka pendidikan dan pengajaran akan 

mengalami kemunduran dan tidak lagi berkualitas.   

3. Faktor Pendukung dalam Menerapkan Manajemen 

Pembelajaran al-Qur’an melalui Program I‘dãd Lugawy di 

Ma‘had al-Birr 

Sebagaimana telah diterangkan bahwa tujuan pendidikan dan 

pembelajaran akan tercapai, apabila suatu lembaga memiliki pendukung 

yang memadai sebagai alat bantu yang sangat menentukan kesuksesan 

dalam proses pembelajaran. Faktor pendukung utama dalam proses 
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pembelajaran adalah dosen, kurikulum, sarana dan prasarana, anggaran, 

dan manajemen kelembagaan. 

a) Dosen 

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas 

utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat. Dosen dituntut memiliki kualifikasi 

akademik dan kompetensi. Secara akademik, dosen-dosen di Ma‘had al-

Birr telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagai pengajar al-

Qur’an, bahasa Arab dan  ilmu-ilmu keislaman. Dosen atau tenaga 

pengajar pada Ma‘had al-Birr merupakan alumni Timur Tengah dan LIPIA 

Jakarta, Total jumlah dosen Ma‘had sekarang 32 orang. Dosen sebagai 

pendukung utama dalam pembelajaran pada Ma‘had al-Birr sudah sesuai 

dengan bidangnya masing-masing. Ada kesesuaian antara latar belakang 

pendidikan dengan mata kuliah yang diampu.  

 

b) Kurikulum 

Kurikulum merupakan faktor pendukung yang sangat penting 

dalam pembelajaran, Kurikulum memuat tujuan, isi, bahan pelajaran, dan 

metode untuk menggapai tujuan pendidikan yang mencerdaskan, trampil, 

beradab, dan mampu bersaing secara global. Kurikulum Ma‘had adalah 

Silsilah Ta‘lim al-Lugah al-‘Arabiyyah Li Gair al-Nãţiqîn Biha. Kurikulum ini 

diterbitkan oleh Universitas Imam Muhammad bin Su‘ud Riyaď Arab 



95 
 

 
 

Saudi, namun telah dilakukan beberapa modifikasi untuk menyesuaikan 

dengan Prodi Ahwal Şakhsyiyyah dan KPI, juga PBA. Berkaitan dengan 

mata kuliah al-Qur’an, materinya diambil dari  juz 28 dan 29 yang wajib 

dihafalkan selama 2 tahun belajar di Program I‘dãd Lugawy. 

c) Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam pembelajaran di 

kelas, pelajaran dapat berjalan lancar jika didukung oleh perlengkapan 

dan fasilitas yang memadai. Berkaitan dengan itu, Ma‘had al-Birr sebagai 

lembaga pendidikan telah menyediakan sarana dan prasarana yang 

mencukupi. Fasilitas dan perlengkapan Ma‘had saat ini sudah sangat 

cukup mulai dari gedung berlantai tiga sebanyak 3 bangunan, ruang kelas 

sebanyak 17 ruang, kursi belajar chitose sebanyak 367 buah, ruang dosen 

sebanyak 3 ruang, kantor sebanyak 3 ruang, setiap lantai dilengkapi 

dengan 3 toilet. Dilengkapi pula dengan 3 gedung asrama berlantai tiga, 

kantin, stasiun radio, aula tempat pertemuan dan rapat, perpustakaan, 

halaman, serta taman yang indah. Jadi, sangat kondusif untuk 

kenyamanan belajar mahasiswa. 

d) Anggaran 

Anggaran atau dana memegang peranan penting dalam 

mendukung proses pembelajaran. Untuk menjalankan aktivitas belajar 

mengajar, dibutuhkan biaya yang cukup. karena itu, salah satu faktor 

pendukung keberlangsungan program pendidikan adalah pendanaan yang 

mencukupi. Berdasarkan keterangan dari akuntan Ma‘had sumber dana 
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Ma‘had berasal dari pembayaran mahasiswa, amal usaha katin, dan 

donasi dari seorang dermawan yang bernama Syekh Muhammad 

Muhammad Tayyib Khury asal UEA. Dan sumber dana tersebut 

mencukupi kebutuhan operasional di Ma‘had pada setiap tahunnya. 

e) Manajemen Kelembagaan 

Sistem kepemimpinan di Ma‘had cukup baik, dan manajemen 

yang diterapkan juga sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat 

dalam pembagian tugas secara merata untuk menyelesaikan 

permasalahan yang muncul dalam pembelajaran. Mudir sebagai pimpinan 

memiliki seorang wakil yang bertugas menangani kerja sama dengan 

pihak eksternal, Adapun untuk urusan internal diserahkan kepada tiga 

kepala bidang sebagai penbantu mudir yaitu kepala bidang I bagian 

kurikulum, kepala bidang II bagian kemahasiswaan, dan kepala bidang III 

bagian al-Islam dan kemuhammadiyahan. Untuk bagian keuangan 

dipercayakan kepada satu orang sebagai bendahara, bagian administrasi 

ditugaskan kepada empat orang karyawan sebagai office assistant, dan 

untuk bagian kebersihan diserahkan kepada 3 orang Karyawan sebagai 

office boy. Selanjutnya dosen-dosen bertanggung jawab melaksanakan 

tugasnya sebagai pengajar di bawah koordinasi Kabid I dan Kabid II, lalu 

Kabid I melaporkan kinerja dosen kepada Mudir dan wakilnya untuk 

dievaluasi. Dengan demikian, manajemen kelembagaan yang terstruktur 

tersebut, sangat mendukung proses pembelajaran di Ma‘had al-Birr 

sehingga dapat berjalan dengan baik. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Berangkat dari permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian 

ini berkenaan dengan manajemen pembelajaran al-Qur’an melalui 

program I‘dãd Lugawy di Ma‘had al-Birr, kemudian peneliti membahasnya 

berdasarkan temuan data-data di lapangan yang menghasilkan fakta-fakta 

sebagaimana telah dipaparkan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam pembelajaran al-

Qur’an sudah berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan yang 

hendak dicapai, mulai dari perencanaan pembelajaran, 

pengorganisasian, dan pelakasanaan serta pengontrolan dan 

evaluasi pembelajaran telah terimplementasi dengan cukup baik.   

2. Faktor kendala utama dalam menerapkan manajemen 

pembelajaran mata kuliah al-Qur’an di Ma‘had al-Birr adalah faktor 

input mahasiswa yang tidak diseleksi, sehingga mahasiswa yang 

tidak pandai membaca al-Qur’an tetap diterima dan faktor 

lingkungan mahasiswa yang tinggal di luar asrama. Mahasiswa 

yang tinggal di asrama dapat dikontrol hafalannya dengan baik, 

sebaliknya mahasiswa yang tinggal di Luar kurang mendapatkan 

pengontrolan, sehingga tidak mencapai target hafalan wajib yang 
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telah ditentukan dalam setiap semesternya. Dan kendala 

ketidakdisiplinan sebagian dosen yang menyebabkan mahasiswa 

tidak maksimal terbimbing dalam metode menghafal yang baik. 

3. Faktor pendukung utama dalam menerapkan manajemen 

pembelajaran mata kuliah al-Qur’an di Ma‘had al-Birr adalah 

dosen yang ahli dalam bidangnya, kurikulumnya berbahasa arab 

semua baik pelajaran bahasa Arab maupun ilmu syar‘inya, sarana 

dan prasarana yang dimiliki cukup lengkap, dana atau anggaran 

yang mencukupi kebutuhan operasional, dan manajemen 

kepemimpinan lembaga berjalan dengan efektif sesuai dengan 

tupoksinya.   

B. Saran  

Setelah peneliti melakukan penelitian ini, maka diharapkan 

kepada lembaga pendidikan Islam, khususnya dalam pembelajaran al-

Qur’an agar lebih meningkatkan lagi pengelolaannya menuju ke arah 

tujuan yang dicita-citakan. Maka sebagai bahan pertimbangan, peneliti 

dengan segala kerendahan hati manyampaikan 4 saran berikut ini :  

1. Manajemen pembelajaran al-Qur’an adalah serangkaian aktivitas 

merencanakan, mengorganisir dan melaksanakan, mengontrol 

dan mengevaluasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

mahasiswa untuk mencapai target hafalan, bersikap seperti al-

Qur’an dan terampil dalam membaca dan mengkaji al-Qur’an 

sebagai modal menyebarkan kebaikan di tengah masyarakat, 
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maka memerlukan kerja sama pimpinan, dosen, dan orang tua 

sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran lebih baik dan 

hasilnya lebih maksimal dan bahkan mampu melampaui target. 

2. Sebagai dosen mata kuliah al-Qur’an diharapkan untuk berupaya 

meningkatkan pemahaman terhadap beberapa metode 

pembelajaran al-Qur’an lalu dalam merencanakan dan 

menerapkannya disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa 

supaya lebih efektif dan efisien dalam penerapan manajemen 

pembelajaran al-Qur’an di ruang kelas dan senantiasa memberi 

perhatian dan motivasi kepada mahasiswa agar menyelesaikan 

hafalan sebelum semester berakhir. Juga sebagai dosen untuk 

senantiasa aktif dan disiplin dalam menjalankan proses belajar 

mengajar. 

3. Sebagai mahasiswa Ma‘had diharapkan menjadi qudwah bagi 

yang lain, karena kedekatan mereka dengan pelajaran al-Qur’an, 

maka semestinya lebih bersahabat lagi dengan al-Qur’an, agar di 

luar jam kuliah menyiapkan waktu khusus setiap hari membaca 

dan menghafal al-Qur’an secara rutin, juga diharapkan sekelas 

mahasiswa sudah mampu mandiri dalam belajar dan mempelajari 

al-Qur’an secara sungguh-sungguh, karena tujuan utama selama 

berada di Ma‘had adalah belajar bahasa Arab untuk memahami 

al-Qur’an.   
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4. Pimpinan Ma‘had dan jajarannya diharapkan untuk melakukan 

seleksi perekrutan mahasiwa baru lebih ketat lagi dan bacaan al-

Qur’an supaya menjadi kualifikasi utama penerimaan mahasiswa 

yang akan belajar di Ma‘had, sebab bacaan al-Qur’an yang baik 

akan memudahkan mahasiswa menghafal dan belajar bahasa 

arab. Dan juga lebih ditingkatkan lagi kegiatan semacam kuliah 

umum, seminar, workshop atau daurah dan pelatihan terkait 

dengan cabang ilmu al-Qur’an.      
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

A. LAMPIRAN 1  : Instrumen Penelitian Pada Program I‘dad 

Lugawy Ma‘had al-Birr 

1. Instrumen Wawancara Kepala Bidang 1  (Bagian Kurikulum) 

a) Perencanaan 

1) Bagaimana cara bapak menyusun program kerja lembaga ?. 

2) Bagaimana cara bapak menyusun silabus pembelajaran hafalan al-

Qur’an ?. 

3) Bagaimana cara bapak dalam menyusun pembagian tugas 

mengajar dosen ?. 

4) Bagaimana cara bapak menyusun format pembelajaran hafalan al-

Qur’an ?. 

5) Bagaimana cara bapak dalam menyusun jam mengajar dosen ?. 

6) Apakah kendala yang bapak hadapi dalam Menyusun perencenaan 

pembelajaran hafalan al-Qur’an ?. 

b) Pelaksanaan 

1) Apakah dosen  dalam melaksanakan program pembelajaran sesuai 

rencana program kerja Lembaga ?.  

2) Apakah dosen dalam mengajar al-Qur’an sudah sesuai dengan 

keahliannya ?. 

3) Apakah dosen dalam melaksanakan program pembelajaran sesuai 

jadwal yang sudah ditetapkan ?.  

4) Apakah Bapak memonitoring dosen dalam kegiatan proses 

pembelajaran hafalan al-Qur’an ?. 

5) Bagaimana cara bapak mengatasi hambatan terhadap 

keberlangsungan proses belajar mengajar khususnya pembelajaran 

hafalan al-Qur’an?. 
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c) Evaluasi  

1) Apakah bapak terlibat langsung dalam pelaksanaan evaluasi 

pembelajaran hafalan al-Qur’an program I‘dad Lugawy di Ma‘had 

al-Birr ?. 

2) Bagaimana cara bapak mengevaluasi kegiatan pembelajaran 

hafalan al-Qur’an ?. 

3) Bagaimana bapak memberikan motivasi kepada dosen di dalam 

pelaksanaan evaluasi pembelajaran hafalan al-Qur’an ?. 

4) Apakah Kurikulum pembelajaran hafalan al-Qur’an yang ada di 

Ma‘had al-Birr dikembangkan sehinggga menjadi salah satu mata 

pelajaran unggulan ?. 

5) Apakah mata kuliah hafalan al-Qur’an membawa dampak positif 

terhadap kemajuan Lembaga ?.  

6) Bagaimana tindak lanjut evaluasi bapak sebagai kepala bidang 

Kurikulum terhadap proses pembelajaran hafalan al-Qur’an di 

Ma‘had al-Birr ?. lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan?. 

7) Apakah bapak memberi penghargaan terhadap dosen yang 

berprestasi ?. 

8) Apakah bapak memberi sangsi terhadap dosen yang tidak disiplin 

?. 

 

2. Instrumen Wawancara Dosen Mata Kuliah al-Qur’an 

a) Perencanaan  

1) Bagaimana langkah yang bapak lakukan dalam membuat 

perencanaan pembelajaran hafalan al-Qur’an ?. 

2) Bagaimana upaya yang bapak lakukan agar perencanaan 

pembelajaran hafalan al-Qur’an dapat optimal ?. 

3) Bagaimana rencana penilaian yang bapak lakukan untuk menilai 

pembelajaran hafalan al-Qur’an ?. 
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4) Kendala apa sajakah yang bapak hadapi dalam mempersiapkan 

pembelajaran hafalan al-Qur’an ?.  

 

b) Pelaksanaan 

1) Bagaimana pelaksanaan program pembelajaran hafalan al-Qur’an 

yang bapak lakukan ?.  

2) Apakah bapak di dalam proses pembelajaran hafalan al-Qur’an 

memperhatikan perbedaan kemampuan mahasiswa ?. 

3) Apakah bapak menggunakan media pembelajaran sesuai dengan 

materi yang diajarkan ?. 

4) Apakah bapak menggunakan metode pembelajaran sesuai materi 

yang diajarkan ?. 

5) Apakah bapak dalam proses mengajar al-Qur’an menyertakan 

penjelasan mengenai ilmu tajwid dan metode menghafal?. 

6) Metode apakah yang bapak gunakan dalam mengajarkan hafalan 

al-Qur’an?.  

(a) Metode Talqîn adalah metode menghafal al-Qur’an dengan 

mendengarkan ayat yang diulang-ulang hingga hafal di luar kepala. 

Dari guru atau murattal. 

(b) Metode Membaca Sepuluh Kali adalah metode menghafal dengan 

cara membaca sepuluh kali, setelah itu baru dihafal ayatnya. 

(c) Metode Yaqra.’ Metode ini dilakukan dengan membaca sebanyak 

lima kali, lalu membaca dan memahami terjemahan ayat yang 

dibaca. Setelah itu, mengingat kata pertama dari ayat yang dihafal, 

lalu mulai meresapi makna sambil kembali mengulang dan 

menghafalnya dengan betul. 

(d) Metode Lauhun adalah metode menghafal al-Qur’an dengan 

menulis ayat. Ayat tersebut lalu dibaca berulang-ulang hingga 

terbayang susunan kata dalam ayat tersebut. Setelah itu, tulisan 

dihapus atau ditutup sambil terus diulang sampai hafal. 
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(e) Metode Efektif adalah metode dengan memberikan pilihan metode 

sepenuhnya kepada seorang yang menghafal atau pembimbing 

untuk dipraktekkan. Biasanya, metodenya ada beberapa macam. 

Ada yang membaca satu halaman berulang, kemudian dihafalkan. 

Ada yang membaca perayat lalu menghafalnya. Ada juga yang 

membaca bagian-bagian ayat untuk digabungkan menjadi satu 

ayat. 

c) Evaluasi 

1) Apakah bapak melakukan evaluasi di akhir pembelajaran hafalan 

al-Qur’an ?, mohon penjelasan pelaksanaan evaluasinya !.  

2) Bagaimana cara bapak melakukan remedial di akhir pembelajaran 

hafalan al-Qur’an, jika nilai mahasiswa belum mencapai batas 

minimal kelulusan ?. 

3) Apakah bapak melakukan pengayaan di akhir pembelajaran 

hafalan al-Qur’an jika nilai mahasiswa sudah tuntas ?.  

4) Apakah bapak di setiap akhir pembelajaran hafalan al-Qur’an 

melakukan pemantauan kemampuan mahasiswa ?. 

5) Bagaimana cara bapak dalam melakukan pemantauan potensi 

/kemampuan mahasiswa ?. 

6) Bagaimana tindak lanjut yang bapak lakukan untuk 

mengembangkan potensi mahasiswa dalam pembelajaran hafalan 

al-Qur’an ?.  

7) Faktor apa yang mendukung pelaksanaan pembelajaran hafalan al-

Qur’an ?. 

8) Faktor apa yang menjadi kendala dalam melaksanakan 

pembelajaran hafalan al-Qur’an ?. 

9) Bagaimana upaya yang bapak lakukan untuk melakukan penilaian 

proses pembelajaran hafalan al-Qur’an ? 

 

3. Instrumen Wawancara Mahasiswa Ma‘had al-Birr 

a) Perencanaan 
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1) Bagaimana penjadwalan Pembelajaran hafalan al-Qur’an di Ma‘had 

al-Birr ?.  

2) Apakah dosen yang memberikan pembelajaran hafalan al-Qur’an 

sesuai dengan bidangnya ?.  

3) Apakah yang anda lakukan sebelum pelajaran hafalan al-Qur’an 

dimulai ?. 

4) Bagaimana permulaan dan akhir pembelajaran hafalan al-Qur’an 

yang disampaikan oleh dosen anda ?. 

5) Apakah anda setiap pagi mempersiapkan jadwal pelajaran sesuai 

jadwal yang telah ditentukan lembaga ?. 

b) Pelaksanaan 

1) Bagaimana penguasaan dosen dalam mengajar materi hafalan al-

Qur’an?. 

2) Apakah dosen menggunakan metode pembelajaran yang sesuai 

dengan materi yang disampaikan ?. 

3) Apakah dosen menggunakan media pembelajaran yang sesuai 

dengan materi yang disampaikan ?.  

4) Kendala apa saja yang anda hadapi saat pembelajaran hafalan al-

Qur’an ?.  

5) Bagaimana usaha anda saat menghadapi kesulitan dalam 

pembelajaran hafalan al-Qur’an ? 

c) Evaluasi 

1) Apakah di setiap akhir pembelajaran, dosen mengadakan evaluasi 

?.  

2) Apakah dosen mengadakan remedial bagi mahasiswa yang belum 

tuntas hafalannya ?.  

3) Apakah dosen mengadakan pengayaan bagi mahasiswa yang 

sudah tuntas hafalannya ?.  

4) Apakah dosen memberikan pujian atau hadiah kepada mahasiswa 

yang pandai ?.  
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5) Apakah dosen memberikan sanksi atau hukuman bagi mahasiswa 

yang tidak menuntaskan pembelajaran hafalan al-Qur’an ?. 

 

 

B. LAMPIRAN 2  : Jawaban Responden Penelitian pada 

Program I‘dad Lugawy di Ma‘had al-Birr 

 

1. Jawaban Bapak H. Anshar Sutan, Lc., M.A. Selaku Kabid I 

Bagian Kurikulum 

a) Perencanaan  

1) Dengan mengadakan raker sebelum di mulai pembelajaran, 

membuat jadwal, dan menyiapkan silabus dan menghimbau dosen 

untuk membuat RPS.  

2) Silabus dibuat sesuai dengan tujuan kurikulum setiap mata 

pelajaran. 

3) Dosen dibagi tugasnya dalam mengajar sesuai dengan 

keahliannya. 

4) Format pembelajaran al-Qur’an diserahkan kepada masing-masing 

dosen, yang terpenting adalah target hafalan pada setiap semester 

tercapai.  

5) Menyusul jam mengajar disesuaikan dengan aturan kurikulum 

yang ada di Ma’had. 

6) Kendalanya ada sebagian dosen  yang kehadiranya belum disiplin 

dalam mengajar. 

b) Pelaksanaan 

1) Iya, dosen dalam melaksanakan program pembelajaran sesuai 

rencana program kerja Lembaga.  



112 
 

 
 

2) Iya, dosen dalam mengajar al-Qur’an sudah sesuai dengan 

keahliannya. 

3) Iya, dosen dalam melaksanakan program pembelajaran sesuai 

jadwal yang sudah ditetapkan.  

4) Saya memonitoring dosen dalam kegiatan proses pembelajaran 

hafalan al-Qur’an, dengan cara mengingatkan agar terus 

memotivasi mahasiswa agar menyelesaikan hafalan wajib.  

5) Cara mengatasi hambatan terhadap keberlangsungan proses 

belajar mengajar khususnya pembelajaran hafalan al-Qur’an 

dilakukan dengan mengevaluasi kinerja dosen, dan agar dosen 

memberikan penanganan khusus kepada mahasiswa yang lambat 

hafalannya.   

c) Evaluasi 

1) Iya, saya terlibat langsung dalam pelaksanaan evaluasi 

pembelajaran hafalan al-Qur’an program I‘dad Lugawy di Ma‘had 

al-Birr. 

2) Cara mengevaluasi kegiatan pembelajaran hafalan al-Qur’an 

dengan menilai kinerja dosen lalu melaporkannya kepada mudir 

ma‘had untuk dievaluasi lebih lanjut.  

3) dengan terus mengingatkan dosen agar memberi perhatian khusus 

kepada mahasiswa yang lemah dalam menghafal. 

4) Iya, pembelajaran hafalan al-Qur’an menjadi salah satu mata 

pelajaran unggulan. 

5) iya, mata kuliah hafalan al-Qur’an membawa dampak positif 

terhadap kemajuan Lembaga.  

6) Pernah namun tidak rutin.  

 

2. Jawaban Bapak Abriansyah, Lc. Selaku Dosen Mata Kuliah al-

Qur’an Semester II 

a) Perencanaan 
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1) Mengetahui dan mengukur kemampuan mahasiswa penghafal, 

dan menjelaskan kepada apa saja hafalan-hafalan wajib. 

2) Memaksimalkan waktu pembalajaran yang dilakukan dalam waktu 

2 hissah/1,5 jam perpekan bagi mahasiswa, dan motivasi kepada 

mahasiswa. 

3) Dengan menilai hafalan sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid dan  

makhorijul huruf serta menargetkan hafalan sesuai waktu yang di 

tentukan. 

4) Diantara kendala yang di hadapi adalah konsistensi kehadiran 

mahasiswa. 

b) Pelaksanaan 

1) Melaksanakan program dengan mengoptimalkan metode hafalan 

dan media yang ada. 

2) Dalam proses pembelajaran memperhatikan perbedaan 

kemampuan mahasiswa. 

3) Media yang di gunakan mushaf Al-Qur'an. 

4) Menggunakan metode. 

5) Menyertakan penjelasan kepada mahasiswa mengenai ilmu tajwid 

dan metode menghafal. 

6) Metode efektif. 

c) Evaluasi  

1) Evaluasi pembelajaran dilakukan setiap pekan, mulai dari 

efektivitas kehadiran mahasiswa, kurang maksimalnya hafalan-

hafalan sesuai target waktu yang ditentukan, serta evaluasi 

kemampuan dan hafalan mahasiswa. 

2) Remedial dengan kembali melakukan setoran hafalan dengan 

ketentuan waktu. 

3) Tidak ada pengayaan 

4) Setiap akhir pembelajaran melakukan pemantauan kemampuan 

mahasiswa. 
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5) Dengan menyimak semaksimal mungkin kemampuan mahasiswa 

pada saat penyetoran hafalan. 

6) Dengan kembali melakukan tahsin dan pembekalan tepat sasaran 

dan sesuai kebutuhan mahasiswa. 

7) Faktor yang mendukung pelaksanaan pembelajaran Al-Qur'an di 

antaranya: 

(a) Tenaga pendidik yang memiliki background yang berkualitas 

dan berkompeten. 

(b) Metode hafalan. 

(c) Faktor Penghambat dalam pembelajaran diantaranya : 

(1) Persentase jumlah mahasiswa yang banyak yang harus di 

bimbing dengan satu dosen pengampu/muhaafidz. 

(2) Beberapa mahasiswa tidak istiqomah dalam menghafal. 

(3) Kurangnya dukungan eksternal untuk mahasiswa. Semisal 

faktor lingkungan dan tempat tinggal serta pergaulan. 

(d) Upaya penilaian Dengan menentukan nilai Untuk setiap hafalan 

dengan ketentuan sebagai, untuk nilai UTS = 30 point, 

Musyarokah/keaktifan =10 point, dan UAS 60= point. 

 

3. Jawaban Bapak Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H. Selaku Dosen 

Mata Kuliah al-Qur’an Semester III 

a) Perencanaan  

1) Melakukan salam pembukaan dan menyapa, membaca daftar 

hadir, memberikan pemahaman tujuan menghafal al-Qur’an, dan 

memahami kemampuan mahasiswa.  

2) Senantiasa mengontrol dan memotivasi mahasiswa. 

3) Mengambil nilai hafalan setiap setoran hafalan. 

b) Pelaksanaan  

1) Pelaksanan dan pengorganisasian pembelajaran al-Qur’an 

berjalan dengan baik dan lancar. 
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2) Iya, dalam proses pembelajaran al-Qur’an memperhatikan 

perbedaan kemampuan mahasiswa. 

3) Iya, media pembelajaran sesuai dengan materi yang diajarkan 

yaitu: mushaf dan video tentang belajar al-Qur’an. 

4) Iya, metode pembelajaran sesuai dengan materi yang diajarkan. 

5) Iya, dalam proses pembelajaran menyertakan penjelasan 

mengenai ilmu tajwid. 

6) Poin 5, metode efektif. 

 

c) Evaluasi  

1) Cara evaluasinya adalah dengan mencatat capaian hafalan al-

Qur’an mahasiswa setiap dua pekan dan setiap bulannya.  

2) Cara remedialnya adalah memberi tugas dengan menulis surah 

dan juz 28 sampai tengah juz, dan tetap menyelesaikan setoran 

hafalan. 

3) Iya, di setiap akhir pembelajaran hafalan al-Qur’an melakukan 

pemantauan kemampuan mahasiswa.   

 

4. Jawaban Bapak Rizal Mananu, S.H.I., M.H. Selaku Dosen Mata 

Kuliah al-Qur’an Semester IV  

a) Perencanaan  

1) Pertama, mengajarkan cara baca al Qur’an secara ringkas (satu 

pertemuan). Kedua, membagi mahasiswa menjadi beberapa 

kelompok belajar dalam setoran hafalan di antara mereka sebelum 

menyetorkan hafalan ke dosen dan untuk perbaikan bacaan di 

antara mereka. 

2) Melakukan pengawasan dan kontrol hafalan secara langsung di 

kelas dan secara daring/online via WA. 

3) Penilaian dilakukan dari jumlah hafalan surah dan baik tidaknya 

bacaan. 
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1) Jumlah mahasiswa yang banyak menyebabkan waktu setoran 

hafalan di kelas menjadi tidak mencukupi. Kendala : Tempat 

tinggal/lingkungan. Mahasiswa yang tinggal di asrama di dalam 

kampus dengan kontrol dosen menjadi mahasiswa yang lebih baik 

hafalannya dari yang tinggal di luar asrama kampus. jumlah mata 

kuliah yang semakin banyak naiknya tingkat semester, kesulitan 

mata kuliah yang dipelajari di semester 3 dan 4. 

b) Pelaksanaan 

1) Menerima setoran hafalan mahasiswa dan memperbaiki bacaan 

mahasiswa secara langsung. 

2) Iya. Mahasiswa dengan kemampuan rendah mendapatkan koreksi 

dan waktu setoran yang lebih lama daripada mahasiswa dengan 

kemampuan yang lebih baik. 

3) Hanya menggunakan mushaf. 

4) Iya, metodenya sesuai dengan materi yang diajarkan. 

5) Iya, Khususnya jika terdapat beberapa kekeliruan bacaan maka 

setoran hafalan dihentikan sejenak untuk dijelaskan cara baca 

yang benar. 

6) Nomor 5, metode efektif  

c) Evaluasi  

2) Evaluasi dilakukan dengan menjelaskan cara baca yang benar 

pada ayat ayat yang sering keliru bacaannya. Evaluasi juga 

dilakukan pada sedikit dan banyaknya jumlah setoran surah 

(kemampuan hafalan) mahasiswa. 

3) Memaksimalkan kelompok belajar, yaitu dengan memerintahkan 

mahasiswa yang rendah nilainya untuk menyetorkan dan 

perbaikan hafalannya pada mahasiswa lainnya yang ditunjuk pada 

waktu lainnya. 

4) Iya, setiap akhir pembelajaran al-Qur’an melakukan pemantauan 

kemampuan mahasiswa. 
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5) Dengan melakukan ujian beberapa pertanyaan hafalan dan cara 

baca. 

6) Memerintahkan mahasiswa membaca tafsir ayat/surat yang dihafal 

agar hafalan menjadi semakin kuat dengan memahami tafsirnya. 

Demikian juga dengan bacaan hadis dan materi yang sesuai 

lainnya. 

7) menguji kemampuan hafalan, menguji baiknya bacaan, dan 

menilai kehadiran selama waktu hafalan. 

 

 

 

5. Jawaban Saudara Afif Ashim Syahrul Mahasiswa Semester II 

a) Perencanaan 

1) Jadwal al-Qur’an setiap hari jumat, kami menyetorkan hafalan 

yang ditargetkan.  

2) Dosen yang memberikan pembelajaran al-Qur’an sesuai dengan 

bidangnya. 

3) Memuraj’ah hafalan sebelum hafalan disetorkan.  

4) Pembelajaran dimulai dengan Tahsin dan diakhiri dengan evaluasi  

5) Setiap hari mempersiapkan jadwal pelajaran sesuai dengan 

jadwal. yang telah ditentukan.   

b) Pelaksanaan  

1) Dosen menguasai materi yang diajarkan. 

2) Dosen menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan materi 

yang disampaikan. 

3)  Iya, dosen menggunakan media sesuai dengan materi yang 

diajarkan yaitu mushaf. 

4) Kendala yang dihadapi adalah menjaga hafalan. 

5) Cara menghadapi kesulitan dalam menghafal adalah bersungguh-

sungguh dan istiqamah. 

c) Evaluasi  
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1) Iya, setaip akhir pembelajaran, dosen mengadakan evaluasi. 

2) Iya, dosen mengadakan remedial bagi mahasiswa yang belum 

tuntas hafalannya.    

3) Iya, dosen memberikan pujian kepada mahasiswa yang pandai 

dan memberikan nilai tinggi mata kuliah al-Qur’an.  

4) Iya, dosen memberikan sanksi kepada kepada mahasiswa yang 

tidak tuntas hafalan al-Qur’annya. Tidsk diluluskan.   

 

 

 

6. Jawaban Saudara Alkhaliq Arrazaq  Mahasiswa Semester III 

a) Perencanaan 

1) Penjadwalan pembelajaran al-Qur’an di Ma‘had berjalan dengan 

baik sebanyak 2 hişşah dalam sepekan.  

2) Dosen yang mengajar sesuai dengan bidangnya. 

3) Sebelum pelajaran al-Qur’an dimulai mahasiswa melakukan 

muraja’ah. 

4) Iya, setiap pagi menyiapkan pelajaran sesuai dengan jadwal. 

b) Pelaksanaan  

1) Dosen menguasai materi dengan cukup baik. 

2) Iya, dosen menggunakan metode sesuai dengan materi yang 

diajarkan yaitu menghafal secara mandiri. 

3) Iya, dosen menggunakan media pembelajaran dalam mangajar 

seperti mushaf dan papan tulis.  

4) Kendalanya terkadang dosen tidak hadir mengajar. 

5) Meminta tambahan waktu untuk menghafal. 

c) Evaluasi 

1) Iya, dosen mengadakan evaluasi diakhir pembelajaran. 

2) Iya, dosen mengadakan remedial untuk mahasiswa yang belum 

tuntas hafalannya. 
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7. Jawaban Saudara Bebas Korocicci Mahasiswa Semester IV 

a) Perencanaan  

1) Iya, penjadwalan pembelajaran al-Qur’an sudah sangat baik. 

2) Dosen sesuai dengan bidangnya. 

3) Sebelum pelajaran dimulai kami memurajaah hafalan. 

4) Awal dan akhir pembelajaran berjalan dengan baik. 

5) Iya, setiap hari kami menyiapkan pelajaran sesuai dengan jadwal 

yang telah ditentukan. 

b) Pelaksanaan 

1) Iya, dosen menguasai materi yang diajarkan. 

2) Iya, dosen menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan 

materi yang diajarkan. 

3) Iya, dosen menggunakan media sesuai dengan materi yang 

disampaikan seperti mushaf, papan tulis, spidol, dan video terkait 

dengan pelajaran. 

4) Usaha menghadapi kesulitan menghafal: memperbanyak 

muraja’ah, saling menyetorkan sesame teman, dan 

memperhatikan pelajaran dengan baik.   

c) Evaluasi  

1) Iya, setiap akhir pembelajaran dosen mengadakan evaluasi. 

2) Iya, dosen mengadakan remedial bagi mahasiswa yang belum 

tuntas hafalannya. 

3) Iya, dosen memberikan pujian kepada mahasiswa yang pandai. 

4) Iya, dosen memberikan sanksi kepada mahasiswa yang tidak 

menuntaskan hafalannya dengan tidak diluluskan.  
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C. LAMPIRAN 3  : Dokumentasi Interview Penelitian pada 

Program I‘dad Lugawy di Ma‘had al-Birr 

 

1. Wawancara Bersama Kabid I Bagian Kurikulum 

 

 

2. Wawancara Bersama Kabid II Bagian Kemahasiswaan 
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3. Wawancara Bersama Dosen Mata Kuliah al-Qur’an Semester II 

 

 

4. Wawancara Bersama Dosen Mata Kuliah al-Qur’an Semester III 
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5. Wawancara Bersama Dosen Mata Kuliah al-Qur’an Semester IV 
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6. Wawancara Bersama Mahasiswa Semester II 

 

 

 

 

 

7. Wawancara Bersama Mahasiswa Semester III 
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8. Wawancara Bersama Mahasiswa Semester IV 

  

 

D. LAMPIRAN 4  : Surat Izin Penelitian pada Program I‘dad    

Lugawy di Ma‘had al-Birr 
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E. LAMPIRAN 5  : Hasil Turnitin Cek Plagiasi  
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