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QUR`ĀNĪ DAN  METODE TARGĪB-TARHĪB 
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Abstrak 

Guru mempunyai tugas sebagai pendidik dan pengajar, sebagai fasilitator, organisator, dan 

motivator siswa dalam proses pembelajaran. Tetapi pada kenyataannya masih banyak guru 

dalam menyampaikan materi pelajarannya terfokus pada metode yang tradisional atau ceramah 

sehingga terkesan monoton, minat belajar, motivasi serta antusias belajar siswa menurun. 

Untuk mengatasinya perlu adanya peningkatan kemampuan guru dalam proses belajar 

mengajar. Salah satunya menguasai metode pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana penerapan metode Qiṣṣah Qur`ānī   dan  metode Targīb-Tarhīb 

terhadap proses belajar mengajar dalam upaya pembentukan akhlak mulia terhadap hasil 

belajar siswa dalam belajar. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan 

metode The Statistic Group Pretest-Posttest Design. Sampel penelitian yaitu kelas V SD 

jumlah keseluruhan sebanyak 69 siswa, terbagi menjadi tiga kelas penelitian jumlah masing-

masing 23 siswa. Instrumen yang digunakan dalam pengambilan data dari pretest dan posttest 

serta lembar angket guru dan siswa. Temuan dalam penelitian ini bahwa dengan menggunakan 

metode Qiṣṣah Qur`ānī   dan metode Targīb-Tarhīb dalam proses pembelajaran dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan demikian bahwa menerapkan metode yang tepat 

dan guru terampil dalam menggunakannya dapat menjadi salah satu faktor keberhasilan tujuan 

pembelajaran. Minat, motivasi dan antusiasme belajar siswa meningkat, siswa merasa senang 

dalam belajar dan timbul semangat dalam belajar.   

  

Kata kunci : Akhlak mulia, metode Qiṣṣah Qur`ānī  , metode Targīb Tarhīb 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Pendidikan merupakan elemen yang sangat signifikan dalam menjalani 

kehidupan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31 ayat 1 dan 2 dapat 

dinyatakan bahwa pendidikan merupakan faktor penting dalam melaksanakan 

pembangunan dan kehidupan berbangsa. Sekolah merupakan lembaga formal sebagai 

ujung tombak pendidikan nasional yang berkewajiban untuk selalu meningkatkan 

mutu pengajarannya agar lulusannya yang dihasilkan beguna bagi pembangunan 

negara Indonesia (Musti'ah, 2016, hal. 109) 

Sekolah adalah lingkungan pendidikan yang berperan sangat dominan setelah 

keluarga. Keberadaannya sebagai suatu lembaga pendidikan formal, yang didalamnya 

terdapat proses pembelajaran sebagai bekal bagi siswa untuk kehidupannya di masa 

yang akan datang. Dengan demikian sekolah memiliki peranan penting dalam 

perkembangan anak yaitu mengupayakan terjadikan perubahan perilaku siswa yang 

mencakup kognitif, afektif, dan psikomotornya.  

Terdapat delapan prinsip pendidikan, yaitu : 1) perlunya belajar kooperatif dan 

kolaboratif, 2) kebutuhan akan kegiatan berdasarkan diskusi, 3) perlunya belajar 
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mandiri, 4) perlunya belajar melalui diskusi, 5) perlunya proses belajar yang terkait 

dengan komunitas agar dapat memahami lingkungan, 6) perlunya aktivitas pemecahan 

masalah, 7) perlunya memperbesar hak anak didik berbicara, dan 8) perlunya guru 

bertindak sebagai intekektual transformaif (Nata & Sofyan, 2014, hal. 37). 

Pendidikan agama Islam merupakan salah satu solusi yang tepat dalam 

mengarahkan perilaku anak untuk mewujudkan akhlak mulia karena keberadaannya 

bukan hanya sekedar transfer of knowledge, namun lebih mengarah kepada 

penanaman nilai yang harus dimiliki serta diamalkan oleh siswa dalam kehidupan 

setiap hari. Pendidikan agama Islam merupakan proses pengembangan  kepribadian 

manusia yang tercermin dalam bentuk akhlak mulia khususnya bagi siswa. (Salamah, 

2006, hal. 15).  

Kenyataan pendidikan agama Islam selama ini banyak yang belum menyentuh 

terhadap perubahan tingkah laku siswa. Terdapat beberapa faktor yang tidak 

mendukung terhadap proses pendidikan tersebut. Salah satunya adalah waktu yang 

disediakan hanya sedikit, kurangnya keikutsertaan guru mata pelajaran lain dalam 

memberi motivasi kepada peserta didik. Lemahnya sumber daya guru dalam 

pengembangan pendekatan metode yang variatif, minimnya sarana dan prasarana di 

sekolah serta rendahnya peran orang tua siswa (Sadiyah, 2015, hal. 28). Aspek metode 

masih banyak dipergunakan metode konvensional atau ceramah yang belum tentu 

signifikan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Guru menjadi aktor utama 

dalam mengelola pembelajaran, idealnya harus menguasai metode mengajar yang 

benar sehingga akan muncul suatu motivasi dan keaktifan dalam belajar terhadap 

siswa (Sutrisno & Siswanto, 2016, hal. 113).  

Proses pembelajaran yang efektif dan efesien merupakan hal terpenting untuk 

memperoleh hasil yang lebih baik. Memilih dan mengatur strategi yang tepat dapat 

memperlancar tercapainya tujuan pembelajaran (Idris & Mahyuni, 2013, hal. 3). 

Materi pelajaran yang bagus tetapi metode yang dipergunakan tidak mendukung, 

maka belum tentu dapat menghasilkan tujuan yang diharapkan. Keberadaan metode 

pembelajaran tidak kalah pentingnya dengan materi dalam mencapai suatu tujuan. 

Untuk itu, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam diperlukan metode yang 

relevan yaitu metode dari Al- Qur`ān yang berbasis Islam. Diantara metode tersebut 

adalah metode Qiṣṣah Qur`ānī  dan metode Targīb-Tarhīb. Kedua metode itulah yang 

akan saya uraikan dalam tulisan ini. 

 

B. METODE PENELITIAN 

 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan desain The 

Statistic Group Pretest-Posttest Design yang merupakan bagian dari Pre Experimental 

atau Weak Experimental Designs. Metode penelitian yang digunakan ini merupakan 

suatu pendekatan penelitian untuk mencari atau mengungkap “pengaruh” yang 

ditimbulkan dari suatu perlakuan.  
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Penelitian ini dilakukan di dua Sekolah Dasar Negeri SD Negeri 009 dan SDN 

013 Penjuru Kec Kateman Kab Inhil Provinsi Riau. Populasi target penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas V yang ada di SD Negeri 009 dan SDN 013 Penjuru Kec 

Kateman Kab Inhil Provinsi Riau.  Alasan mengapa populasi yang diambil adalah 

kelas V SD karena pada masa usia anak (11-13 tahun) ini sangat membutuhkan 

bimbingan terhadap akhlak untuk membentuk kepribadian muslim yang baik.  

Penulis mengambil jumlah 3 rombel (kelas) sebagai sampel, disesuaikan dengan 

tujuan penelitian yakni 1 kelas diberi perlakuan metode pembelajaran  Qiṣṣah Qur`ānī, 

1 kelas diberi perlakuan  Targῑb-Tarhῑb dan 1 kelas perlakuan dengan tidak 

menggunakan keduanya. Dari masing-masing kelas tersebut sebanyak 23 siswa 

dengan total siswa sebanyak 69 siswa. Data dalam penelitian ini dianalisis 

menggunakan teknik analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Teknik kualitatif 

digunakan untuk mendeskripsikan data non tes yang diperoleh melalui angket yang 

berisi tanggapan siswa. Sedangkan data kuantitatif yang diperoleh dari penelitian ini 

meliputi data kuantitatif berupa hasil tes soal pembelajaran pendidikan agama 

Islam.Teknik analisis yang dilakukan yaitu data-data kuantitatif diperoleh dalam 

bentuk hasil uji instrumen, data pretes, postes, N-gain terhadap pembelajaran 

pendidikan agama Islam. Data hasil uji instrumen diolah dengan softwareAnates Versi 

4 for Windows Data hasil pretes, postes, N-gain, terhadap soal pretest dan 

posttestdiolah dengan bantuan program Microsoft Excel dan software SPSS Versi 

21.0 for Windows. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Kemampuan awal siswa sebelum proses pembelajaran agama Islam. 

 

Mengenai kemampuan awal siswa dengan dilakukannya pretest terhadap semua 

kelas penelitian dengan tujuan untuk mengetahui karakteristik serta kemampuan awal 

siswa sebagai prasyarat untuk mengikuti pembelajaran. Skor perolehan dari kelas 

eksperimen X1 didapat skor mean = 62, 0870, Kemudian skor pretest kelas 

eksperimen X2 memperoleh mean = 57, 7391. Dan untuk kelas kontrol memperoleh 

mean = 62,1739. Dengan melihat perolehan skor pretest tersebut dari ketiga kelas 

penelitian menunjukan kemampuan awal siswa dengan rata-rata yang sama. Dengan 

melihat KKM (kriteria ketuntasan minimal) yang ada di sekolah tempat penelitian 

tersebut yaitu sebesar 70. Dengan batas KKM tersebut, berdasarkan nilai rata-rata 

siswa pada skor pretest masih di bawah dari KKM. Dengan adanya kriteria ketuntasan 

minimal tersebut mempunyai maksud untuk menjadi acuan oleh guru agar dapat 

meningkatnya kualitas pendidikan khususnya di sekolah tersebut. Karena KKM di tiap 

sekolah berbeda batasannya, hal ini dilihat dari intake atau gambaran siswa  dalam 

pencapaian terhadap materi, daya dukung baik berupa media, alat atau lebih luasnya 

disebut dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Kompleksitas yaitu tingkat 
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kesulitan, kedalaman materi baik yang mudah, sedang dan sukar. Sehingga dari 

perolehan skor pretest dari ketiga kelas penelitian tersebut pada kenyatannya 

diperoleh nilai rata-rata masih dibawah KKM dalam aspek ranah kognitif siswa 

dengan kata lain kemampuan awal siswa tersebut masih belum memenuhi syarat 

ketuntasan belajar yang ditentukan oleh batasan skor minimal yang berlaku di sekolah 

tersebut. 

  

2. Hasil belajar siswa setelah Proses Belajar Mengajar (PBM) PAI  

 

Kemudian kegiatan belajar dilakukan dengan memberikan perlakuan kepada tiap 

kelas penelitian, tetapi dalam perlakuan ini semua diberikan materi yang sama, jam 

tatap muka yang sama tetapi dalam penyampaian materi terhadap kelas penelitian 

diberikan dengan cara yang berbeda. Dimana pada kelas penelitian X1 dengan metode 

Qiṣṣah Qur`ānī   dan kelas penelitian X2 dengan metode Targīb-Tarhīb sedangkan 

kelas penelitian X3 dengan memberikan perlakuan yang seperti biasa dilakukan 

disekolah setiap hari. 

Setelah diberikan materi pada tiap-tiap kelas penelitian dengan perlakuan yang 

berbeda dalam aspek metode mengajar, kemudian dilakukan posttest pada masing-

masing kelas penelitian. Dari data yang diperoleh dari hasil penelitian setelah 

dilakukan posttest pada masing-masing kelas penelitian (X1, X2 dan X3) menunjukan 

adanya peningkatan hasil belajar yang ditunjukan oleh besarnya nilai skor posttest dari 

pada skor pretest di tiap kelas penelitian. Yaitu kelas eksperimen X1 skor pretestnya 

62 < skor posttestnya 81, kelas eksperimen X2 skor pretestnya 58 < Posttestnya 78. 

Dan kelas kontrol skor pretestnya 62 < skor posttestnya 74. 

Dari perolehan skor posttest tersebut, semua kelas penelitian menunjukan 

peningkatan skor rata-rata yang lebih besar dari pada skor pretest dengan rata-rata skor 

semuanya melebihi batasan minimal (KKM). Dalam hal ini Gunawan (2012, hal. 156) 

mengatakan bahwa keberhasilan dalam belajar pada aspek kognitif ditunjukan dengan 

hasil posttest, bahwa siswa memahami,menguasai materi dan dapat menjelaskan 

fakta-fakta dari materi yang telah dipelajari setelah proses belajar. 

 

3. Perbedaan belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran 

pembinaan akhlak mulia dengan metode Qiṣṣah Qur`ānī   dan Targīb-

Tarhīb. 

 

Peningkatan hasil belajar pada masing-masing kelas penelitian dengan melihat 

skor posttest setelah dilakukan pembelajaran, terdapat perbedaan dengan melihat skor 

rerata di tiap kelas penelitian yaitu kelas eksperimen X1 yang menggunakan metode 

Qiṣṣah Qur`ānī   dan kelas eksperimen X2 yang menggunakan metode Targīb-Tarhīb 

hasilnya lebih besar dari pada kelas kontrol (X3). Sehingga dapat dikatakan 
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keberhasilan proses belajar siswa dengan menggunakan metode yang berbeda atau 

lebih variatif akan mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. 

Guru merupakan pekerjaan profesional yang menuntut kita untuk dapat lebih 

meningkatkan kemampuannya salah satunya menguasai metode aktif dan kreatif serta 

menciptakan suatu inovasi bau dalam mengajar sehingga proses pembelajaran di 

sekolah bukan hanya proses pentransferan ilmu pengetahuan saja tetapi bagaimana 

anak atau siswa berubah baik dari aspek kognitif, afektif dan psikomotornya.   

 

4. Metode pembelajaran yang lebih signifikan terhadap peningkatan 

hasil belajar siswa. 

 

Dari perlakuan yang diberikan kepada kelas ekperimen X1 dan kelas eksperimen 

X2 terdapat perbedaan nilai rerata (gain) dengan analisis secara statistik, dimana pada 

kelas eksperimen X1 dengan skor pretest 62, posttest 81 dan gain 19 serta Ngain 0,51. 

Sedangkan kelas eksperimen X2 memperoleh skor pretest 60, posttest 78 dan gain 18 

serta Ngain 0,51. Berdasarkan data hasil penelitian secara statistik tersebut nilai rerata 

peningkatan hasil belajar (gain) menunjukan ada perbedaan perolehan skor, dimana 

skor pada X1= 19 > X2= 18 dengan selisih 1 angka. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa proses belajar dengan metode Qiṣṣah Qur`ānī   lebih efektif peningkatan hasil 

belajarnya dari pada proses belajar yang menggunakan metode Targīb-Tarhīb dengan 

selisih gain 1. 

Tetapi dari hasil penelitian ini bukan masalah besar kecilnya suatu angka 

perbedaan rerata dari penggunaan kedua metode dan jikalau kita membicarakan suatu 

metode yang digunakan ketika mengajar, tidak ada metode mengajar yang dapat 

membuat keberhasilan seratus persen. Tetapi dalam hal ini dikembalikan bahwa guru 

merupakan pekerjaan profesional diharuskan untuk dapat memaksimalkan hasil 

belajar mengajar salah satunya dengan menguasai dari berbagai macam metode-

metode yang ada. Sehingga tidak terkesan monoton dan membosankan dalam kegiatan 

belajar dan mengajar siswa. 

 

5. Tanggapan siswa tentang proses belajar mengajar (PBM) PAI dengan 

metode Qiṣṣah Qur`ānī   dan Targīb-Tarhīb 

 

Penggunaan metode pembelajaran yang berbeda pada pembelajaran pendidikan 

agama Islam yang dilakukan, memberikan hasil yang positif terhadap aktivitas 

pembelajaran dan perbedaan peningkatan akhlak siswa dilihat dari meningkatnya 

antusias belajar, motivasi dan siswa merasa adanya suatu hal yang baru dan hal 

tersebut berdampak terhadap hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil tanggapan siswa 

tentang proses pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan metode Qiṣṣah 

Qur`ānī   dan Targīb-Tarhīb yang telah dilakukan bahwa pembelajaran ketika guru 

mengajar dengan menggunakan metode-metode tersebut merasa senang, meningkat 
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motivasi belajarnya, mudah memahami penjelasan guru, pembelajaran lebih efektif, 

lebih menarik, antusias belajar siswa meningkat dan pembelajaran lebih komunikatif, 

bahkan siswa tertarik untuk mempelajari terhadap bidang komputer. 

 

D. PENUTUP 

 

Metode pembelajaran memiliki peranan penting dalam dunia pendidikan untuk 

tercapainya tujuan pendidikan khususnya di lingkungan sekolah dimana siswa yang 

menjadi peserta didik merupakan objek yang dari tujuan tersebut. Baik buruknya 

kualitas dari pembelajaran salah satunya tergantung daripada kemampuan guru dalam 

menyajikan suatu materi yang akan diberikan kepada siswa, merancang serta 

mendesain materi tersebut menjadi menarik, sehingga siswa tidak memiliki kesan 

yang negatif dimana tidak adanya suatu kreatifitas dari guru dan inovasi dalam 

mengajar yang berdampak pada kejenuhan, monoton serta terkesan membosankan 

ketika guru mengajar.  

Metode merupakan terciptanya efisiensi aktivitas kependidikan Islam. Hal ini 

berarti bahwa metode termasuk persoalan yang esensial, karena tujuan pendidikan 

Islam itu akan tercapai secara tepat guna manakala jalan yang ditempuh menuju cita-

cita tersebut benar-benar tepat. Suatu kompenen pendidikan dalam hal ini antara guru 

dan murid ketika melakukan suatu proses pembelajaran, peristiwa tersebut merupakan 

bagian dari komunikasi. Guru dalam memerankan fungsinya yaitu membantu 

mengembangkan potensinya agar berkembang menjadi manusia seutuhnya (Nur, 

2009, hal. 4).  Dalam kegiatan pembelajaran menanamkan sejumlah norma ke dalam 

jiwa anak didik.  

Banyaknya kendala-kendala dalam dunia pendidikan baik dari faktor sekolah, 

guru, siswa, lingkungan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan. Dari 

permasalahan tersebut khususnya dalam penelitian ini mengenai kemampuan guru 

dalam mengajar diharapkan mampu menguasai metode dalam pengajaran. Secara 

prinsipnya merupakan landasan dalam memperlancar proses pendidikan Islam  

diantaranya prinsip memberikan suasana gembira, memberikan layanan dan santunan 

dengan lemah lembut, kebermaknaan bagi anak didik, prasyarat, komunikasi terbuka, 

pemberian pengetahuan yang baru, memberikan model perilaku yang baik, praktik 

(pengamatan) secara aktif, bimbingan dan penyuluhan serta kasih sayang (Arifin, 

2014, hal. 67).  
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