BAB V
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
A. KESIMPULAN
1. Tadabur Al-quran pada Pembelajaran Agama Islam Di UPI
Penyelenggaraan tadabur Al-quran di lingkungan UPI banyak dilakukan
karena terkait dengan moto, visi, misi, dan tujuan UPI sehingga tercipta suasana
kehidupan beragama (religius). Model pelaksanaannya beragam, yaitu (a) Tadarus
(tilawah verbalistik), (b) Tilawah Al-quran dan terjemahnya, (c) Tilawah,
terjemahan, penjelasan, dan diskusi, dan (e) Tilawah Al-quran yang terkait dengan
pelaksanaan PAI.
Pelaksanaan tadabur Al-quran yang terkait dengan mata kuliah PAI di UPI
dapat dikelompokkan pada tiga jalur, yaitu pada kuliah tatap muka, kuliah
(kegiatan) terstruktur, dan kuliah (kegiatan) mandiri. Pada perkuliahan tatap
muka, tadabur Al-quran diselenggarakan menjelang penyajian materi perkuliahan
PAI dan atau pada saat penyajian materi perkuliahan, terutama tatkala
menunjukkan dalil naqli (rujukan dalil Al-quran) yang terkait dengan tema yang
sedang

di

bahasnya.

Pada

perkuliahan

terstruktur,

tadabur

Al-quran

diselenggarakan dengan program kegiatan tutorial PAI dan program kegiatan
Baca Al-quran Intensif (BAQI). Pada perkuliahan (kegiatan) mandiri, tadabur Alquran diselenggarakan oleh Unit Pengembangan Tilawatul Quran (UPTQ) dan
kegiatan lain secara sukarela. Dari keseluruhan model dan jenis penyelenggaraan
tadabur Al-quran di atas, belum sampai pada kategori tadabur Al-quran dalam arti
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yang sebenarnya atau belum memadai sebagai konsep tadabur Al-quran yang
integral karena baru sampai tahap simâ’ah/tilâwah dan tafhîm. Saat ini tadabur
Al-quran pada pelaksanaan PAI tidak termasuk materi dalam silabus PAI dan
tidak pula termasuk salah satu metode pembelajaran.
2. Metode Tadabur Qurani dalam Pembelajaran Agama Islam.
Metode tadabur qurani dalam pembelajaran agama Islam telah berhasil
dikembangkan dari konsep tadabur Al-quran dan dari metode/prinsip-prinsip
pembelajaran agama Islam. Metode tadabur qurani telah tersusun secara sistematis
dan dapat dijadikan rujukan teoretis-ilmiah pembelajaran agama Islam untuk
meningkatkan keimanan.
Secara empirik, konsep metode tadabur qurani dalam pembelajaran agama
Islam “sangat memadai” dan memenuhi syarat sebagai suatu metode pembelajaran
agama Islam. Metode ini mencakup hal-hal sebagai berikut.
a. Pengetian: bersifat logis, bersistem, menggambarkan langkah-langkah kerja
pembelajaran untuk mencapai tujuan dan memudahkan pelaksanaanya.
b. Landasan: memiliki landasan yang kokoh (religius, filosofis, yuridiskonstitusional, psikologis-pedagogis, dan sosiologis).
c. Ciri-ciri: memiliki ciri khas, yaitu menyentuh emosi, suasana pembelajaran
khusyuk dan khidmat, merasakan terjadinya komunikasi ilahiah, dan
menyatunya pikiran dan hati para peserta didik.
d. Faktor-faktor determinan: Sesuai dengan tingkat perkembangan umur dan
tingkat kematangan psikologis keagamaan mahasiswa, sangat cocok untuk
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tujuan pembelajaran ranah afektif, sangat cocok untuk pembelajaran agama
Islam materi keimanan (akidah),

penguasaan materi akan lebih baik jika

mahasiswa memiliki kemampuan membaca Al-quran dan bahasa Arab, dan
dapat digunakan kapan saja (pagi, siang, maupun sore hari).
e. Sarana pembelajaran: yang paling penting Al-quran dan terjemahannya, ia
sederhana, murah, mudah mendapatkannya, dan berdampak positifnya
mahasiswa semakin akrab dengan Al-quran.
f. Langkah-langkah pembelajaran: sesuai dengan langkah-langkah dan hirarki
pembelajaran secara umum, prosedurnya simpel, sistematis dan berjenjang,
masing-masing komponen menyatu dan berhubungan, komplementer dan
berkelanjutan, dimulai dari yang mudah ke tingkat yang lebih sulit,

serta

proses pembelajaran bersumber dan berpegang pada sumber pokok ajaran
Islam.
g. Karakteristik pembelajaran: tergolong pada strategi transinternalisasi nilai,
terjadi komunikasi dialogis antara dosen dengan mahasiswa, lebih menekankan
pada pendekatan rasional (berfikir Islami) dan emosional (menggugah
perasaan), mudah mengingat langkah-langkah pokoknya,

yakni ST-4

(Simâ’ah/tilâwah, Tafhîm, Tadzawwuq, Tashdîq, dan Tajawwub), baik dosen
maupun mahasiswa dapat melakukan evaluasi/perbaikan sejak proses
pembelajaran berlangsung hingga sesudahnya, dan keterampilan melakukan
langkah-langkah

belajar

dapat

dipraktikkan

menghasilkan karakter Islami.
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di

luar

kelas

sehingga

3. Implementasi Metode Tadabur Qurani
Metode tadabur qurani dalam pembelajaran agama Islam sangat efektif
(ampuh) dalam meningkatkan keimanan mahasiswa UPI. (Gain EkperimenKontrol t = 8,538, Sign. P-value 0, 0,00 (P<0,5).
Keunggulan-keunggulan metode tadabur qurani dalam pembelajaran agama
Islam untuk meningkatkan keimanan menurut pandangan mahasiswa adalah: a)
menarik, b) mudah diikuti, c) menyenangkan, d) mudah diingat, e) menggairahkan, f) memberi semangat belajar agama Islam, g) mempermudah pemahaman
materi keimanan, (h) mempermudah penghayatan materi keimanan, i) mempermudah pengamalan nilai-nilai ajaran Islam, dan j) mudah diduplikasikan.
Ada empat dampak penyerta (nurturent effect) sebagai keunggulan metode
tadabur qurani, yaitu sebagai berikut.
a. Merangsang mahasiswa untuk menggunakan Al-quran sebagai petunjuk dalam
kehidupan.
b. Mahasiswa terlatih konsentrasinya waktu pembelajaran dan berupaya sungguhsungguh untuk membuka pikiran dan mata hatinya.
c. Penggunaan metode tadabur qurani lebih menarik bagi mereka yang memiliki
kemampuan membaca Al-quran, kemampuan bahasa Arab, dan yang memiliki
minat besar terhadap PAI.
d) Bagi guru/dosen yang memiliki kemampuan bahasa Arab, penguasaan tafsir/
hadis, pengetahuan komprehensif dan aktual, memiliki suara yang merdu
dalam membaca Al-quran, dan keterampilan mengolah bahan informasi visual
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dapat meningkatkan keberhasilan pembelajaran dengan menggunakan metode
tadabbur qurani.
Adapun sisi kelemahan metode tadabur qurani dalam pembelajaran agama
Islam sebagai berikut.
a) Membutuhkan durasi waktu yang cukup panjang.
b) Dosen/guru

cenderung

selalu

harus

berada

dalam

ruangan

(tempat

pembelajaran) dari mulai awal sampai akhir pembelajaran.
c) Pelaksanaan pembelajaran cenderung bersifat teacher centered (berpusat pada
dosen/guru) pada kelas yang mahasiswanya belum mampu membaca Al-quran,
bahasa Arab, dan atau kurang minat terhadap PAI. Akan tetapi, jika
mahasiswanya mampu membaca Al-quran, bahasa Arab, dan atau memiliki
minat terhadap PAI, maka pelaksanaan pembelajaran bersifat student centered.
d) Diperlukan keterampilan menggunakan metode ini yang memadai, terutama
dalam mengondisikan suasana, memilih ayat-ayat Al-quran yang urgen dan
tepat dengan kebutuhan mahasiswa, cara penyajian yang menarik, membuka
pikiran, menyentuh hati (emosional), dan mendesain program aksi untuk
pengamalan nilai-nilai Islami.
e) Untuk meningkatkan respons mahasiswa terhadap materi pembelajaran yang
disajikan, perlu didukung oleh kete-rampilan dosen dalam menciptakan atau
menyediakan sarana belajar yang menarik perhatian mahasiswa, dan sarana
yang menarik dan lengkap itu memerlukan biaya besar.
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B. IMPIKASI HASIL PENELITIAN
1. Implikasi Teoretis
Pengembangan metode tadabur qurani dalam pembelajaran agama Islam
untuk mengingkatkan keimanan telah teruji keberhasilannya secara konseptual
dan secara empirik. Hal ini merupakan keberhasilan dalam mendesain kerangka
teori pendidikan dan pembelajaran agama Islam. Oleh karena itu, keseluruhan
konsep metode tadabur qurani ini dapat dijadikan landasan yang memadai untuk
mengembangkan teori pendidikan umum/nilai, terutama untuk pendidikan agama
Islam (PAI). Di samping itu dapat pula digunakan untuk pengembangan atau
perluasan

bidang-bidang

tilawah

Al-quran,

misalnya

oleh

Lembaga

Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ).
Teori dasar mengenai prosedur pembelajaran model Glesser yang sudah
diakui oleh kalangan ilmuwan pendidikan, melalui kajian ini semakin kokoh
kedudukannya. Secara khusus, hasil kajian ini menambahkan bahwa dalam
kondisi awal (entering behavior) dipandang sebagai sesuatu yang amat penting
untuk diperhatikan, terutama mengenai kemampuan dan kebiasaan membaca Alquran mahasiswa serta tingkat penguasaan materi agama Islam yang sudah dan
akan dipelajari. Demikian juga dalam evaluasi (performan assessment), dipandang
sebagai sesuatu yang penting sekali terutama mengenai teknik pengembangan alat
evaluasi yang sesuai dengan ranah afektif. Dalam hal prosedur pembelajaran
(intructional procedure) metode ini memiliki karakteristik: (a) sistematis,
berjenjang, komplementer, berkelanjutan, masing-masing komponen menyatu dan
berhubungan. (b) urutan langkah-langkah pembelajaran sederhana (simpel), (c)
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keseluruhan proses pembelajaran bersumber dan berpegang pada prinsip-prinsip
pokok ajaran Islam, (d) pendekatan rasional dan emosional sesuai dengan karakter
materi keimanan dan tujuan pembelajaran ranah afektif, (e) memperhatikan
ketertarikan peserta didik pada materi pembelajaran, dan (f) terjadi komunikasi
dialogis antara dosen-mahasiswa sehingga suasana lebih akrab.
Teori mengenai langkah-langkah internalisasi nilai Krathwohl dkk.(1980:
24-30) yang sudah diakui oleh kalangan ilmuwan pendidikan nilai, melalui
pengembangan metode ini dapat mengokohkan teori yang sudah ada itu, bahkan
dapat menambahkannya dengan langkah-langkah yang lebih rinci dan istilah
"Islami". Dikatakan "lebih rinci" karena dari penelitian ini dapat merinci langkah
langkahnya sampai pada hal-hal yang lebih detil. Dikatakan "Islami" karena
tersingkap dari khazanah sumber ajaran Islam, peristilahan yang dipakai lebih
akrab dengan budaya Islam (bahasa Arab), dan langkah-langkah metode tadabur
qurani sesuai dengan dasar dan prinsip-prinsip pendidikan qurani.
2. Implikasi Praktis
Adapun implikasi praktis dari hasil penelitian pengembangan (R&D) ini
adalah sebagai berikut.
Pertama. Metode tadabur qurani dapat digunakan secara praktis dalam
pembelajaran agama Islam untuk meningkatkan keimanan bagi mahasiswa (orang
deasa). Di samping itu, dapat pula digunakan untuk meningkatkan kualitas
membaca Al-quran (tadarus, pengajian, dan majlis taklim) karena konsep
tadabbur Al-quran merupakan peningkatan, perluasan dan pendalaman dari
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qira`ah dan tilâwah Al-quran yang selama ini kaum muslimin mengenal dan
melaksanakannya. Mudahnya penerapan metode tadabur qurani ini didukung oleh
budaya masyarakat muslim Indonesia yang sudah biasa melaksanakan qira`ah dan
tilawah Al-quran. Dengan diterapkannya konsep tadabur, peran dan fungsi Alquran dapat diperolehnya.
Kedua. Produk mengenai metode tadabur qurani ini telah tersusun sampai
pada taraf kelengkapan dan kesempurnaan tertentu ini bersifat tentatif. Hal ini
dapat dijadikan sebagai model pengembangan konsep-konsep lain yang
bermanfaat bagi berbagai kepentingan dalam pendidikan Islam.
Ketiga. Metode tadabur qurani dalam pembelajaran agama Islam untuk
meningkatkan keimanan mahasiswa UPI telah teruji secara empirik. Hal demikian
itu berimplikasi praktis bahwa metode tadabur qurani ini dapat diterapkan dan
didesiminasikan kepada berbagai lembaga.
3. Implikasi bagi Penelitian Lebih Lanjut
Adapun implikasi penelitian ini bagi penelitian lebih lanjut adalah sebagai
berikut.
Pertama. Penelitian ini telah menghasilkan rumusan teoretis-praktis metode
tadabur qurani yang bersifat tentatif. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan
verifikasi, pengembangan, dan melengkapkan, bahkan dibutuhkan juga kritik
ataupun pengguguran. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian-penelitian serupa di
lembaga lain, penelitian eksperimen untuk pencapaian materi/bahasan lainnya,
seperti kesalehan sosial, materi akhlak, dan syari’ah.
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Kedua.

Penelitian

ini

dengan

batas-batas

tertentu

telah

berhasil

mengembangkan metode tadabur qurani dan terdiuji secara empirik dapat
digunakan dalam pembelajaran agama Islam. Dengan demikian, penelitian ini
berhasil menambah khazanah metodologi pendidikan Islam (pendidikan nilai)
yang digali dari Al-quran sebagai sumber ajaran Islam. Untuk memperkaya
khazanah metode pendidikan Islam, perlu dikembangkan dan digali terus metodemetode lain melalui kajian-kajian ilmiah lainnya dari sumber-sumber ajaran Islam
dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai modelnya.
4. Rekomendasi
Adapun rekomendasi yang dapat diberikan penulis dari hasil penelitian ini
adalah sebagai berikut.
Pertama. Kepada Prodi Pendidikan Umum/Nilai SPs UPI direkomendasikan
untuk terus memperkaya khazanah metodologi pendidikan umum/pendidikan
nilai/pendidikan agama Islam. Direkomendasikan pula untuk memberi arahan dan
motivasi kepada para mahasiswanya dalam penulisan tesis atau disertasi agar
mahasiswa menggali “mutiara-mutiara” metode pendidikan nilai dari Al-quran
(sumber utama ajaran Islam). Di samping itu, metode tadabur qurani ini baik pula
untuk didesiminasikan dalam berbagai kesempatan; seperti perkuliahan, diskusi,
seminar, atau kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya. Hal ini dipandang penting untuk
mengokohkan moto UPI “Kampus ilmiah edukatif dan religius” dan visi UPI
“Universitas Pelopor dan Unggul” (a leading and outstanding university)
sehingga memiliki kebanggaan produk penelitian ilmiah seperti yang dilakukan di
negara-negara lain. Peneliti merekomendasikan pula melalui Prodi PU/Nilai untuk
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memfasilitasi "hak paten metode tadabur qurani" ini. Hal ini dipandang penting
karena bercermin pada berbagai kasus dewasa ini, seperti banyak produk, hak
cipta, dan temuan yang dicuri (diklaim) dan "dipatenkan" oleh negara lain.
Kedua. Kepada para kolega (Dosen PAI PTU), peneliti merekomendasikan
untuk menerapkan metode ini dalam perkuliahan PAI, khususnya dalam materi
keimanan atau akidah Islam. Hal ini dipandang penting karena di samping alasan
efektivitas, penggunaan metode tadabur qurani memiliki kebaikan-kebaikan lain
sesuai dengan karakter metode ini, dan memiliki nuturent effec positif untuk
kepentingan pendidikan Islami.
Ketiga. Kepada pimpinan Asosiasi Dosen PAI Seluruh Indonesia (ADPISI),
baik tingkat pusat (DPP), tingkat wilayah (DPW), maupun tingkat daerah (DPD)
direkomendasikan untuk mendukung dalam mendesiminasikan metode tadabur
qurani ini melalui pelatihan dosen PAI, seminar, dan penulisan jurnal ilmiah.

290

