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ABSTRAK 

Asif Barkhia Assegaf, 2022. Pembinaan Bakat Seni Baca Al-Qur’an Di MAN 1 

Murung Raya Kabupaten Murung Raya. Skripsi, Jurusan Pendidikan 

Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing: (I) Muhdi, 

M.Ag (II) Husaini, S.Pd.I, M.Pd.I.  

 

MAN 1 Murung Raya mempunyai program kegiatan khusus dalam 

pembinaan Al-Qur’an. yaitu Tahsin dan Tilawah Al-Qur’an. Kegiatan pembinaan 

bakat seni baca Al-Qur’an ini di laksanakan yaitu 4 kali pertemuan dalam 1 

minggu yaitu pada hari senin-kamis, 2 kali pertemuan Tahsin dan 2 kali 

pertemuan Tilawah secara tatap muka dengan 1 guru pembimbing yang sama, 

waktu berlangsungnya kegiatan yaitu setelah pulang sekolah pada Jam 13.30 

sampai dengan selesai. Tempat pelaksanaan yaitu di kelas belajar yang ada di 

sekolah MAN 1 Murung Raya. Fokus penelitian pembinaan bakat seni baca Al-

Qur’an di MAN 1 Murung Raya Kabupaten Murung  Raya serta faktor 

penunjang dan penghambat pembinaan bakat seni baca Al-Qur’an di MAN 1 

Murung     Raya Kabupaten  Murung Raya. Tujuan penelitian untuk menggali 

informasi tentang Pembinaan bakat seni baca Al-Qur’an di MAN 1 Murung 

Raya serta untuk mengetahui informasi tentang faktor penunjang dan penghambat 

pembinaan bakat seni baca Al-Qur’an di MAN 1 Murung Raya Kabupaten 

Murung Raya. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif yaitu bersifat menggambarkan atau menguraikan 

sesuatu hal menurut apa adanya dan menggambarkan masalah yang diteliti berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati 

dengan menggunakan pendekatan induktif. Objek dalam penelitian ini adalah 

pembinaan bakat seni baca Al-Qur’an di MAN 1 Murung Raya, Kabupaten 

Murung Raya. Sedangkan yang menjadi subjek penelitian ini adalah 1 guru dan 6 

peserta didik. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Semua data yang dikumpulkan diproses secara sistematis melalui 

proses editing, koleksi, dan pengklasifikasian data. Setelah itu, semua data 

dianalisis secara deskriptif kualitatif. Lalu, disimpulkan dengan menggunakan 

metode induktif. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pembinaan bakat seni baca Al-

Qur’an di MAN 1 Murung Raya Kabupaten Murung Raya adalah tahsin dan 

tilawah kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan metode talaqqi yaitu tatap 

muka satu guru dengan banyak murid yang berinteraksi secara langsung dan ada 

proses koreksi dan menyimak. Faktor penunjang Pembinaan bakat seni baca Al-

Qur’an di MAN 1 Murung Raya Kabupaten Murung Raya adalah pendidik, 

peserta didik, lingkungan sosial, motivasi dan dukungan dari pihak sekolah.Faktor 

penghambat pembinaan bakat seni baca Al-Qur’an di MAN 1 Murung Raya 

Kabupaten Murung Raya adalah orang tua, waktu dan sarana-prasarana. 

 

 

 




