
TEORI GESTALT DALAM BELAJAR MEMBACA 
PERMULAAN AL-QURAN

1. PENDAHULUAN

Di negara Repuplik Indonesis agama mendapat tempat yang layak, dan dijadikan modal dasar dalam

pembangunan nasional. Karena agama dianggap sebagai tenaga penggerak yang tak ternilai harganya dalam

mengisi aspirasi bangsa. Keyakinan tersebut bertitik tolak dari kenyataan bahwa pada diri setiap manusia terdapat

dua unsur yang tidak mugkin dipisahkan, yaitu fisik material dan mental spritual. Di mana bagi manusia yang

sempurna atau yang berkualitas, kedua unsur tersebut harus merupakan suatu kesatuan yang utuh, dan berjalan

secara seimbang dalam kehidupannya. Makanya  tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan

masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spitual.

Agama mempunyai landasan yang kuat dalam kehidupan bernegara di Indoensia, karena secara jelas

tercantum di dalam UUD 1945, baik dalam pembukaan maupun dalam batang tubuhnya. Bahkan diyakini bahwa

kemerdekaan yang telah diraih dari tangan penjajah adalah berkat rahmat Allah yang Mama Kasa. Dan meskipun

Indonesia bukan negara agama, namun negara menjamin sepenuhnya kehidupan beragama dan menjamin hak-hak

untuk mrnjalankan agama setiap penganutnya.

Agama juga dijadikan sasaran pembangunan nasional, dalam arti negara membangun segala sesuatu

yang memungkinkan rakyat Indonesia dapat menjalankan agamanya sesuai dengan tuntutan agamanya dalam

menghasilkan manusia yang beriman dan bertaqwa. Untuk kepentingan itu negara telah membangun sarana

peribadatan, penyelenggaraan pendidikan agama untuk seluruh jalur, jenis dan jenjang pendidikan, mempermudah

menunaikan ibadah haji, mempeluas penyiaran agama melalui buku-buku, radio, televisi dan sarana dakwah

lainnya; serta mengeluarkan beberapa perangkat peraturan perundang-undangan yang memungkinkan umat

beragama dapat menjalankan ajaran agamanya dengan baik.

Dalam UU Nomor 2/Tahun 1989, 27 Maret 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam tujuannya

disebutkan bahwa salah satu yang ingin dicapai adalah manusia yang beriman dan bertaqwa. Dan di bagian lain

dinyatakan pula bahwa negara menetapkan kewajiban memberian pendidikan agama dalam setiap jalur, jenis dan

jenjang pendidikan, baik yang dikelola oleh pemerintah, maupun yang dikelola oleh masyarakat.



 Pendidikan agama selama ini memang telah diberikan di selu-ruh sekolah, mulai dari taman kanak-kanak

sampai ke perguruan tinggi sebagai mana yang dijelaskan dalam GBHN, jadi yang perlu dilakukan untuk masa

datang adalah usaha meningatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Peningkatan kualitas dilakukan dengan karena pelaksanaan pendidikan agama, bukan hanya melalui jalur

sekolah, tetapi juga melalui jalur luar sekolah; untuk seluruh jenis dan jenjang pendidikan.

Peningkatan kuantitas harus diiringi dengan peningkatan kualitas dengan jalan memberikan pendidikan

agama itu bukan hanya bersifat kognitif, tetapi juga harus bersifat afektif; untuk selanjutnya dapat mendorong orang

berperilaku sesuai dengan agama yang dianutnya.  

Bagi Islam, jauh sebelum seseorang mempelajari seluk-beluk agama, mereka harus terlebih dahulu

mempelajari sumber utama ajaran agama Islam, yaitu Al Quran, yang sekaligus sebagai kitab suci, yang oleh

karena aksaranya berbahasa Arab, maka perlu dipelajari secara khusus.

Menyadari pentingnya hal ini, maka pemerintah telah menge-luarkan dua buah surat keputusan bersama

antara Departemen Agama dan Depatemen Dalam Negeri Nomor 28/Tahun 1982, tanggal 13 Mei 1982, dan Nomor

44A/Tahun 1982 tentang peningkatan kemampuan baca tulis Al Quran bagi umat Islam, yang dilaksanakan dalam

rangka Usaha Lembaga Pengembangan Tilawatil Al Quran (LPTQ) untuk meningkatkan penghayatan dan

pengamalan Al Quran dalam kehidupan sehari-hari.

Pelajaran membaca permulaan huruf Al Quran adalah merupakan salah satu pelajaran yang paling dasar

di lembaga-lembaga pen-didikan agama Islam, baik karena Al Quran adalah sebagai sumber hukum dan kitab suci

juga karena membaca Al Quran sendiri ter-masuk ibadah. 

Di Indonesia, belajar membaca permulaan huruf Al Quran de-ngan pengenalan perhuruf(bagian-bagian)

cukup lama berlangsung, yang dapat dinilai kurang efektif dan efesien. Sebagai pemecahan, Departemen Agama

pada tahun 1983 telah mengeluarkan semacam maklumat agar perlu di adakan pembaharuan dalam metode belajar

membaca Al Quran, di mana dianjurkan menggunakan pendekatan yang sudah diterapkan di sekolah-sekolah

umum, yaitu metoda SAS (Sistem Analisa Sintesa), yang berakar dari teori belajar Gestalt.

Maka sekarang, metode belajar membaca permulaan Al Quran berkembang dengan pesat, terutama



Metode Arafah dan Metode Iqarak untuk tingkat anak pra sekolah.

2. ASAL MULA BELAJAR MEMBACA PERMULAAN AL QURAN DENGAN METODE SAS

 

Sebagai mana yang disebutkan di atas bahwa akar dari pendekatan SAS adalah dari Teori Belajar Gestalt.

Di mana konsep terpenting dari teori ini adalah bahwa orang paling mudah melihat sesuatu bila memiliki bentuk

keseluruhan yang baik dan orang paling mudah belajar bila sesuatu itu merupakan keseluruhan yang baik. Berarti

pengenalan dan pengamatan sesuatu dimulai dari struktur keseluruhan atau totalitas. Di mana  keseluruhan itu lebih

besar dari jumlah bagian-bagian. 

Metode SAS adalah suatu metoda yang menggunakan pendekatan strutural, yang dijabarkan melalui

analisa dan sintesa, sehingga sebuah strukur mudah dipahami dan dihayati. Atau dengan kata lain metode SAS

adalah suatu prosedur penyajian pelajaran secara terstruktur selanjutnya dan analisis dan disentesis kembali ke

dalam bentuk semula. Contoh:  
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----------------------------------------------------------------3. TEORI BELAJAR GESTALT

Para ahli teori ini memandang belajar sebagai suatu proses pengem-bangan pemahaman yang baru

(New Insight) atau mengubah sesuatu yang sudah lama. Insight muncul apabila seseorang yang ingin mencapai

tujuan melihat sesuatu jalan yang baru dari unsur-unsur yang terdapat di dalam lingkungannya, ter-masuk strutur isi

yang ada di dalam lingkungan itu. Jadi kata learning (belajar) tidak lain merupakan the new insight atau pengertian-

pengertian yang diperoleh.

Teori belajar Gestalt adalah merupakan awal dari per-kembangan Teori belajar kognitif, di mana sebagai

peletak dasar-dasar utamanya adalah Max Werrheimer, kemudian dilanjutkan oleh Kurt Koffa, dan terakhir



disempurnakan lagi melalui penelitian yang dilakukan oleh Wolfgong Kohler tentang Insight terhadap se-ekor

binatang yang disebut Simpanse.

Teori Gestalt sangat berbeda sekali dengan teori belajar sebelumnya (Conditioning Theory of Learning)

yang memandang bahwa hanya perilaku yang dapat diamati saja yang dijadikan sebagai data psikologis,

sedangkan Teori Gestalt tidak hanya sampai di situ, tapi ia juga sampai melihat perubahan yang terjadi di dalam diri

(kepribadian) seseorang, lingkungan, dan Insight seseorang. 

Menurut Teori Gestalt berfikir adalah suatu proses reflektif di mana orang mengembangkan salah satu dari

yang baru atau meng-ubah keberadaan pemahaman (insight) yang dites generalisasinya. Menurut Teori Gestalt

aspek-aspek yang prinsipil dari berfikir reflektif itu adalah:

a. Recognition and definition of a problem.

b. Formulation of Hypotheses.

c. Elaboration of Logical Implication of Hypotheses.

d. Testing of Hypotheses.

e. Drawing Concolution.

Yang dimaksud dengan belajar di dalam Teori Gestalt adalah semacam pengamatan/ pemahaman

mendadak terhadap hubungan-hubungan antarbagian-bagian di dalam suatu situasi permasalahan, yang si-fatnmya

spontan. Biasanya dihubungkan dengan pernyataan "Aha" atau "Oh, I see". Untuk itu orang harus mampu

menghubungkan us-nur-unsur yang ada di dalam suatu situasi problematik itu untuk menjadi suatu Gestalt. 

Menurut Teori Gestalt, prinsip-prinsip belajar adalah:

a. Belajar berdasarkan keseluruhan, di mana guru harus berusaha untuk menghubungkan suatu pelajaran

dengan pelajaran yang lain sebanyak mungkin. Mata pelajaran yang bulat (utuh) jauh lebuh  udah

dimengerti dari pada bagian-bagian.

b. Belajar adalah suatu proses perkembangan, di mana anak  baru dapat mempelajari sesuatu bila telah

matang untuk menerima pelajaran.



c. Siswa harus dipandang sebagai sebagai suatu organisme yang utuh. Di mana guru harus menmperhatikan

seluruh aspek dalam kepribadian anak, bukan hanya aspek intelektualnya saja. 

d. Dalam belajar harus dipikirkan bahwa anak dapat memindahkan pengalamanya untuk pengalaman yang

lain atau untuk pengalaman yang baru.

e. Belajar adalah inrteraksai antara individu dengan ling-kungan.

f. Belajar harus dapat mengembangkan insight, di mana anak mam-pu menemukan sangkut-paut suatu

problema yang satu dengan problema yang lain.

g.  Belajar berlangsung secara terus menerus.

  



4. KEUNTUNGAN DAN KELEMAHAN METODE SAS DALAM BELAJAR MEMBACA 

   AL QURAN

4.1. Keuntungannya

4.1.1 Siswa dapat membaca Al Quran pada umur yang relatif muda.

4.1.2 Menghemat waktu, tenaga dan biaya.

4.2. Kelemahannya

4.2.1 Verbalisme.

4.2.2 Kurang memperhatikan tahap perkembangan anak.  

5. Kesimpulan

Penerapan metode SAS dalam belajar membaca pemulaan AL Qurnan, sangat efektif dan efesien, tapi

harus diterapkan dengan memperhatikan tahap perkembangan anak. Karena Al Quran dalam Bahasa Arab, maka

perlu dipikirkan metoda mengajarkan pengertian dan pengamalannya.


