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MOTTO 

 

ِلَك لِنُـثـَبَِّت   َعَليِه ٱلُقرَءاُن ُمجَلًة وَِٰحَدةً  َوقَاَل ٱلَِّذيَن َكَفُرواْ َلوَال نـُّزِلَ  َكذَٰ
 بِِهۦ فـَُؤاَدَك َورَتَّلنَُٰه َترتِيال 

Berkatalah orang-orang yang kafir: “Mengapa Al-Qur`an itu 
tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja?”; demikianlah 

supaya Kami perkuat hatimu dengannya dan Kami membacanya 
secara tartil (teratur dan benar) 

Q.S. Al-Furqan [25]: 32 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang 

satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-

Latin mengacu pada berikut ini:  

1. Konsonan  

 th : ط a : أ
 zh : ظ b : ب
 ، : ع t : ت
 gh : غ ts : ث
 f : ف j : ج
 q : ق h : ح
 k : ك kh : خ
 l : ل d : د
 m : م dz : ذ
 n : ن r : ر
 w : و z : ز
 h : ه s : س
 ` : ء sy : ش
 y : ي sh : ص
 dh : ض

 

2. Vokal  

Vokal tunggal    vokal panjang   vokal 

rangkap 

Fathah : a  آ  : â    ْي... :ai 

Kasrah  : i  ي : î    ْو... au 

Dhammah  : u  و : û 

xi 
 



 

3. Kata sandang  

a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) qamariyah, kata sandang 

yang diikuti oleh alif lam (ال) qamariyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya. Contoh:  

 al-Madînah :   المدینة  al-Baqarah : البقرة

b. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) syamsiyah, kata sandang 

yang diikuti oleh alif lam (ال) syamsiyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya. Contoh: 

 as-Sayyidah :   السیدة  ar-rajul :  الرجل

 ad-Dârimî :   الدارمي  asy-syams :  الشمس

c. Syaddah (Tasydîd) 

Syaddah (Tasydîd) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang 

( ّ◌) sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, 

yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda tasydîd. 

Aturan ini berlaku secara umum, baik tasydîd yang berada di 

tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata 

sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Contoh:  

 Âmannâ billâhi : آَمنَّا بِا�َّ 

 Âmana as-Sufahâ’u : آَمَن السُّفََھاءُ 
 Inna al-ladzîna : إِنَّ الَِّذْینَ 
كَّعِ   Wa ar-rukka’î : َوالرُّ

d. Ta Marbûthah (ة) 

Ta Marbutah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh 

kata sifat (na’at), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi 

huruf “h”. 

Contoh: 

 al-Af’idah : األَْفئِدَةِ 
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ْسالَِمیَّةُ   .al-jâmi’ah al-Islâmiyyah : اَْلَجاِمعَةُ اَْإلِ

Sedangkan ta marbûthah (ة) yang diikuti atau disambungkan (di-

washal) dengan kata benda (ism), maka dialih aksarakan menjadi 

huruf “t”. 

Contoh: 

 .Âmilatun Nâshibah : َعاِملَةٌ نَاِصبَةٌ 

 .al-Âyat al-Kubrâ : اْآلیَةَ اْلُكْبَرى

e. Huruf Kapital 

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan 

tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan 

Ejaan yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti 

penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, 

nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD 

berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (italic) 

atau cetak tebal (bold) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk 

nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang 

ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. 

Contoh: ‘Ali Hasan al-‘Âridh, al-‘Asqallânî, al-Farmawî dan 

seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur’an dan nama-

nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur’an, 

Al-Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya. 
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ABSTRAK 

 

Wihdatul Muslihah (14311441), Judul Skripsi Implementasi 
Pembelajaran Ilmu Tajwid dalam Meningkatkan Kemampuan 
Membaca Al-Qur’an (Studi Kasus di Ponpes Al-Awwabin Bedahan 
Depok), Program Studi  Pendidikan Agama Islam (PAI) 2019. 
 

Latar belakang penelitian ini adalah bagaimana guru dalam 
menyampaikan pelajaran ilmu tajwid walau dengan metode dan media yang 
secukupnya dan keantusiasan santriwati dalam mengikuti pelajaran ilmu 
tajwid. Karena ilmu tajwid adalah ilmu yang penting bagi manusia agar tidak 
salah dalam membaca Al-Qur’an. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi 
pembelajaran Ilmu Tajwid dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-
Qur`an. Ruang lingkup yang dijadikan penelitian adalah proses pembelajaran 
santriwati tentang ilmu tajwid dalam meningkatkan kemampuan santriwati 
dalam membaca Al-Qur’an. gejala yang timbul adalah banyak dari santriwati 
yang mampu membaca Al-Qur’an dengan lancar dan baik akan tetapi tidak 
mengetahui teori ilmu tajwidnya, begitu pula sebaliknya banyak di antara 
santriwati yang mengetahui teori ilmu tajwidnya tetapi tidak lancar dalam 
membaca Al-Qur’an.  
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau bersifat non 
statistik. Jenis penelitian kualitatif ini berdasarkan pada prosedur penelitian 
yang menghasilkan data deskriptif yaitu data tertulis maupun lisan. dalam 
pelaksanaannya penulis mengadakan observasi di Ponpes Al-Awwabin 
Bedahan Depok.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi pembelajaran 
Ilmu Tajwid dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur`an di 
Ponpes Al-Awwabin Bedahan ini meliputi perencanaan pembelajaran ilmu 
tajwid, pelaksanaan pembelajaran ilmu tajwid, evaluasi, dan faktor 
pendukung maupun hambatan selama proses pembelajaran ilmu tajwid 
meliputi faktor guru, faktor santriwati, sarana prasarana dan faktor 
lingkungan. 

 
Kata Kunci: Implementasi Pembelajaran Ilmu Tajwid dalam 
Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

       Al-Qur`an adalah kalam Allah yang bernilai mukjizat, yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., penutup para nabi dan 

rasul dengan perantara malaikat Jibril AS. Diriwayatkan secara 

mutawatir, membacanya terhitung sebagai ibadah dan tidak ditolak 

kebenarannya.1 

Al-Qur`an juga dapat diartikan kalamullah yang diwahyukan 

kepada Nabi Muhammad SAW., untuk disampaikan kepada umat 

manusia sebagai petunjuk hidup bagi seluruh umat. Al-Qur`an 

merupakan pedoman, tuntunan dan pegangan bagi umat muslim 

dalam menjalani hidup.2 Pedoman inilah yang akan menuntun, 

membimbing dan mengarahkan manusia ke jalan yang benar dan 

diridhoi oleh Allah SWT., Al-Qur`an adalah bacaan umat Islam, 

sangat dianjurkan untuk membacanya dan menjadikannya sebagai 

bacaan keseharian.3 

       Membaca Al-Qur`an merupakan perintah Allah SWT., serta 

bernilai ibadah bagi para pembacanya. Al-Qur`an memiliki banyak 

manfaat bagi pembacanya, sebagaimana diterangkan dalam firman 

Allah SWT., pada QS. Al-Isra’ ayat 9:  

1 Ahsin W. Alhafidz, Bimbingan Praktis Menghafal Al-Qur`an, (Jakarta: Bumi 
Aksara, 1994), h. 1. 

2  Mudzakir AS, Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur`an, (Bogor: Pustaka Antar Nusa, 2010, h. 
10-14. 

3 Abdul Aziz Abdur Rauf Al-Hafidz, Panduan Ilmu Tajwid Aplikatif, (Jakarta: 
Markaz Al-Qur’an, 2015), h. 1. 

1 
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َذا  رُ اْلُقْرآَن يـَْهِدي لِلَّ ِإنَّ هَٰ  الَِّذيَن يـَْعَمُلونَ  اْلُمْؤِمِنني ِيت ِهَي أَقـَْوُم َويـَُبشِّ
   )٩ اِإلْسرَاء :( الصَّاِحلَاِت َأنَّ َهلُْم َأْجرًا َكِبريًا

“Sesungguhnya Al-Qur`an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) 
yang paling lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-
orang mu’min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka 
ada pahala yang besar” (QS. Al-Isra` [17]: 9). 

 
Al-Qur`an sebagai pedoman hidup bagi umat Islam, maka 

dituntut untuk menjadikannya sebagai bacaan sehari-hari, berusaha 

mengetahui isi kandungannya dan mengamalkan Al-Qur`an dengan 

sungguh-sungguh, hal itu sebagai bukti ketaatan dan cinta kita kepada 

Allah SWT., oleh karena itu beruntunglah bagi orang yang 

menjadikan Al-Qur`an sebagai pedoman hidupnya, ia akan tentram, 

damai, di dunia selalu mendapatkan petunjuk serta di akhirat akan 

mendapat rahmat.4 

       Mengingat pentingnya Al-Qur`an bagi kehidupan manusia, maka 

pengenalan Al-Qur`an mutlak diperlukan. Upaya mengenalkan Al-

Qur`an itu bukan hanya mengetahui dari segi fisik dan aspek sejarah 

semata, namun yang lebih penting adalah bagaimana umat Islam 

mampu membaca sekaligus memahami makna yang terkandung 

dalam butir-butir ayat dari Al-Qur`an.5 

       Baca tulis Al-Qur`an merupakan hal pokok yang semestinya 

diketahui bagi seorang muslim karena seorang yang bergerak dalam 

wilayah Al-Qur`an mendapatkan penghargaan dari Allah SWT., ada 

dua cara seseorang di dalam membaca kitab Allah SWT., pertama, 

tilawah hukmiyyah, yaitu membenarkan segala berita yang ada di 

4 Abdul Roziq, Tajmur (Tajwid Terapan dan Irama Murattal), (Tangerang : Nizham 
Press, 2014), h. 1. 

5 Zulfison dan Muharram, Belajar Mudah Membaca Al-Qur`an Dengan Metode 
Mandiri (Jakarta: Ciputat Press, 2003), Cet. Ke-1, h. 1. 
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dalamnya dan menerapkan hukum-hukumnya dengan cara 

melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya.  Kedua, 

tilawah lafziyyah atau qira’at Al-Qur`an.6 

Dalam Shahih Al-Bukhari, disebutkan riwayat dari Usman bin 

Affan bahwa Nabi SAW., bersabda:  

َعْن ُعْثَمان بن َعفَّان, َعِن النَِّيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: َخيـْرُُكْم َمْن تـََعلََّم 
)و ابو داود و الرتمذى والنسائ وابن ماجه الُقْرآَن َو َعلََّمُه (رواه البخاري 7  

Dari Usman bin Affan r.a Nabi bersabda: “Sebaik-baik kalian adalah 
yang mempelajari Al-Qur`an dan mengajarkannya.” [HR. Al-
Bukhari, Abu Dawud, Al-Tirmizi, Al-Nasa’i dan Ibnu Majah, 5027]. 

 
 Namun, dalam realitas masih banyak masyarakat yang belum 

mampu membaca Al-Qur`an dengan baik dan benar. Jangankan untuk 

memahami dan mengahayati Al-Qur`an dengan baik, membacanya 

pun terkadang bagi sebagian besar umat Islam masih mengalami 

kesulitan. 

Dalam mengantisipasi kesulitan tersebut, beberapa kalangan yang 

menggunakan huruf latin dalam menuliskan ayat-ayat Al-Qur`an agar 

lebih mudah dibaca oleh orang-orang yang tidak bisa membaca huruf 

arab, akan tetapi sebenarnya penggunaan huruf latin dapat 

menimbulkan masalah, karena tempat keluarnya huruf arab (makhraj) 

dan latin berbeda-beda.8 

      Tidak banyak orang yang tertarik pada ilmu tajwid, selaras dengan 

sedikitnya orang yang bisa membaca Al-Qur`an dengan benar sesuai 

6 Fathi Khauli, Memperbaiki Bacaan Al Qur`an Sistem Lima Jam, ( Solo: As Salam, 
2012 ), Cet. Ke-1, h. 10.  

7 Al Imam Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Al Mughirah Ibn 
Bardizbah Al Bukhari, Shahih Al Bukhari, Juz V (Cairo: Dar Al Fikri, 1981), h. 108. 

8 Zulfison dan Muharram, Belajar Mudah Membaca Al-Qur`an Dengan Metode 
Mandiri,..., h. 2. 
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kaidah-kaidah tajwid yaitu tepat makhraj dan sifat hurufnya 

sebagaimana Al-Qur`an diturunkan.9  

       Banyak yang menganggap bahwa sekedar bisa membaca Al-

Qur`an sudah cukup, sehingga tidak heran jika banyak orang yang 

lancar membaca Al-Qur`an namun banyak kesalahannya dari sisi 

tajwid. Allah SWT., berfirman dalam QS. Al-Muzammil 73:4. 

( ٤املزّمل :  ْو زِْد َعَلْيِه َورَتِِّل اْلُقْرآَن تـَْرتِيًال أَ  (     
...... atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan 
perlahan-lahan.( QS. Al-Muzammil [73] : 4) 
 
Imam A’li bin Abi Thalib menjelaskan atru tartil dalam ayat ini yaitu 

mentajwidkan huruf-hurufnya dan mengetahui tempat-tempat 

waqaf.10 

Tajwid merupakan cabang ilmu yang telah lama hadir dalam 

dunia keislaman. Sejak Al-Qur`an diturunkan sejak itu pula tajwid 

diterapkan. Pembacaan Al-Qur`an dengan menggunakan hukum 

tajwid bukanlah suatu ilmu hasil dari ijtihad (fatwa) para ulama yang 

diolah berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur’an dan sunnah, tetapi 

pembacaan Al-Qur`an merupakan hasil tauqifi melalui riwayat dari 

sumbernya yang asal yaitu sesuai bacaan Rasulullah SAW., sehingga 

dalam perkembangannya, menurut Abdul Mujib Ismail dan Maria 

Ulfa Nawawi “Ilmu tajwid dikenal sebagai suatu cabang ilmu yang 

dapat berdiri sendiri karena memiliki syarat ilmiah yaitu adanya 

tujuan, fungsi dan objek serta sistematika tersendiri”.11  

9 Ahmad Annuri, Panduan Tahsin Al-Qur`an dan Ilmu Tajwid, (Jakarta: Al Kautsar, 
2010), Cet. Ke-1, h. Vii. 

10 Abdul Aziz Abdur Rauf Al-Hafidz, Pedoman Daurah Al-Qur`an, (Jakarta: 
Markaz Al-Qur’an, 2010), Cet. XIX, h. 18. 

11 Abdul Mujib Ismail dan Maria Ulfa Nawawi, Pedoman Ilmu Tajwid, (Surabaya 
:Karya Abditama, 1995), h. 17. 
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       Sebagai suatu cabang ilmu, sebagian besar muslim ternyata telah 

mengenal ilmu tajwid sebagai bagian dari tata cara membaca Al-

Qur`an, sehingga dalam perjalanannya banyak ditemukan metode 

pembelajaran ilmu tajwid seperti metode Jibril, metode Iqra’, metode 

Qira’ati, metode Ummi. Metode Yanbu’a yang semua itu adalah 

bentuk upaya untuk memudahkan pembaca atau umat muslim agar 

dapat membaca Al-Qur`an dengan benar. 

       Membaca Al-Qur`an dengan baik merupakan khazanah Islam 

yang mesti dilestarikan. Khazanah keislaman tersebut seharusnya 

tidak semata-mata disimpan dalam catatan intelektual kaum muslim, 

melainkan harus terus menerus diwariskan ke generasi Islam 

khususnya generasi Islam Indonesia agar memiliki keterampilan 

dalam hal membaca Al-Qur`an. Di sinilah letak pentingnya 

pendidikan agama bagi generasi muda Islam.  

       Pondok Pesantren Al-Awwabin adalah lembaga pendidikan di 

bawah pengelolaan Yayasan Pondok Pesantren Al-Awwabin. Jenjang 

pendidikannya terdiri dari tingkat TK, Ibtidaiyah (MI) Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). Lembaga ini 

menggunakan sistem pendidikan SKB Dua Mentri yaitu Departemen 

Nasional dan Departemen Agama untuk mendapatkan ijazah Negeri 

dan sistem pendidikan Non Formal (Tradisional) mengkaji kitab-kitab 

kuning untuk memperdalam ilmu agama. Lembaga ini terus berupaya 

melebarkan sayapnya dengan membuka dua tempat dengan tujuan 

pengembangannya adalah untuk memelihara syi’ar Islam. Dan telah 

berdiri dua cabang, cabang I berlokasi di Jl. Raya Sawangan No. 21 

Pancoran Mas-Depok dan cabang  II di Jl. Raya Haji Sulaiman No.12 

Bedahan-Depok. Lembaga ini mempunyai falsafah pendidikan yaitu 
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Tanam padi rumput ikut, tanam rumput padi luput, tuntut Ilmu akhirat 

dunia ikut, tuntut Ilmu dunia akhirat luput.  

       Pondok Pesantren Al-Awwabin adalah salah satu pondok modern 

yang masih menekankan penguasaan nahwu sharaf, akan tetapi 

mempunyai kekurangan dalam hal Al-Qur`an. Di mana tidak semua 

santriwati bisa membaca dan memahami Al-Qur`an dengan baik dan 

benar, karena kebanyakan dari santriwati berlatar belakang non 

madrasah atau belum pernah mempelajari Al-Qur`an secara baik dan 

benar. Dalam pelaksanaannya pondok pesantren memberikan 

kewenangan kepada guru Pendidikan Agama untuk memilih  metode 

yang dianggap efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.  

       Dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian secara langsung di Pondok Pesantren Putri Al-

Awwabin Bedahan dengan judul “Implementasi  Pembelajaran Ilmu 

Tajwid dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur`an 

(Studi Kasus di Ponpes Al- Awwabin Bedahan Depok).” 

B. Identifikasi Masalah 

1. Implementasi pembelajaran Ilmu Tajwid di Pondok Pesantren Al-

Awwabin. 

2. Perbedaan tingkat pembelajaran Ilmu Tajwid dengan kemampuan 

membaca Al-Qur`an santriwati Pondok Pesantren Al-Awwabin 

berdasarkan latar belakang pendidikan. 

3. Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung, efektifitas 

pembelajaran Al-Qur`an dan Ilmu Tajwid di Pondok Pesantren 

Putri Al-Awwabin. 

4. Banyaknya program hafalan sehingga tidak ada waktu mempelajari 

Al-Qur`an dan Ilmu Tajwid 

5. Santriwati mayoritas berasal dari sekolah umum. 
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C. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran dari pengertian 

judul dan isi bahasan dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu 

untuk memberikan batasan untuk mempertegas maksud dan tujuan. 

Pembelajaran disini yaitu suatu aktivitas atau proses yang 

mengarahkan santriwati melakukan proses belajar, dengan 

mmelibatkan unsur-unsur manusiawi, material, felibatkan unsur-unsur 

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling 

mempengaruhi didalam mencapai tujuan pembelajaran. 

       Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulis membatasi 

masalah ini pada implementasi pembelajaran Ilmu Tajwid dalam 

meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur`an di Ponpes Al-

Awwabin Bedahan Depok dan faktor pendukung, hambatan dalam 

proses implementasi pembelajaran ilmu tajwid dalam meningkatkan 

kemampuan membaca Al-Qur`an di Ponpes Al-Awwabin Bedahan 

Depok. 

D. Perumusan Masalah 

       Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka perumusan 

masalah yang akan dibahas yaitu : 

1. Bagaimana implementasi pembelajaran Ilmu Tajwid dalam 

meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur`an di Ponpes Al-

Awwabin Bedahan Depok? 

2. Apakah faktor pendukung dan hambatan dalam proses 

implementasi pembelajaran ilmu tajwid dalam meningkatkan 

kemampuan membaca Al-Qur`an di Ponpes Al-Awwabin 

Bedahan Depok? 

 

 



8 
 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran Al-

Qur`an dan Ilmu Tajwid di Ponpes Al-Awwabin Bedahan 

Depok. 

b. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam proses 

implementasi pembelajarab Ilmu Tajwid dalam meningkatkan 

kemampuan membaca Al-Qur`an di Ponpes Al-Awwabin 

Bedahan Depok. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

a. Secara Teoritis  

       Manfaat teoritis adalah menjelaskan bahwa hasil 

penelitian tersebut bermanfaat dalam memberikan sumbangan 

pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori 

terhadap ilmu pengetahuan. 

       Adapun manfaat dari hasil penelitian ini secara teoritis 

diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam 

memperkaya wawasan model pembelajaran serta praktek 

pengembangan ilmu pengetahuan terutama pada bidang 

pendidikan agama Islam. 

b. Secara Praktis 

1. Memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya 

meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan tentang 

Al-Qur`an dan Ilmu Tajwid di Ponpes Al-Awwabin 

Bedahan Depok.  

2. Sebagai bentuk partisipasi penulis terhadap dunia 

pendidikan di Ponpes Al-Awwabin Bedahan Depok. 
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3. Sebagai bahan referensi terhadap karya ilmiah dan suatu 

lembaga dalam mengembangkan pembelajaran Al-Qur`an. 

F. Tinjauan Pustaka 

       Dalam menulis karya ilmiah ini, peneliti menemukan beberapa 

kajian ilmiah yang berkaitan dengan Implementasi pembelajaran Ilmu 

Tajwid dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur`an, agar 

dapat dijadikan bahan acuan dalam penulisan skrispsi ini, diantaranya 

adalah:  

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rina Maenatul Munawaroh, 

Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2014, dengan 

judul skripsi Strategi Pengenalan Aksara Fungsional Dalam 

Peningkatan Kemampuan Membaca Al-Qur’an Anak Usia Dini 

Di PAUD Ibnu Sina Cibening Pamijahan Kab. Bogor. Rina 

menyimpulkan bahwa strategi pengenalan aksara fungsional 

dalam peningkatan kemampuan membaca Al-Qur’an anak usia 

dini di PAUD Ibnu Sina Cibening Pamijahan Bogor yaitu guru 

mempunyai peran penting bagi kemampuan membaca anak dan 

guru juga sebagai fasilitator yang mampu memahami berbagai 

kondisi anak, sehingga dalam pengenalan aksara fungsional guru 

harus mengevaluasi setiap saat pada anak. 

Rina melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan tolak ukur utama yaitu metode wawancara dan 

observasi dengan subjek penelitian yaitu guru PAUD Ibnu Sina 

Cibening Pamijahan Bogor, persamaan judul skripsi Rina dengan 

penulis adalah sama-sama membahas tentang kemampuan anak 

dalam membaca Al-Qur’an. Sedangkan perbedaan yang dibahas 

oleh Rina adalah mengenai strategi yang diterapkan oleh guru 
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PAUD Ibnu Sina dalam pengenalan aksara fungsional yaitu 

menggunakan strategi individual, abjad, kata kunci dan puzzle dan 

lain lain. Sedangkan fokus penulis adalah meneliti tentang 

implementasi pembelajaran ilmu tajwid dalam meningkatlan 

kemampuan membaca Al-Qur`an di Ponpes Al Awwabin 

Bedahan Depok. 

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Titri Andiana, Mahasiswi 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung, tahun 

2016, dengan judul skripsi Implementasi Pembelajaran Baca 

Tulis Al-Qur`an Metode An Nahdliyah Dalam Meningkatkan 

Kemampuan Membaca Al-Qur`an (Studi Kasus Siswa MTs Al-

Ma’arif Tulungagung). 

Titri menyimpulkan strategi dalam meningkatkan kemampuan 

membaca Al-Qur`an melalui metode An Nahdliyah siswa MTs 

Al-Ma’arif Tulungagung, guru menerapkan strategi pembelajaran 

ekspositori dan strategi inkuiri sebagai upaya untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara maksimal, dan hasilnya dapat 

dikatakan cukup berhasil, tapi sekarang sudah meningkat. 

Titri melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan jenis penelitian deskripstif. Sumber data utama adalah 

guru BTQ dengan tekhnik pengumpulan data menggunakan 

participan, wawancara dan dokumentasi. Persamaan judul skripsi 

Titri dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang 

kemampuan anak dalam membaca Al-Qur`an.  

Sedangkan perbedaan yang dibahas oleh Titri adalah mengenai 

strategi yang diterapkan oleh guru menggunakan metode An 

Nahdliyah, merupakan salah satu metode membaca Al–Qur’an 

yang lebih ditekankan pada kesesuaian dan keteraturan bacaan 
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dengan menggunakan ketukan. Metode An Nahdliyah adalah 

salah satu metode membaca Al-Qur`an yang muncul di daerah 

Tulungagung, Jawa Timur.  Sedangkan fokus penulis adalah 

meneliti tentang implementasi pembelajaran ilmu tajwid dalam 

meningkatlan kemampuan membaca Al-Qur`an di Ponpes Al 

Awwabin Bedahan Depok . 

3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhasanah, Jurusan 

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2015, dengan judul skripsi 

Penerapan Metode Demonstrasi Dan Latihan Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur`an Pada Siswa 

Kelas IV SDN Cijayanti Kabupaten Bogor. Siti menyimpulkan 

bahwa metode demonstrasi dan latihan dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam membaca Al-Qur’an. Dilihat dari hasil 

penelitian pada siklus I yaitu sebanyak 17 siswa (53,13%) dapat 

mencapai standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dan pada 

siklus II terjadi peningkatan jumlah siswa kelas IV SDN Cijayanti 

Kabupaten Bogor, persamaan judul skripsi Siti dengan penulis 

adalah sama-sama membahas tentang kemampuan dalam 

membaca Al-Qur`an. Sedangkan perbedaan skripsi yang dibahas 

oleh Siti adalah mengenai penerapan metode demonstrasi dan 

latihan pada siswa kelas IV SDN Cijayanti Kabupaten Bogor. 

Sedangkan fokus penulis adalah meneliti tentang implementasi 

pembelajaran ilmu tajwid dalam meningkatlan kemampuan 

membaca Al-Qur`an di Ponpes Al Awwabin Bedahan Depok. 

4. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wike Ulandari, Jurusan 

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Institut Ilmu Al-
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Qur’an (IIQ), tahun 2015, dengan judul skripsi Efektifitas Metode 

Ummi Terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur’an. 

Wike menyimpulkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan 

antara metode Ummi dengan kemampuan membaca Al-Qur`an. 

dilihat dari nilai 𝑟𝑥𝑦  lebih besar dari pada 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  baik dari taraf 

signifikan 1% yaitu 0,561 maupun 5% yaitu 0,444 dan korelasi 

antara variabel X dan variabel Y yang besarnya yaitu 1,63 

merupakan korelasi yang lemah atau rendah. Dengan demikian 

maka hipotesis alternatif (Ha) diterima dan hipotesis nihil (Ho) 

ditolak. 

Wike melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan subjek penelitian yaitu siswa kelas 4 SDIT Al-

Hamidiyah Pancoran Depok. Menurut analisis penulis, melakukan 

penelitian dengan menyebar angket kepada siswa SD tidaklah 

relevan dikarenakan usia yang masih kecil dan belum faham 

terhadap pertanyaan yang dibagikan melalui angket tersebut, 

sehingga akan menghasilkan data yang kurang valid.  

Persamaan judul skripsi Wike dengan penulis adalah sama-sama 

membahas tentang kemampuan membaca Al-Qur’an. Perbedaan 

skripsi yang dibahas oleh Wike adalah mengenai keefektifan 

membaca Al-Qur’an siswa kelas IV SDIT Al-Hamidiyah 

Pancoran Depok.  

Sedangkan fokus penulis adalah meneliti tentang implementasi 

pembelajaran ilmu tajwid dalam meningkatlan kemampuan 

membaca Al-Qur`an di Ponpes Al Awwabin Bedahan Depok. 

5. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Annisa Fauziah Jurusan 

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Insitut Ilmu Al-
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Qur`an (IIQ), tahun 2015, dengan judul skripsi Peran Perempuan 

Dalam Meningkatkan Kualitas Baca Tulis Al-Qur’an. 

Annisa menyimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi yang 

signifikan antara peran perempuan dengan kualitas baca tulis Al-

Qur`an. Dilihat dari nilai  𝑟𝑥𝑦  lebih kecil dari pada 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  baik dari 

taraf signifikan 1% yaitu 0,463 maupun 5% yaitu 0,361 dan 

korelasi antara variabel X dan variabel Y yang besarnya yaitu 

0,232 merupakan korelasi yang lemah atau rendah. Dengan 

demikian maka hipotesis alternatif (Ha) ditolak dan hipotesis nihil 

(Ho) diterima. 

Annisa melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan subjek penelitian sejumlah 30 responden Majlis 

Taklim Nurul Fitri Kreo Larangan Tangerang. Persamaan judul 

skripsi Annisa dengan penulis adalah sama-sama membahas 

tentang kualitas membaca Al-Qur’an.  

Sedangkan perbedaan skripsi yang dibahas oleh Annisa adalah 

mengenai objek yang diteliti dan tempat berlangsungnya 

penelitian. Annisa mengambil responden dari anggota Majlis 

Taklim Nurul Fitri Kreo Larangan Tangerang  sedangkan penulis 

mengambil responden santriwati sebagai objek penelitian dan 

Ponpes Al Awwabin Bedahan Depok sebagai tempat 

berlangsungnya penelitian. 

G. Sistematika Penulisan  

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku 

Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi yang diterbitkan oleh 

IIQ Press, cetakan II tahun 2017. Adapun sistematika penulisan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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BAB I Pendahuluan. Berisi tentang Latar Belakang Masalah, 

Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah, 

Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Tinjauan Pustaka, Hipotesis 

Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II Pembahasan. Landasan teori yang berisi tentang Pengertian 

pembelajaran, tujuan pembelajaran, definisi  Ilmu Tajwid, hukum dan 

tujuan mempelajari Ilmu Tajwid, sifat dan makhraj huruf, pemaparan 

hukum-hukum bacaan dalam Ilmu Tajwid, konsep kemampuan dalam 

membaca Al-Qur`an. 

BAB III Metodologi Penelitian. Pada bab ini menguraikan tentang 

proses pengumpulan data yang terdiri: pendekatan penelitian, tempat, 

dan waktu penelitian, metode Penelitian, Sumber data, tekhnik 

pengumpulan data, teknik analisis data, subjek penelitian, pedoman 

wawancara dan tahap-tahap penelitian. 

BAB IV Hasil Penelitian. Berisi tentang gambaran Ponpes Al-

Awwabin Bedahan, sejarah berdiri, letak geografis, struktur 

organisasi, sarana dan prasarana, analisis data. 

BAB V Penutup. Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran. 

Daftar Pustaka 

Lampiran 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pembelajaran Ilmu Tajwid 

Pengertian Belajar dan pembelajaran merupakan dua konsep yang 

saling berkaitan. Konsep belajar berakar pada pihak siswa dan konsep 

pembelajaran berakar pada pihak guru dan keduanya bisa berdiri sendiri 

dan juga menyatu, bergantung kepada situasi dari kedua kegiatan itu 

terjadi.1  

Pembelajaran atau pengajaran adalah upaya untuk membelajarkan 

siswa. Dalam pengertian ini secara implisit dalam pengajaran terdapat 

kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan, metode untuk 

mencapai hasil oengajaran yang diinginkan. Pemilihan, penetapan, dan 

pengembangan metode ini didasarkan pada kondisi pengajaran yang ada 

pada kegiatan ini pada dasarnya merupakan inti dari perencanaan 

pembelajaran.2 

Menurut Aminuddin Rasyad pembelajaran adalah “proses yang 

terjadi yang membuat seseorang atau sejumlah orang yaitu siswa 

melakukan proses belajar sesuai dengan rencana pengajaran yang telah 

diprogramkan.”3  

Menurut Oemar Hamalik pembelajaran adalah “suatu kombinasi yang 

tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, 

1 Aminuddin Rasyad, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Uhamka Press, 
2003), Cet.4, h. 1. 

2 I nyoman Sudana Degeng, Buku Pegangan Teknologi Pendidikan Pusat Antar 
Universitas untuk Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Intruksional Universitas 
Terbuka, (Jakarta: Depdikbud RI, Dirjen Dikti, 1993), h. 1. 

3 Aminuddin Rasyad,  Teori Belajar dan Pembelajaran,..., h. 14. 
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perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai 

tujuan pembelajaran.”4 

B. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan merupakan sesuatu yang diharapkan agar tercapai. Artinya 

bahwa tujuan menjadi pedoman yang memberi arah bagi segala aktifitas 

dan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain tujuan 

merupakan standar usaha yang dapat dilakukan dan diupayakan agar 

dapat terfokus pada apa yang dicita-citakan. 

Sedangkan pembelajaran dalam arti sempit adalah upaya untuk 

membelajarkan siswa.5 Dalam arti luas pembelajaran adalah interaksi 

antara pendidik dengan peserta didik dalam rangka memahami mata 

pelajaran.  

Banyak para ahli pendidikan yang mendefinisikan arti dari tujuan 

pembelajaran, diantaranya Robert F. Mager mengemukakan bahwa tujuan 

pembelajaran adalah “Perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat 

dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu.” 

Edwar L. Dejnozka, David E. Kapel dan Kemp menyatakan bahwa tujuan 

pembelajaran adalah “Suatu pernyataan spesifik yang dinyatakan dalam 

perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk 

menggambarkan hasil belajar yang diharapkan.”6 

Dari berbagai definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan 

pembelajaran merupakan suatu pernyataan tentang kecakapan, 

keterampilan atau kompetensi yang diwujudkan dalam bentuk tulisan 

untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan mampu dicapai oleh 

peserta didik sebagai hasil belajar. 

4 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 
57. 

5 Hamzah B. Uno, Perencanaan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 2. 
6 Hamzah B. Uno, Perencanaan Pembelajaran,..., h. 35. 
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Upaya merumuskan tujuan pembelajaran dapat memberikan manfaat 

tertentu, antara lain:7 

1. Waktu mengajar dapat dialokasikan dan dimanfaatkan secara tepat. 

2. Guru dapat menetapkan berapa banyak materi yang akan disampaikan 

dalam setiap pelajaran. 

3. Memudahkan guru untuk menetapkan urutan dan rangkaian materi 

pelajaran secara tepat. 

4. Memudahkan guru untuk mengukur keberhasilan siswa dalam belajar. 

5. Dapat menjamin bahwa hasil belajar siswa lebih baik dibandingkan 

dengan hasil belajar tanpa tujuan yang jelas. 

6. Pokok bahasan dapat dibuat seimbang, sehingga tidak ada materi 

yang dibahas terlalu mendalam atau terlalu sedikit. 

7. Guru dapat dengan mudah mempersiapkan berbagai keperluan 

peralatan maupun bahan dalam keperluan belajar. 

8. Mempermudah guru untuk menetapkan dan mempersiapkan strategi 

belajar yang paling cocok dan menarik. 

C. Definisi Ilmu Tajwid 

Secara terminologis, Ilmu Tajwid adalah Ilmu yang berguna untuk 

mengetahui bagaimana cara memberi hak huruf dan mustahaknya baik 

yang berkaitan dengan sifat, mad dan lain sebagainya seperti tarqiq dan 

tafkhim serta selain keduanya.8 

Menurut Abdul Aziz Abdur Rauf Al-Hafizh dalam  bukunya yang 

berjudul Pedoman Daurah Al-Qur`an Panduan Ilmu Tajwid Aplikatif,  

Lafadz tajwid menurut bahasa artinya membaguskan, sedangkan menurut 

istilah: 

7 Hamzah B. Uno, Perencanaan Pembelajaran, h. 34. 
8 Ahmad Annawi, Panduan Tahsin Tilawah Al-Qur’an dan Ilmu Tajwid, (Jakarta: 

Pustaka al-Kautsar, 2010), h. 17. 
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َحْرٍف ِمْن َخمَْرِجِه َمَع ِاْعطاَئِِه َحقَُّه َوُمْسَتَحقَّهُ  ُكلُّ رَاُج  ِاخْ   
“mengeluarkan setiap huruf dari makhraj (tempat keluar)nya dengan 
memberikan hak (sifat asli) dan mustahaknya (sifat yang nampak sewaktu-
waktu)”.9 

Manna al-Qattan dalam bukunya Pengantar Studi Al-Qur’an, 

mendefinisikan tajwid: 

Memberikan kepada huruf akan hak-hak dan tertibnya, mengembalikan 

huruf asalnya (makhraj), serta menghaluskan pengucapannya dengan cara 

yang sempurna tanpa berlebihan, kasar, tergesa-gesa dan dipaksakan.10 

Dari beberapa pengertian tajwid di atas, maka secara garis besar 

pokok bahasan atau ruang lingkup pembelaran ilmu tajwid dapat dibagi 

menjadi dua bagian11, yaitu: 

1. Haq al-huruf, yaitu segala sesuatu yang lazim (wajib ada) pada setiap 

huruf. Huruf ini meliputi sifat-sifat huruf dan tempat-tempat keluarnya 

huruf. Apabila hak huruf ditiadakan, maka semua suara atau bunyi 

yang diucapkan tidak mungkin mengandung makna karena bunyinya 

menjadi tidak jelas. 

2. Mustahaq al-huruf, yaitu hukum-hukum baru yang timbul oleh sebab-

sebab tertentu setelah hak-hak huruf melekat pada setiap huruf. 

Mustahaq al-huruf meliputi hukum-hukum seperti izhar, ikhfa, iqlab, 

idgham, qalqalah, gunnah, tafhkim, tarqiq, mad, waqaf dan lain-lain. 

Menurut Ahmad Munif Suratmaputra dalam bukunya yang berjudul 

Al-Qur’an Tilawah dan Cara Menghafalnya, Tajwid secara etimologis 

berarti memperbaiki, menyempurnakan, memperkuat, memperkokoh dan 

9 Abdul Aziz Abdur Ra’uf Al-Hafidz, Pedoman Daurah Al-Qur’an Panduan Ilmu 
Tajwid Aplikatif, (Jakarta: Markaz Al-Qur’an, 2014), Cet. Ke-15, h. 13. 

10 Manna al-Qattan, Mabahis fi Ulum al-Qur’an, terj. Annur Rafiq Al-Mazni, 
Pengantar Studi Ilmu Al-Qur’an, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), Cet. III, h. 229. 

11 Sei H. Dt. Tombak Alam, Ilmu Tajwid Populer 17 Kali Pandai, (Jakarta: Amzah, 
2008), Cet. XV, h. 15. 
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membaguskan.12 Secara terminologi tajwid adalah ilmu untuk mengetahui 

pengucapan lafazh-lafazh arab secara benar dengan mengetahui makhraj-

makhrajnya, sifat-sifat inti, dan yang bukan inti, serta hukum-hukum yang 

muncul darinya.13 

Bacaan yang baik dan benar akan berpengaruh pada pembaca maupun 

pendengar, dalam memahami makna-makna Al-Qur`an dan membuka 

tabir mukjizat yang ada di dalamnya. Baik di dalam kekhusyu’an 

(ketaatan) ataupun kerendahan hatinya. 

Para ulama terdahulu dan sekarang, sangat memperhatikan terhadap 

tilawah Al-Qur`an sehingga pengucapan lafazh-lafazh Al-Qur`an menjadi 

baik dan benar. Cara membaca ini di kalangan mereka disebut dengan 

Tajwid Al-Qur`an. Mereka mendefinisikan tajwid sebagai Memberikan 

kepada huruf akan hak-hak dan tertibnya, mengembalikan huruf pada 

makhraj dan asalnya, serta menghaluskan pengucapan dengan cara yang 

sempurna tanpa berlebihan, kasar, tergesa-gesa, dan dipaksakan.14 

D. Fadhilah (keutamaan) Ilmu Tajwid 

 Ilmu tajwid adalah ilmu yang sangat mulia, hal ini karena 

keterkaitannya secara langsung dengan Al-Qur’an, bahkan dalam dunia 

ilmu hadis seorang alim tidak akan mengajar hadis kepada muridnya 

sehingga ia sudah menguasai ilmu Al-Qur’an. Diantara keistimewaannya 

adalah sebagai berikut: 

1. Mempelajari dan mengajarkan Al-Qur’an merupakan tolak ukur 

kualitas seorang muslim. Sabda Rasulullah SAW. : 

12 Ahmad Munif Suratmaputra, Al-Qur’an Tilawah dan Cara Menghafalnya, 
(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), Cet. Ke-1, h. 83. 

13 Aiman Rusydi Suaid, Panduan Ilmu Tajwid Bergambar, ter. At-Tajwid Al-
Musyawwar oleh Umar Mujtahid, (Solo: Zamzam, 2015), Cet. Ke-1, h. 18. 

14 Syaikh Manna Al-Qathan, Pengantar Studi Ilmu Al-Qur`an, (Jakarta: Pustaka Al-
Kautsar, 2005), h. 229. 
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: َخيـْرُُكْم َمْن تـََعلََّم الَ قَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى هللاُ لَّ  صَ ِيب النَّ  نِ , عَ انفَّ ان بن عَ مَ ثْ عُ  نْ عَ 
)و ابو داود و الرتمذى والنسائ وابن ماجه ْرآَن َو َعلََّمُه (رواه البخاريالقُ  15  

Diriwayatkan dari Usman bin Affan r.a Nabi bersabda: “Sebaik-baik 
kalian adalah yang mempelajari Al-Qur`an dan mengajarkannya.” 
[H.R. Al-Bukhari, Abu Dawud, Al-Tirmizi, Al-Nasa’i dan Ibnu 
Majah, 5027]  

2. Mempelajari Al-Qur’an adalah sebaik-baik kesibukan. Allah SWT 

berfirman dalam hadis qudsi: 

عن عمرو بن قيش عن عطية عن أيب سعيد قال قال رسول اهلّل صّلى اهلّل عليه 
ُتُه أَْفَضَل وسّلم يقول الرب عّز وجّل  َمْن َشَغَلُه اْلُقْرآن َعْن ِذْكرِْي َوَمْسأََلِيتْ أَْعطَيـْ

. َوَفْضُل َكَالِم ِهللا َعَلى َسائِرِ  . (رواه اْلَكَالِم َعَلى َخْلِقهِ  َمأُْعِيتَ السَّآئِِلْنيَ
 16الرتمذي)

Diriwayatkan dari ‘Amr ibn Qays dari ‘Atiyyah dari abu sa’id bahwa 
Rasullah SAW,. Bersabda: Barangsiapa yang disibukkan oleh Al-
Qur’an dalam rangka berdzikir kepadaku, dan memohon kepadaku, 
niscaya aku akan berikan sesuatu yang lebih utama dari pada apa 
yang telah aku berikan kepada orang-orang yang telah meminta. Dan 
keutamaan kalam Allah SWT. dari pada seluruh kalam selainnya, 
seperti keutamaan Allah SWT. atas makhluknya.(H.R. Al-Tirmizi 
2926) 

 
3. Dengan mempelajari Al-Qur’an, maka akan turun sakinah 

(ketentraman), rahmat, malaikat dan Allah SWT. menyebut-nyebut 

orang yang mempelajarinya kepada makhluk yang ada disisinya. 

Rasulullah SAW. Bersabda:  

15 Al Imam Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Al Mughirah Ibn 
Bardizbah Al Bukhari, Shahih Al Bukhari, Juz V (Cairo: Dar Al Fikri, 1981), h. 169. 

16 Ali Ibn Sulthon Muhammad Al Qori, Kitab Mirqātul Mafatih Syarah Misykat al 
Mashābih Bab Fadhāil Al- Qur’an, Juz V, (Cairo: Dar Al Fikr, 2002), h. 210. 
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َما  َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: هللاِ  ِضَي ُهللا َعْنُه َأنَّ َرُسولَ َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة رَ 
ُلْوَن ِكَتاَب اهللِّ  اْجَتَمَع قـَْوٌم ِيفْ بـَْيٍت ِمْن بـُيـُْوِت اهللِّ  نَـُهْم ِاالَّ  يـَتـْ َويـََتَداَرُسْونَُه بـَيـْ

َنُة َوَغِشيَـتَـُهُم الرَّْمحَةُ َعَلْيِهُم نـَزََلْت  ُهُم اْلَمآلِئَكُة َوذََكَرُهْم اهلّل ِفْيَمْن  السَِّكيـْ َو َحفَّتـْ
 17(رواه مسلم). ِعْنَدهُ 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a Rasulullah SAW,. Bersabda: 
Tidaklah sesuatu kaum berkumpul di suatu masjid dari pada masjid-
masjid Allah SWT. mereka membaca Al-Qur’an dan mempelajarinya 
kecuali turun kepada mereka ketentraman, mereka diliputi dengan 
rahmat, malaikat menaungi mereka dan Allah SWT. menyebut-nyebut 
makhluk yang ada di sisinya.(H.R. Muslim, 4867) 
 

E. Hukum dan Tujuan Mempelajari Ilmu Tajwid 

 Hukum mempelajari ilmu tajwid yang dikutip oleh Ahmad An-Nuri 

dalam kitab Hidayatul Mustafid adalah fardhu kifayah, namun praktek 

pengamalannya (membaca dengan tajwid) adalah fardhu ‘ain, bagi setiap 

muslim dan muslimah yang mukallaf.18 

Tujuan mempelajari Ilmu Tajwid adalah menjaga lisan dari 

kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Qur’an ada dua yaitu:19 

1. Lahn Khofi (samar) yaitu kesalahan yang terjadi ketika membaca 

lafazh-lafazh dalam Al-Qur’an baik yang dapat berubah arti ataupun 

tidak, sehingga menyalahi ‘urf qurra (seperti ‘ain dibaca hamzah atau 

merubah harakat). 

2. Lahn Jali (jelas) yaitu kesalahan yang terjadi ketika membaca lafazh-

lafazh dalam Al-Qur’an yang menyalahi ‘urf qurra, namun tidak 

17Al Imam Muslim Ibn Hijaj Al Qusyayri An Naysaburi, Kitab Adz Dzikr Wa al- 
Du’ā Bab Fadhl al Ijtima’ ‘Ala Tilawati Al- Qur’an Wa ‘Ala Dzikr, Juz IV, (Cairo: Dar Al 
Ihya, 2012), h. 2074. 

18 Syech Muhammad Mahmud, Hidayatul Mustafid Fii Ahkamit Tajwid, (Semarang: 
Pustaka Al-Awwaliyah, 2011), h. 10. 

19 Abdul Aziz Abdur Ra’uf Al-Hafidz, Pedoman Daurah Al-Qur’an Kajian llmu 
Tajwid Aplikatif,..., h. 21. 
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sampai merubah arti. Seperti tidak membaca ghunnah, kurang 

panjang dalam membaca mad wajib muttasil, dan lain sebagainya.    

Tujuan mempelajari ilmu tajwid juga untuk mencapai kesempurnaan 

dalam pengucapan lafazh kitab Allah SWT., sebagaimana yang 

disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW., yang lisannya lebih fasih dari 

kesalahan saat membaca kitabullah.20 

F. Tingkatan bacaan 

Tingkatan bacaan yang diakui oleh ulama qira’at ada empat: 

1. At Tartil, yaitu bacaan lambat, dengan menggunakan kaidah-kaidah 

ilmu tajwid dan mentadabburkan. Bacaan Al-Qur’an diturunkan. 

Allah SWT berfirman: 

) ٣٢تـَْرتِْيالَ (الفرقان: َوَرتـَّْلَنُه   
 “...... dan kami bacakan Al-Qur’an dengan tartil.” (Q.S. Al Furqan 

[25]: 32). 

2. At Tahqiq, yaitu bacaan yang lebih lambat dari pada tartil, yang lazim 

digunakan untuk mengajarkan Al-Qur’an dengan sempurna. 

3. Al Hadr, yaitu bacaan yang dilakukan dengan cepat dan tetap 

mempraktekkan tajwidnya. 

4. At Tadwir, yaitu bacaan yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu 

lambat, pertengahan antara Al Hadr dan At Tartil.21 Dalil yang 

mewajibkan mempraktekkan ilmu tajwid dalam setiap bacaan Al-

Qur`an ialah terdapat pada Surat Al-Muzammil [73]: 4 yang 

berbunyi: 

 )٤(املزمل:  ًال تِيْ رْ تَـ  نَ آُقر َوَرتِِّل ٱل..... 
“...... dan bacalah Al Quran itu dengan perlahan-lahan” (Q.S. Al-
Muzammil [73]: 4) 

20 Syech Muhammad Mahmud, Hidayatul Mustafid Fii Ahkamit Tajwid,..., h. 11. 
21 Abdul Aziz Abdur Ra’uf Al-Hafidz, Pedoman Daurah Al-Qur’an Kajian llmu 

Tajwid Aplikatif,..., h. 18. 
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G. Konsep Dasar Ilmu Tajwid 

Konsep dasar ilmu tajwid meliputi makharijul huruf (tempat 

keluarnya huruf) dan sifatul huruf (karakter bunyi huruf). 

1. Makharijul huruf 

Makharijul huruf adalah tempat-tempat keluar huruf ketika 

membunyikannya. Dalam materi makharijul huruf ini yang 

ditegaskan adalah cara membunyikan huruf hija’iyah sesuai dengan 

tempat keluar huruf.22 Jadi dapat disimpulkan bahwa secara global 

makhraj huruf ada 5 tempat yaitu: rongga mulut, tenggorokan, lidah, 

dua bibir, dan rongga hidung.23 

Tabel 1.1 

Makharijul Huruf 

No. Huruf Makhraj 

1.  Huruf Mad 

 ا

 و

 ي

Al-Jauf (rongga mulut) 

 Dua perut bibir bagian dalam ب  .2

 Punggung ujung lidah dan ت  .3

pangkal dua gigi seri muka 

yang atas 

 Punggung ujung lidah dan ث  .4

ujung dua gigi seri yang atas 

22 Ismail Tekan, Tajwid Al-Qur’anil Karim, (Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 
2005), Cet. Ke-16, h. 21. 

23Abdul Aziz Abdur Ra’uf Al-Hafidz, Pedoman Daurah Al-Qur’an Kajian llmu 
Tajwid Aplikatif,..., h. 27. 
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 Tengah-tengah lidah dengan ج  .5

langit-langit 

 Tenggorokan bagian tengah24 ح  .6

 Ujung tenggorokan yang خ  .7

paling dekat dengan lidah 

 Ujung lidah bertemu dengan د  .8

pangkal gigi seri atas25 

 Menempelkan ujung lidah ke ذ  .9

ujung gigi seri tanpa desis26 

 Ujung lidah yang mengarah ر  .10

sedikit ke punggung lidah 

sesuai makhraj ن 

Bertemu dengan bagian diatas 

gigi seri (ket: dengan langit-

langit bagian depan) 

 Ujung lidah berada pada ز  .11

halaman dua gigi seri bawah, 

sehingga suara ز keluar 

diantara dua gigi seri atas dan 

bawah 

 Ujung lidah berada pada س  .12

halaman dua gigi seri, sehingga 

24Ahmad Fathoni, Petunjuk Praktis Tahsin Tartil Al-Qur’an Metode Maisura, 
(Jakarta: Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ, 2015), h. 12-13. 

25 Rif’at Husnul Ma’afi, dkk., Ilmu Tajwid, (tt.p.: t.p., t.t.), h. 20. 
26 Sabeni Hamid Al-Dury, Dasar Dasar Ilmu Tajwid, (Jakarta: CV. Daar Al Kutub 

Al Alamiyah Al Itqon, 2011), h. 49. 
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suara س keluar di antara dua 

gigi seri atas dan bawah P26F

27 

 Mengangkat tengah lidah ke ش  .13

langit-langit atas disertakan 

desis yang menyebar ke pori-

pori lidah28 

 Ujung lidah bertemu dengan ص  .14

ujung gigi seri bawah 

 Tepi lidah samping kanan atau ض  .15

kiri bersentuhan dengan gigi 

geraham kanan atau kiri 

 Ujung lidah bertemu dengan ط  .16

pangkal gigi seri atas 

 Ujung lidah bertemu dengan ظ  .17

ujung gigi seri atas29 

 Tenggorokan bagian tengah ع  .18

 Ujung tenggorokan yang غ  .19

paling dekat dengan lidah 

 Perut bibir bawah dan ujung ف  .20

gigi seri yang atas 

 Pangkal lidah dan langit-langit ق  .21

 ق Di muka makhraj ك  .22

 Punggung ujung lidah bertemu ل  .23

dengan gusi 

 Dua perut bibir bagian tengah م  .24

27 Ahmad Fathoni, Petunjuk Praktis Tahsin Tartil Al-Qur’an Metode Maisura,..., h. 
15-16. 

28 Sabeni Hamid Al-Dury, Dasar Dasar Ilmu Tajwid,..., h. 50. 
29 Rif’at Husnul Ma’afi, dkk., Ilmu Tajwid,..., h. 20-21. 
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 Ujung lidah bertemu bawah ن  .25

sedikit makhraj ل dari arah gusi 

gigi atas 

 Arah dua perut bibir و  .26

 Tenggorokan yang paling ه  .27

dalam 

 Tenggorokan yang paling ء  .28

dalam 

 Tengah-tengah lidah dengan ي  .29

langit-langit30 

 

2. Sifat-sifat huruf  

Menurut pendapat Ahmad Munif dalam bukunya yang berjudul 

Al-Qur’an, Tilawah dan cara menghafalnya, menyebutkan bahwa 

sifat-sifat huruf adalah alamat/tanda-tanda yang membedakan huruf 

yang satu dengan yang lainnya dalam pendengaran.31  

Tujuan mempelajari sifat-sifat huruf adalah agar huruf hija’iyah 

yang keluar dari mulut kita semakin sesuai dengan keaslian huruf-

huruf Al-Qur’an, karena huruf yang sudah tepat makhrajnya belum 

dapat dipastikan kebenarannya sehingga sudah sesuai dengan sifat 

aslinya.32 

Sifat yang melekat pada huruf hija’iyah mempunyai dua bagian 

yaitu: Pertama, sifat lazim yaitu sifat-sifat yang  tetap dalam masing-

masing huruf hija’iyah, sifat ini selamanya konstan (tetap), tidak 

pernah berubah selama huruf tersebut digunakan. Sifat lazim ini 

30 Ahmad Fathoni, Petunjuk Praktis Tahsin Tartil Al-Qur’an Metode Maisura,..., h. 
18-21. 

31 Ahmad Munif Suratmaputra, Al-Qur’an Tilawah dan Cara Menghafal,..., h. 113.  
32Abdul Aziz Abdur Ra’uf Al-Hafidz, Pedoman Daurah Al-Qur’an Kajian Ilmu 

Tajwid Aplikatif,..., h. 35. 
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terbagi menjadi 2 yakni sifat yang mempunyai lawan (seperti shafir, 

takrir dan lain- lain).  

Kedua, sifat ‘aridh yaitu sifat-sifat yang baru ada ketika huruf-

huruf hijaiyah itu bertemu dengan huruf-huruf tertentu, sifat ini tidak 

menetap dan selalu berubah menurut perubahan huruf yang ditemui. 

Pada sifat ‘aridh ini merupakan ruang lingkup ilmu tajwid, karena 

yang dimaksud sifat-sifat di sini adalah seperti bacaan izhar, idgham, 

iqlab, ikhfa dan lain-lain.33 Adapun sifat-sifat huruf dalam Al-Qur’an 

terbagi menjadi dua yaitu: 

a) Sifat yang memiliki lawan kata  

 Sifat ini terbagi menjadi 5 yaitu: 

1)  Lawannya الجھر 

Hams adalah keluarnya suara yang disertai nafas, hurufnya 

ada 10 (  sedangkan jahr adalah ,(  ت, ,ك ,س ,ص ,خ ,ش ,ه ,ث ,ح ف

pengucapan huruf yang tidak disertai keluarnya nafas, hurufnya 

ada 18 yaitu selain huruf hams. 

 الّرخاوة lawannya التّوسط lawannya الّشّده  (2

Syiddah adalah pengucapan huruf dengan suara yang ditekan 

karena sangat bergantung pada makhrajnya, hurufnya ada 8 (  ,د ,ج ا

 Tawassuth adalah pengucapan suara yang tidak .( ت, ,ك ,ب ,ط ,ق 

terlalu ditahan sehingga terdengar agak lemah. Hurufnya ada 5 (  ل

 Sedangkan rakhawah adalah pengucapan huruf yang .( ر, ,م ,ع ,ن

disertai terlepasnya suara dengan bebas karena tidak terlalu 

bergantung pada makhrajnya, hurufnya ada 15 yaitu selain 

syiddah dan tawassuth. P33F

34 

 اِالستفال lawannya  اِالستعالء (3

33 Abdul Mujib Ismail dan Maria Ulfah Nawawi, Pedoman Ilmu Tajwid,..., h. 52-53. 
34 Abdul Aziz Abdur Ra’uf Al-Hafidz, Pedoman Daurah Al-Qur’an Kajian Ilmu 

Tajwid Aplikatif,..., h. 36. 
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Isti’la adalah pengucapan huruf dengan mengangkat pangkal 

lidah ke langit-langit mulut sehingga suara menjadi lebih tebal, 

hurufnya ada 7 (  Istifal adalah pengucapan .(  ق, ,ط ,غ ,ض ,ص ,خ ظ

huruf dengan menurunkan pangkal lidah ke dasar mulut, sehingga 

suara menjadi lebih ringan, hurufnya ada 21 yaitu selain huruf 

isti’la.P34F

35 

طباقاالِ    (4  lawannya اِالنفتاح 

Ithbaq adalah pengucapan huruf dalam keadaan bertemunya 

lidah dengan langit-langit mulut, hurufnya ada 4 (  ظ, ,ط ,ض ص ). 

Infitah adalah pengucapan huruf disertai menjauhnya lidah dari 

langit-langit mulut, hurufnya ada 23 yaitu selain huruf ithbaq. 

  اِالصمات lawannya اِالذالق (5

Idzlaq adalah huruf yang pengucapannya mudah keluar karena 

makhrajnya dari ujung lidah dan bibir, hurufnya ada 6 (    ,ن ,م ,ر ف 

 Ishmat adalah huruf yang pengucapannya keluar dengan .( ب, ,ل

tertahan karena relatif sulit, biasanya huruf ini berada pada fi’il 

ruba’i atau khumasi bersama huruf idzlaq.  

b) Sifat yang tidak berlawanan 

Sifat ini terbagi menjadi 7 yaitu: 

   الّصفیر .1

 القلقلة .2

 اللین .3

 اِالنحراف .4

 التّكریر .5

 التّفّشي .6

 اِالستطالة .7

35 Abdul Mujib Ismail dan Maria Ulfah Nawawi, Pedoman Ilmu Tajwid,..., h. 55-56. 
                                                           



29 
 

 Shafir adalah suara yang keluar dari mulut dengan berdesis, 

hurufnya ada 3 (  Qalqalah adalah pengucapan huruf .( ز, ,س ص 

dengan memantulkan suara tambahan, hurufnya ada 5 (  .( ق, ,ط ,د ,ج ب 

Layyin adalah pengucapan huruf yang lembut tanpa harus 

memaksakan yaitu pengucapan huruf wawu, sukun dan ya. Sukun 

yang sebelumnya adalah huruf berharakat fathah, contoh: ری�ب. Inhiraf 

adalah huruf yang pengucapannya miring setelah keluar dari ujung 

lidah, hurufnya ada 2 (  Takrir adalah pengucapan huruf disertai .( ل, ر 

bergetarnya ujung lidah, hurufnya ada 1 (ر).P35F

36 

      Tafasysyi adalah bunyi yang bersamaan dengan tersebarnya angin 

kuat dari dalam mulut, hurufnya ada 1 (ش). Istithalah adalah 

pengucapan huruf dengan menggelayutkan suara mulai dari salah satu 

tepi pangkal lidah sampai ujungnya, hurufnya ada 1 (ض). 

Dr. H. Ahmad Fathoni, Lc., M.Ag. dalam bukunya yang berjudul 

Petunjuk Praktis Tahsin Tartil Al-Qur’an Metode Maisura tidak 

memasukkan الل�ین sebagai salah satu sifat huruf hija’iyah yang tidak 

berlawanan, tetapi menambahkan الغنّ�ة sebagai salah satu sifat huruf 

hijaiyyah yang tidak berlawanan. Adapun ghunnah adalah 

pengucapan huruf dengan berdengung, hurufnya ada 2 ( P36F.(  م , ن

37 

Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut Abdul Aziz Abdur Rauf 

Al-Hafidz, Lc. sifat yang tidak berlawanan terbagi menjadi 7 yaitu: 

shafir, qalqalah, layyin, inhiraf, taqrir, tafasysyi, dan istithalah. 

Menurut Dr. H. Ahmad Fathoni, Lc., M.Ag. sifat yang tidak 

berlawanan terbagi menjadi 7 yaitu: shafir, qalqalah, ghunnah, 

inhiraf, taqrir, tafasysyi, dan istithalah.  

36 Abdul Aziz Abdur Ra’uf Al-Hafidz, Pedoman Daurah Al-Qur’an Kajian Ilmu 
Tajwid Aplikatif,..., h. 38. 

37Ahmad Fathoni, Petunjuk Praktis Tahsin Tartil Al-Qur’an Metode Maisura,..., h. 
9 
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H. Hukum Nun Sukun dan Tanwin 

Nun mati disebut juga nun sukun, sedangkan yang dimaksud dengan 

nun mati adalah nun yang tidak berbaris, ia menggunakan harakat sukun, 

sehingga nun itu tidak dapat dibunyikan, kecuali diawali huruf lain. 

Sedangkan yang dimaksud dengan tanwin adalah nun mati atau nun 

sukun yang bertempat di akhir isim (kata benda), yang kelihatan apabila 

dibaca secara washal (sambung dengan kata lain), dan hilang jika ditulis 

atau diwaqafkan. Jadi, pada dasarnya tanwin itu bermula dari nun mati 

yang kelihatan dalam bahasa lisan dan hilang dalam bahasa tulisan.38 

Hukum nun sukun dan tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah 

terbagi menjadi empat hukum yaitu izhar halqi, idgham (bigunnah dan 

bilagunnah), iqlab, dan ikhfa’ haqiqi.39 

1. Izhar Halqi (Al Izhar Al-Halqi) 

Kata izhar secara bahasa artinya jelas, sedangkan menurut istilah 

adalah pengucapan nun sukun atau tanwin tanpa dighunnahkan ketika 

bertemu dengan huruf halqi (tenggorokan).  Huruf-hurufnya adalah: ء 

 dalam pengertiannya, apabila ada huruf nun mati atau  خ, ,غ ,ح ,ع ,ه

tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang enam disebut izhar 

halqi dan diucapkan tanpa dengung.40 

 Contoh izhar halqi: 

Tabel 1.2 

Huruf Nun sukun Tanwin 

 َرُسٌل أَِمْینٌ  اِْن أََرْدناَ  ء

 فَِرْیقاً َھَدى ِمْنُھمْ  ه

 َسِمْیٌع َعِلْیمٌ  أَْنعَْمتَ  ع

38 Abdul Mujib Ismail dan Maria Ulfah Nawawi, Pedoman Ilmu Tajwid,..., h. 67. 
39 Abu Ya’la Kurnaedi, Tajwid Lengkap Asy-Syaf’i,..., h. 214. 
40Sabeni Hamid al-Dury, Dasar dasar Ilmu Tajwid,..., h. 84. 
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 قَْرضأً َحَسناً  یَْنِحتُْونَ  ح

 َوَربٌّ َغفُْورٌ  ِمْن ِغلٍّ  غ

 یَْوَمئٍِذ َخاِشعَة فِاْن ِخْفتُمْ  خ

 

2. Idgham (Al-Idgham) 

 Idgham menurut bahasa yaitu memasukkan sesuatu, sedangkan 

menurut istilah memasukkan huruf mati pada huruf yang berbaris 

(berharakat) sehingga kedua huruf tersebut menjadi satu huruf yang 

bertasydid. Idgham terbagi menjadi dua: 

  Pertama, idgham bighunnah, idgham artinya memasukkan 

sedangkan bighunnah artinya dengan dengung. Hurufnya ada 4 yaitu: 

 .Kedua, idgham bilaghunnah artinya tidak dengung .  و, ,ن ,م ي

Hurufnya ada 2 yaitu: ن, ل .P40F

41 

 Dalam pengertiannya, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu 

dengan salah satu huruf و, ,ن ,م ي  disebut idgham bighunnah. Dan 

apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf  ل 

ن,  disebut idgham bilaghunnah. Contoh idgham bighunnah:  

Tabel 1.3 

Huruf Nun Sukun Tanwin 

 ِلقَْوٍم یُْؤِمنُْونَ  فََمْن یَْعَملْ  ي

 قَْوٌل َمْعُرْوفٌ  ِمْن َمْشَھدٍ  م

 یَْومئٍِذ نَاِعَمةٍ  ِمْن نِْعَمةٍ  ن

 ُھًدى َوَرْحَمھً  ِمْن َوَرآئِِھمْ  و

 

Contoh idgham bilaghunnah: 

 

41 Sabeni Hamid al-Dury, Dasar dasar Ilmu Tajwid,..., h. 86-92. 
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Tabel 1.4 

Huruf Nun sukun Tanwin 

لَُدْنھُ ِمْن  ل  فَعَُّل ِلَما یُِرْیدُ  

 یَْوَمئٍِذ لََخبِْیر َمْن َربِِّھمْ  ر

 

3. Iqlab (Al-Iqlab) 

Iqlab artinya merubah, yang dimaksud di sini adalah pengucapan 

nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba’ yang berubah 

menjadi mim dan disertai ghunnah. Hurufnya ada satu yaitu : ب.P41F

42 

Contoh Iqlab: 

Tabel 1.5 

Huruf Nun sukun Tanwin 

 َسِمْیُع بَِصْیرٌ  یَْنبُْوًعا ب

4. Ikhfa’ Haqiqi ( Al-Ikhfa’ Al-Haqiqi) 

 Ikhfa’ secara bahasa artinya menutupi. Sedangkan yang 

dimaksud di sini adalah pengucapan nun mati atau tanwin ketika 

bertemu dengan huruf-huruf ikhfa’. Hurufnya ada 15 yaitu:  

.  ط ,ظ ,ف ,ق ,كت ,ث ,ج ,د ,ذ ,ز ,س ,ش ,ص ,ض , 43 

Tabel 1.6 

Huruf Nun sukun Tanwin 

اٍت تَْجِريْ َجنَّ  ِمْن تَْحتَِھا ت  

اًجا ِمْن ثََمَرةٍ  ث  مآًء ثَجَّ

 َصْبًرا َجِمْیالً  ِمْن َجنَّاتٍ  ج

 َوكأًْسا ِدَھاقًا أَْنَداًدا د

42Abdul Aziz Abdur Ra’uf Al-Hafidz, Pedoman Daurah Al-Qur’an Kajian Ilmu 
Tajwid Aplikatif,..., h. 65. 

43Abdul Aziz Abdur Ra’uf Al-Hafidz, Pedoman Daurah Al-Qur’an Kajian Ilmu 
Tajwid Aplikatif,..., h. 66. 
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 ُكلُّ نَْفٍش ذَآئِقَة ِمْن ِذْكرٍ  ذ

ُزْرًقا یَْوَمئِذٍ  فَِأْن َزلَْلتُمْ  ز  

 قَْوالً َسِدْیَدا أَْن َسیَُكْونُ  س

 َغفُْوٌر َشُكْورٌ  أَْنَشأ ش

 قَاًعا َصْفَصفًا ِمْن ِصیَامٍ  ص

ْینَ  َمْنُضْودْ  ض  قَْوًما َضآّلِ

 قَْوًما َطاِغْینَ  ِمْن ِطْینٍ  ط

 ِظالً َظِلْیالً  أُْنُظُرْوا ظ

 َخاِلًدا فِْیَھا َوَمْن فِْي األَْرِض  ف

 َعِلْیًما قَِدْیًرا أَْنقَضَ  ق

 یَْوًما َكانَ  ِمْن َكأٍْس  ك

I. Hukum Mim Sukun 

Apabila terdapat mim sakinah, maka hukum bacaannya ada 3 macam: 

ikhfa’ syafawi, idhgam mitslain, dan izhar syafawi.44 

a) Ikhfa’ Syafawi ialah apabila terdapat mim mati bertemu dengan huruf 

ba’. Praktek bacaannya disertai tempo dengung 2 harakat. Contoh:45 

Tabel 1.7 

Huruf 

Ikhfa 

Syafawi 

Mim Sukun (mati) Keterangan 

 -Bunyi mim mati di فَیُنَبِّئُُكم بَِما ب

ikhfa’kan ke dalam ba’ 

sesudahnya dengan disertai 

44 Abdul Aziz Abdur Ra’uf Al-Hafidz, Pedoman Daurah Al-Qur’an Kajian Ilmu 
Tajwid Aplikatif,..., h. 59. 

45 Ahmad Fathoni, Petunjuk Praktis Tahsin Tartil Al-Qur’an Metode Maisura,..., h. 
46. 
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dengung yang bertempo 

dua harakat. 

 

b) Idgham Mitslain (idgham mimi) ialah apabila terdapat mim sukun 

bertemu dengan huruf mim. Cara bacanya yakni dengan disertai 

tempo dengung 2 harakat. Contoh:46 

Tabel 1.8 

Huruf 

Idhgam 

Mimi 

Mim Sukun (mim 

mati) 

Keterangan 

 Mim mati di- idghamkankan  َوأَْنتُم ُمْسِلُمْونَ  م

ke dalam mim sesudahnya,  

disertai dengung yang 

bertempo dua harakat. 

 

c) Izhar Syafawi (Al Izhar Asy-Syafawi) yakni apabila mim mati 

bertemu dengan selain huruf mim dan ba’. Cara pengucapannya, 

mim harus nampak jelas tanpa ghunnah. Contoh:47 

Tabel 1.9 

Huruf 

Idzhar 

Syafawi 

Mim Sukun (mim 

mati) 

Keterangan 

 Apabila ada mim mati ُھم َواْلغَاُوْونَ  و

bertemu dengan salah 

satu huruf hijai’yah, 

46Ahmad Fathoni, Petunjuk Praktis Tahsin Tartil Al-Qur’an Metode Maisura,..., h. 
50. 

47 Abdul Aziz Abdur Ra’uf Al-Hafidz, Pedoman Daurah Al-Qur’an Kajian Ilmu 
Tajwid Aplikatif,..., h. 59. 
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selain huruf mim dan 

ba’. 

J.  Nun Tasydid dan Mim Tasydid 

Hukum nun tasydid dan mim tasydid adalah wajib dibaca ghunnah, 

yaitu dengan membunyikan sambil mendengung. Adapun tempo 

dengungnya selama dua ketukan atau satu alif dan disesuaikan dengan 

irama lagu yang dibaca oleh qori’ atau qori’ah.48 

Setiap nun atau mim bertasydid wajib dibaca dengung karena pada 

dasarnya nun tasydid berasal dari nun sukun bertemu dengan nun, begitu 

halnya dengan mim tasydid berasal dari mim sukun bertemu dengan 

mim.49 

Apabila dalam membaca Al-Qur’an terdapat nun bertasydid atau mim 

bertasydid maka dibaca dengan mendengung selama dua harakat, 

hukumnya wajib dengung. Disebut Ghunnah Musyaddadah Tajibul  

Ghunnah baik terjadi ditengah dan diakhir kata membacanya keadaan 

waqaf maupun washal.50 Contoh:  

Tabel 1. 10 

Hukum Nun Bertasydid Hukum Mim Bertasydid 

 ثُمَّ لَتُْسئَلُنَّ  اِنََّما یَأُْمُرُكم

Dibaca panjang 2 harakat pada huruf sebelumnya 

 

 

 

 

48Abdul Mujib Ismail dan Maria Ulfah Nawawi, Pedoman Ilmu Tajwid,..., h. 79. 
49Ummi Rif’ah Ishaq Al-Hafizhah, Pedoman Tilawah Al-Qur’an (Ilmu Tajwid), 

(Jakarta: Syukur Press, 2002), Cet. Ke-2, h. 48. 
50Sabeni Hamid al-Dury, Dasar Dasar Ilmu Tajwid,..., h. 79. 
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K. Lam Ta’rif  

 Adapun tujuan mempelajari lam ta’rif  adalah untuk menjelaskan 

kapan huruf lam pada alif lam ta’rif dibaca dan kapan tidak dibaca ketika 

bertemu dengan huruf hija’iyah.51 

      Bacaan lam ta’rif dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 

1. Al Qomari (Izhar Qamari), al yang disertakan sukun dan harus dibaca 

izhar atau jelas. Hurufnya ada 14 yaitu:  

  ه, ,م ,ي ,ق ,ع ,ف ,خ ,و ,ك ,ج ,ح ,غ ,ب ء

Contohnya:  َاْلَحْمد اْلعَالَِمْین ,   

2. Al Syamsi (Idgham Syamsi), yakni al yang disertakan tasydid dan 

harus dibaca idgham (melebur ke huruf berikutnya). Hurufnya ada 14 

yaitu: 

  ل, ,ش ,ز ,ظ ,س ,د ,ن ,ذ ,ض ,ت ,ر ,ص ,ث ط

Contohnya:  ِْین ْحمن الّدِ P51F  , الرَّ

52 

3. Qalqalah (Al-Qalqalah) 

Qalqalah menurut bahasa artinya bergerak atau memantul. 

Sedangkan menurut istilah artinya bergerak lidah dengan huruf ketika 

mengucapkan huruf sukun (mati) sehingga terdengar getaran yang 

kuat. Huruf qalqalah ada lima yaitu: ق, ,ط ,د ,ج ب .53 

Contoh:  

Tabel 1. 11 

Huruf Contoh 

 أَْبَوابًا ب

 نَْجعَلِ  ج

 أَْدبَرَ  د

51Abdul Aziz Abdur Ra’uf Al-Hafidz, Pedoman Daurah Al-Qur’an Kajian Ilmu 
Tajwid Aplikatif,...,  h. 64. 

52 Sabeni Hamid al-Dury, Dasar Dasar Ilmu Tajwid,..., h. 75. 
53 Sabeni Hamid al-Dury, Dasar Dasar Ilmu Tajwid,..., h. 221. 

                                                           



37 
 

 أَْطَھرَ  ط

 َوَخلَْقَناُكمْ  ق

 

Qalqalah terbagi menjadi dua yaitu: 

1. Qalqalah Sughra (Al-Qalqalah As-Shugra) yaitu apabila ada salah 

satu huruf qalqalah (  .yang sukun atau matinya asli (  ق, ,ط,د  ,ج ب

Contoh:  َنَْجعَلُ  , اِْبَرِھْیمَ  یَْقَطعُْون ,  

2. Qalqalah Kubra (Al-Qalqalah Al-Kubra) yaitu apabila ada salah 

satu huruf qalqalah (  yang dibaca sukun atau mati ( ق, ,ط ,د ,ج ب 

karena waqaf (sukun a’ridh atau sukun tidak asli). Contohnya: 

P53F.أُْولُْوا اْألَْلبَاب

54 

L. Mad (Al-Mad) 

Mad artinya membaca panjang bacaan Al-Qur’an ketika ada huruf 

mad.55 Huruf mad ada tiga yaitu: alif (baik ada rasm tulisannya atau 

tidak) di mana sebelumnya berupa huruf yang berharakat fathah, ya’ 

(baik ada rasm tulisannya atau tidak) di mana sebelumnya berupa huruf 

yang berharakat kasrah dan wawu (baik ada rasm tulisannya atau tidak) 

di mana sebelumnya berupa huruf yang berharakat dhammah.56 

               Menurut Sabeni Hamid al-Dury dalam bukunya yang berjudul 

Dasar-Dasar Ilmu Tajwid, huruf mad bisa disebut huruf mad apabila 

memenuhi syarat berikut: Pertama, alif mati didahului huruf berbaris 

fathah seperti َما . Kedua, wawu sukun didahului huruf berbaris dhammah 

54 Syech Muhammad Mahmud, Hidayatul Mustafid Fii Ahkamit Tajwid, (Semarang: 
Pustaka Al-Awwaliyah, 2011), h. 36. 

55 Ahmad Muzammil MF, Al Hafizh, Panduan Tahsin Tilawah, (Tangerang: 
Ma’had Al-Qur’an Nurul Hikmah, 2015), Cet Ke-9, h. 59. 

56Ahmad Fathoni, Petunjuk Praktis Tahsin Tartil Al-Qur’an Metode Maisura,..., h. 
53-54. 
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seperti  َلُْون . Ketiga, ya’ sukun didahului huruf berbaris kasrah seperti  َتِْیال 

.P56F

57 

Mad secara umum terbagi menjadi dua yakni mad ashli dan mad 

far’i. Adapun pembagian mad seperti berikut: 

1. Mad Ashli atau Thabi’iy ialah apabila ada huruf mad yang sesudahnya 

tidak berupa hamzah atau huruf mati atau huruf yang di tasydid. Tempo 

bacaan 2 harakat. Contoh:  َِماِلك 

Yang mempunyai hukum semisal Mad Thabi’i adalah:  

a. Mad Badal ialah apabila ada huruf mad yang sebelumnya berupa 

hamzah, dan sesudahnya tidak diikuti hamzah atau huruf mati. 

Tempo bacaan 2 harakat. Contoh: َءاَمنُْؤا. 

b. Mad ‘Iwad ialah apabila ada huruf mad “alif” yang menjadi 

pengganti fathah tanwin ketika waqaf, dengan syarat yang di tanwin 

bukan ta’ marbutah. Tempo bacaan 2 harakat. Contoh: َكبِْیًرا. 

c. Mad Shilah Qashirah ialah apabila terdapat ha’ dhamir yang 

sebelumnya berupa huruf hidup, dan sesudahnya juga berupa huruf 

hidup yang bukan hamzah qata’, kecuali  ْیَْرَض�ھُ لَُك�م. Tempo bacaan 2 

harakat. Contoh:  َإِنَّھُ, ُھو. 

d. Fawatihussuwar (awal surah) maksudnya: huruf mad “alif” yang 

terdapat pada huruf hija’iyah dan menjadi fawatihussuwar (awal 

surah), adalah huruf yang terkumpul dalam lafazh  ََح�يٌّ َطُھ�ر. Tempo 

bacaan 2 harakat. Contoh:  ٓطھ, یس. 

e. Mad Tamkin ialah apabila berhimpun 2 ya’, yaitu ya’ pertama 

bertasydid dan berbaris kasrah, sedang ya’ kedua mati atau sukun. 

Tempo bacaan 2 harakat. Contoh:  ُْحیِّْیتُم. 

2. Mad Far’iy ialah apabila ada huruf mad yang sesudahnya berupa hamzah 

atau huruf mati atau huruf yang di tasydid. Meliputi: 

57Sabeni Hamid al-Dury, Dasar Dasar Ilmu Tajwid,..., h. 126-127. 
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a. Mad Wajib Muttashil ialah apabila ada huruf mad yang sesudahnya 

berupa hamzah terletak di dalam satu kata. Tempo bacaan 4 atau 5 

harakat. Contoh:  ََجآَءك. 

b. Mad Jaiz Munfasil ialah apabila ada huruf mad yang 

sesudahnya berupa hamzah dan terletak di lain kata. Tempo 

bacaan 4 atau 5 harakat. Contoh:  ََومآ أُْنِزل . 

c. Mad Lazim Kilmiy Mukhaffaf ialah apabila ada huruf mad yang 

sesudahnya berupa huruf mati (sukun) asli dan terletak dalam satu 

kata. Tempo bacaan 6 harakat. Contoh:  ٰنَ َءآْلئ . 

d. Mad Lazim Kilmiy Mutsaqqal ialah apabila ada huruf mad yang 

sesudahnya berupa huruf bertasydid, dan terletak dalam satu kata. 

Tempo bacaan 6 harakat. Contoh:  ُ�َءآلذََّكَرْینِ  َءآ , . 

e. Mad Lazim Harfiy Mukhaffaf ialah apabila ada huruf mad yang 

sesudahnya berupa huruf mati (sukun) asli yang tidak di idghamkan, 

yaitu terdapat pada huruf hijaiyah yang menjadi fawatihussuwar 

(awal surah). Tempo bacaan 6 harakat. Contoh:  ٓمٓ , الٓ  یس  . 

f. Mad Lazim Harfiy Mutsaqqal ialah apabila ada huruf mad yang 

sesudahnya berupa huruf mati (sukun) asli yang di idghamkan, yaitu 

terdapat pada huruf hijaiyah yang menjadi fawatihussuwar (awal 

surah). Tempo bacaan 6 harakat. Contoh:  ٓمٓ , طسٓ  مٓ ال . 

g. Mad Layyin ialah apabila berhenti pada suatu huruf sebelumnya 

wawu sukun atau ya’ sukun yang didahului oleh huruf berharakat 

fathah.  bacaan 2, 4, atau 6 harakat. Contoh: َوالصَّْیف ِمْن َخْوف ,  P57F

58 

h. Mad ‘Aridh Lis Sukun ialah apabila ada huruf mad, sesudahnya 

berupa huruf mati (sukun) tidak asli atau ‘aridh (terjadinya huruf 

58 Abdul Aziz Abdur Ra’uf Al-Hafidz, Pedoman Daurah Al-Qur’an Kajian Ilmu 
Tajwid Aplikatif,..., h. 70. 
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mati tidak asli, disebabkan adanya peristiwa waqaf). Tempo bacaan 

2, 4, atau 6 harakat. Contoh:  ِحْیمِ  النَّاِس , الرَّ . 

M. Tafhkim dan Tarqiq (Ro’ Tafkhim dan Ro’ Tarqiq) 

       Ada dua hukum dalam membaca ro’ yaitu tafkhimur ro’ (ro’ tebal) 

dan tarqiqur ro’ (ro’ tipis). Yang dimaksud dengan tafkhim adalah 

membunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan tebal, 

sedangkan yang dimaksud tarqiq adalah membunyikan huruf-huruf 

tertentu dengan suara atau bacaan tipis.59 

1. Huruf ro’ harus dibaca tafkhim jika: 

a. Ro’ berharakat fathah. Contoh :  أَرَاَْيَت  

b. Ro’ berharakat dhammah. Contoh : ُر َممْنُـْون   َأْجٌر َغيـْ

c. Ro’ sukun didahului huruf berharakat fathah. Contoh : َمْرِضيَّة   

d. Ro’ sukun didahului huruf berharakat dhammah. Contoh :  أَذُْكرُْكْم 

e. Ro’ sukun didahului hamzah washal. Contoh :  ِإْرِجِعي 

f. Ro’ sukun didahului huruf berharakat kasrah dan sesudah ro’ 

adalah huruf isti’la berharakat fathah atau dhammah serta berada 

dalam satu kata yang sama. Contoh : ِمْرَصاًدا   

g. Ro’ sukun karena waqaf sebelumnya berharakat fathah.  

Contoh :  َْرَفَصلِّ ِلَربَِّك َواحن   

h. Ro’ sukun karena waqaf sebelumnya berharakat dhammah. 

Contoh: اَْهلُٰكُم التََّكاثُر  

i. Ro’ sukun karena waqaf yang didahului oleh huruf alif.  

Contoh :  َفَا تـَُّقواالنَّار 

59 Abdul Mujib Ismail dan Maria Ulfah Nawawi, Pedoman Ilmu Tajwid,..., h. 105. 
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j. Ro’ sukun karena waqaf yang didahului oleh huruf wawu.  

Contoh :  َشُكْورٌ َغُفْوٌر  

k. Ro’ sukun karena waqaf yang didahului oleh huruf sukun dan 

sebelum sukun adalah huruf yang  berharakat fathah atau 

dhammah. Contoh : َواْلَفْجر  

2. Huruf ro’ harus dibaca tarqiq jika: 

a. Ro’ berharakat kasrah. Contoh : اْلَقارَِعة  

b. Ro’ sukun (ashli atau waqaf) sebelumnya kasrah dan sesudahnya 

bukan huruf isti’la. Contoh : ِفْرَعْون  

c. Ro’ sukun karena waqaf sebelumnya ya’ sukun atau kasrah. 

Contoh :  ٌر   يـَْوَمِئٍذ َخلَِبيـْ

d. Ro’ sukun karena waqaf  sebelumnya bukan huruf isti’la dan 

sebelumnya didahului huruf kasrah. Contoh : َوَال ِبْكر  

3. Huruf ro’ boleh dibaca tafkhim dan tarqiq jika: 

a. Ro’ sukun yang didahului oleh huruf yang berharakat kasrah dan 

sesudahnya huruf isti’la berharakat kasrah. Contoh:  ُكلُّ ِفْرٍق 

b. Ro’ sukun karena waqaf yang didahului oleh huruf isti’la sukun 

dan diawali dengan huruf yang berharakat kasrah. Contoh:  َِعْنيَ اْلِقْطر 

c. Ro’ sukun karena waqaf dan setelahnya terdapat ya’ terbuang. 

Contoh:  َِعَذاِيب َونُُذر   

N. Waqaf dan Ibtida’ 

Masalah waqaf dan ibtida’ amat sangat penting karena seorang 

pembaca Al-Qur`an tidak mungkin menyelesaikan satu surah atau satu 

kisah dalam satu nafas, sedangkan mengambil nafas dalam bacaan 
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dilarang, maka cara yang terbaik adalah dengan waqaf pada tempat yang 

baik dan disukai. 

Oleh karena itu, bagi pembaca Al-Qur`an yang sudah memahami Al-

Qur`an sengan baik, maka akan mampu menentukan waqaf dengan tepat 

walaupun tanpa terikat dengan tanda-tanda waqaf. 

1. Definisi Waqaf 

Menurut bahasa, waqaf adalah al-Hasbu yang artinya menahan, 

sedangkan menurut istilah, waqaf adalah memutuskan suara pada 

suatu kalimat dalam waktu tertentu, tidak begitu lama kemudian 

mengambil nafas satu kali dengan niat untuk memulai kembali bacaan 

Al-Qur`an.60 

Waqaf disini ialah berhenti atau memutuskan suara bacaan pada 

akhir kata, akhir kalimat atau akhir ayat karena keterbatasan kekuatan 

panjang dan pendek nafas seseorang atau dengan sengaja berhenti 

karena ada tanda waqaf.61  

Lawan dari waqaf (berhenti) ialah wasal yang berarti menyambung 

bacaan. 

2. Macam-macam waqaf 

Para ulama ahli tajwid membagi macam-macam waqaf menjadi 

empat yaitu: 

a. Waqaf Ikhtibari 

Waqaf ikhtibari adalah waqaf pada sebuah kata (kalimat) yang 

bukan biasa sebagai tempat waqaf dengan tujuan untuk ujian atau 

60 Acep Lim Abdurohim, Pedoman Ilmu Tajwid Lengkap, (Bandung: Diponegoro, 
2003), Cet. I, h. 89. 

61 Abdul Majid Khon, Praktikum Qira’at Keanehan Bacaan Al-Qur’an Qiraa’at 
Ashim dari Hafsh, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. Ke-2, h. 72. 
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pembelajaran. Oleh karena itu, waqaf ini hanya dilakukan disaat 

pembelajaran (fi maqam al-ikhtibar wa al-ta’lim).62 

b. Waqaf Intizari 

Waqaf intizari adalah berhenti (menunggu) pada suatu kalimat 

guna dihubungkan dengan kalimat laim pada bacaan yang tengah 

dibaca. Ketika ia menghimpun beberapa qira’at dan ada beberapa 

perbedaan riwayatnya.63 

Waqaf ini hanya dikhususkan bagi orang yang belajar Ilmu qira’at. 

Teknisnya, seorang murid membaca dihadapan guru dengan riwayat 

bacaan tertentu dan berhenti pada sebuah kalimat yang baik, 

kemudian memulai dan mengulang becaannya degan riwayat bacaan 

yang lain. 

c. Waqaf Idtirari 

Waqaf idtirari adalah berhenti mendadak karena terpaksa seperti 

kehabisan nafas, batuk dan lupa. Namun, ketika qari hendak memulai 

lagi bacaannya, ada dua pilihan yaitu wajib memulai kembali 

bacaannya dari kalimat sebelumnya yang cocok dan baik jika 

penghentian bacaan yang dilakukannya tidak sempurna, atau boleh 

melanjutkan bacaan pada kalimat berikutnya tanpa harus mengulang 

kembali bacaannya jika berhenti pada tempat yang dibenarkan. 64 

d. Waqaf Ikhtiyari 

Waqaf ikhtiyari adalah waqaf yang disengaja (atau dipilih) bukan 

karena suatu sebab. Jadi pilihannya untuk waqaf pada lafaz/kalimat 

tersebut bukan karena alasan idtirari (darurat), intizari (menunggu) 

62 Achmad Toha Husein Al-Mujahid, Ilmu Tajwid Pegangan Para Pengajar Al-
Qur`an dan Aktifis Dakwah, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), h. 175. 

63 Acep Lim Abdurohim, Pedoman Ilmu Tajwid Lengkap,..., h. 176. 
64 Acep Lim Abdurohim, Pedoman Ilmu Tajwid Lengkap,..., h. 177 
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atau ikhtibari (memberi keterangan), keputusannya untuk waqaf 

semata-mata merupakan pilihan hatinya sendiri.65 

Hukum waqaf ikhtiyari ialah jaiz (boleh) selama ia memperhatikan 

hal-hal yang perlu diperhatikan ketika waqaf. 

3. Tanda-tanda Waqaf 

Supaya membantu waqaf yang baik pada suatu kata atau kalimat 

dalam Al-Qur`an, maka para ulama telah merumuskan tanda-tanda 

waqaf yaitu: 

a. Tanda waqaf yang menunjukan harus berhenti. 

b. Tanda waqaf yang menunjukan dilarang berhenti. 

c. Tanda waqaf boleh berhenti, namun meneruskan bacaan lebih 

utama. 

d. Tanda waqaf yang menunjukan waqaf atau wasal sama saja, 

keduanya boleh dilakukan. 

e. Tanda waqaf yang menunjukan lebih bagus berhenti walaupun 

nafas masih kuat. 

f. Tanda waqaf agar berhenti pada salah satu kata. 

g. Tanda waqaf yang menunjukan boleh berhenti dan boleh terus, 

namun lebih baik berhenti. 

h. Tanda waqaf yang menunjukan anjuran untuk berhenti. 

i. Tanda waqaf boleh berhenti, namun meneruskan bacaan lebih 

utama. 

j. Tanda waqaf yang menunjukan kemurahan (dispensasi) bagi yang 

ingin berhenti, tetapi wasal lebih baik. 

k. Sebagian ulama berpendapat boleh waqaf, namun wasal labih 

bagus.66 

65 Acep Lim Abdurohim, Pedoman Ilmu Tajwid Lengkap,..., h. 178-179. 
66 Abdul Aziz Abdur Ra’uf Al-Hafidz, Pedoman Daurah Al-Qur’an Kajian Ilmu 

Tajwid Aplikatif,..., h. 155-157. 
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4. Definisi Ibtida’ 

Ibtida’ ialah memulai bacaan dari awal atau setelah berhenti di 

tengah bacaan. Jadi, ibtida’ berarti memulai bacaan yang dilakukan 

hanya pada perkataan yang tidak merusak arti dan susunan kalimat.67 

Imam Ibnu Al-Jazari berkata bahwa ibtida’ itu tidak ada kecuali 

karena keinginan si pembaca Al-Qur`an sendiri. Ibtida’ tidak ada yang 

sebab darurat karena ibtida’ memang bukan seperti waqaf yang 

terkadang disebabkan karena kondisi terpaksa, menjawab pertanyaan 

atau ‘uzur lainnya.68 

Wajib dan haramnya ibtida’ bukan karena faktor internal ibtida’ 

itu sendiri tetapi lebih disebabkan karena efek negatif yang 

ditimbulkannya yakni mengubah makna yang dikehendaki atau 

memberi persepsi makna lain yang bukan dikehendaki.  

5. Pembagian Ibtida’  

Ibtida’ terdiri atas empat macam yaitu: 

a. Ibtida’ tam yaitu memulai bacaan yang tidak ada hubungan dengan 

kalimat sebelumnya dari segi lafaz maupun makna. 

b. Ibtida’ kafi yaitu memulai bacaan dari satu kalimat yang 

mempunyai hubungan arti dengan lafaz sebelumnya. 

c. Ibtida’ hasan yaitu memulai bacaan dengan kalimat yang masih 

ada hubungan dengan sebelumnya, namun lafaznya bagus jika 

dimulai dengan sebelumnya. 

67 Ahmad Annuri, Panduan Tahsin Al-Qur`an dan Ilmu Tajwid, (Jakarta: Al 
Kautsar, 2010), Cet. Ke-1, h. 170-171. 

68 Achmad Toha Husein Al-Mujahid, Ilmu Tajwid Pegangan Para Pengajar Al-
Qur`an dan Aktifis Dakwah,..., h. 196. 
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d. Ibtida’ qabih yaitu memulai bacaan dengan kalimat yang merusak 

makna disebabkan sangat eratnya hubungan terhadap kalimat 

sebelumnya.69  
 

O. Konsep kemampuan dalam membaca Al-Qur’an 

Pengertian Al-Qur’an adalah kalam Allah SWT. yang bernilai 

mukjizat, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., penutup para 

Nabi dan Rasul dengan perantara malaikat jibril As. diriwayatkan secara 

mutawatir, membacanya terhitung sebagai ibadah dan tidak ditolak 

kebenarannya.70 

Kemampuan membaca Al-Qur’an secara baik dan benar yaitu fasih 

dalam ucapan setiap hurufnya dan jaudah (baik) dalam bacaannya 

merupakan tujuan semula dari pengajaran Al-Qur’an di pesantren 

maupun sekolah.71 

Kemampuan membaca Al-Qur’an dengan benar adalah kemampuan 

seseorang dalam membaca Al-Qur’an dengan memperhatikan semua 

kaidah dan hukum tajwidnya. Kemampuan membaca Al-Qur’an dengan 

benar dan baik juga diapresiasi oleh Rasulullah SAW. dalam sabdanya 

yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis yang sanadnya oleh 

Aisyah Radhiyallahu ‘anha. Beliau Berkata: 

اَّلِذي يـَْقرَأُ اْلُقْرآَن َوُهَو َماِهٌر َعْن َعاِئَشة قَاَلت قَاَل َرُسْوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم 
(رواه مسلم)  ِبِه َمَع الّسَفَرِة الِكرَاِم البَـَرَرةِ  72 

Diriwayatkan dari Aisyah r.a Rasulullah SAW,. Bersabda: Orang yang 
mahir membaca Al-Qur’an akan bersama dengan para malaikat yang 
mulia dan taat.” (H.R. Muslim, 1329) 

69 Ahmad Annuri, Panduan Tahsin Al-Qur`an dan Ilmu Tajwid,..., h. 171-172. 
70 Ahsin W. Alhafidz, Bimbingan Praktis Menghafal Al-Qur’an,..., h. 1.  
71 Departemen Agama R.I., Pola Pembelajaran di Pesantren, (Jakarta: Direkorat 

Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2003),  h. 39. 
72 Yahya bin Syarif Abu Zakaria An Nawawi, Kitab As Shalah Al Musafirin Wa 

Qasruha Bab Fadhlul Mahir Fil Qur’an, Juz I, (Cairo: Daar Al Kheir, 1996), h. 550. 
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P. Dasar  Pembelajaran Membaca Al-Qur’an 

 Adanya pandangan bahwa manusia mempunyai kebutuhan agama 

yaitu kebutuhan manusia terhadap pedoman hidup yang dapat 

menunjukan jalan ke arah kebahagiaan dunia dan akhirat.73 Manusia 

sejak lahir telah membawa fitrah beragama, seperti disebutkan dalam Al- 

Qur’an surat Ar Ruum ayat 30 sebagai berikut: 

َها  ِلَك َفأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّيِن َحِنيًفا ِفْطَرَت ٱهللَِّ ٱلَِّىت َفَطَر ٱلنَّاَس َعَليـْ َال تـَْبِديَل ِخلَْلِق ٱهللَِّ ذَٰ
)٣٠: ومرّ (ال ٱلدِّيُن ٱْلَقيُِّم َولَِٰكنَّ َأْكثـََر ٱلنَّاِس َال يـَْعَلُمونَ   

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; 
(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut 
fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang 
lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui” (QS. Ar-Rum [30]: 
30). 
 

Dasar membaca Al-Qur’an bersumber dari ajaran Islam yang tertera 

dalam Al-Qur’an dan Hadits. Oleh karena itu, ayat Al-Qur’an dan Hadis 

menjadi landasan umat Islam untuk membaca Al-Qur’an. 

Q. Adab Membaca Al-Qur’an 

Menurut Dr. H. Abdul Majid Khon, M.Ag. dalam bukunya yang 

berjudul Praktikum Qira’at Keanehan Bacaan Al-Qur’an Qira’at Ashim 

dari Hafsh ada beberapa adab dalam membaca Al-Qur’an yang 

disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah: berguru secara 

musyafahah (bertemu secara langsung), niat membaca dengan ikhlas, 

dalam keadaan bersuci, memilih tempat yang pantas dan suci, menghadap 

kiblat dan berpakaian sopan, membaca ta’awwudz, merenungkan makna 

Al-Qur’an, dan memperindah suara.74 

73 Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 96. 
74 Abdul Majid Khon, Praktikum Qira’at Keanehan Bacaan Al-Qur’an Qiraa’at 

Ashim dari Hafsh,..., h. 35-43. 
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Menurut Drs. Ahsin W. Al-Hafidz dalam bukunya yang berjudul 

Bimbingan Praktis Menghafal Al-Qur’an, adab yang harus diperhatikan 

ketika membaca Al-Qur’an adalah: membaca Al-Qur’an setelah 

berwudhu, membaca di tempat yang suci dan bersih, membaca dengan 

khusyu’ tenang dengan penuh hikmat, bersiwak, membaca ta’awwudz, 

membaca basmallah, membaca dengan tartil, tadabbur terhadap ayat-

ayat yang dibacanya.75 

Jadi dapat disimpulkan bahwa ada beberapa adab atau aturan yang 

harus dipenuhi atau diperhatikan ketika ingin membaca Al-Qur’an. Di 

antaranya pertama, sebelum membaca Al-Qur’an hendaknya dalam 

keadaan suci dan bersih. Kedua, sebelum membaca Al-Qur’an hendaknya 

membaca Ta’awwudz dan basmallah terlebih dahulu. Ketiga, menghayati 

makna yang terkandung pada ayat yang dibaca.  

R. Keutamaan Membaca Al-Qur’an 

Membaca Al-Qur’an adalah ibadah yang mempunyai banyak 

keutamaan. Diantaranya yaitu: 

1. Perniagaan yang tidak pernah merugi 

2. Memperoleh pahala yang banyak 

3. Mendapatkan syafa’at pada hari kiamat 

4. Pencapaian anugerah yang lebih baik dari pada harta dunia.76 

  Adapun keutamaan membaca Al-Qu’an menurut Abdul Mujib dan 

Maria Ulfa Nawawi dalam bukunya yang berjudul Pedoman Ilmu 

Tajwid, adalah sebagai berikut: 

1. Menjadi syafa’at dan penolong bagi yang membacanya 

2. Di akhirat, akan didatangkan pembaca Al-Qur’an dan Al-Qur’annya, 

yaitu orang yang mau mengamalkan isi kandungan bacaannya. 

75 Ahsin W. Alhafidz, Bimbingan Praktis Menghafal Al-Qur’an,..., h. 32-33. 
76 Abu Ya’la Kurnaedi, Tajwid Lengkap Asy-Syaf’i,..., h. 7-9. 
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3. Bagaikan buah utrujal, yang baunya harum dan rasanya nikmat.77 

S. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemampuan Membaca Al-

Qur’an 

Dalam kegiatan belajar mengajar harus memperhatikan akan berbagai 

faktor. Diharapkan keberadaan faktor-faktor ini akan sangat menentukan 

dan memberi pengaruh terhadap kelancaran proses belajar mengajar. 

Untuk itu apabila salah satu faktor kurang mendukung maka segera di 

carikan jalan keluarnya atau diperbaiki karena smua itu akan memberikan 

pengaruh terhadap keberhasilan pendidikan khususnya dalam belajar 

membaca Al-Qur’an.  

Kemudian jika ada faktor yang sudah memenuhi syarat atau cukup 

menunjang akan pencapaian terhadap kemampuan membaca Al-Qur’an 

maka yang demikian itu harus diperhatikan dan ditingkatkan agar peranan 

dan fungsinya berjalan terus. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kemampuan membaca Al-Qur’an: 

a. Faktor siswa/peserta didik 

Ada 5 faktor yang mempengaruhi penguasaan penuh siswa 

terhadap materi pembelajaran sebagai berikut:78 

1. Bakat untuk mempelajari sesuatu 

       John Corrol mengemukakan pendirian yang radikal. Ia 

mengakui adanya perbedaan bakat, akan tetapi ia memandang 

bakat sebagai perbedaan waktu yang diperlukan untuk menguasai 

sesuatu. Jadi perbedaan bakat tidak menemukan tingkat 

penguasaan/ jenis bahan yang dipelajari. 

2. Mutu pengajaran 

77Abdul Mujib Ismail dan Maria Ulfah Nawawi, Pedoman Ilmu Tajwid,..., h. 2. 
78 Nasution, Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar dan Mengajar, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2008), h. 38. 
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Pada dasarnya anak-anak tidak belajar secara kelompok, 

akan tetapi belajar secara individual, menurut caranya masing-

masing sekalipun ia berada dalam kelompok, itu sebabnya setiap 

anak memerlukan bantuan individual.   

3. Kesanggupan untuk memahami pengajaran  

Kemampuan murid untuk menguasai suatu bidang studi 

banyak bergantung pada kemampuan untuk memahami ucapan 

guru. 

Agar pelajaran dapat dipahami, guru harus fasih berbahasa 

dan mampu menyesuaikan bahasanya dengan kemampuan murid-

murid sehingga dapat memahami bahan yang disampaikan. 

4. Ketekunan 

Ketekunan ini nyata dari jumlah waktu  yang diberikan oleh 

murid untuk belajar mempelajari sesuatu memerlukan jumlah 

waktu tertentu.  

5. Waktu yang tersedia untuk belajar 

Dapat dipahami bahwa waktu yang sama untuk bahan yang 

sama tidak akan sesuai bagi semua murid berhubung dengan 

perbedaan individual. Bagi murid yang pandai mungkin waktu itu 

terlalu lama, sedangkan untuk murid yang tak begitu pandai 

waktu itu mungkin tidak cukup. 

b. Faktor Guru 

Setiap guru memiliki pola mengajar sendiri-sendiri. Pola 

mengajar ini tercermin dalam tingkah laku pada waktu melaksanakan 

pengajaran. Gaya pengajaran ini mencerminkan bagaimana 

pelaksanaan pengajaran guru yang bersangkutan, yang dipengaruhi 
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oleh pandangannya sendiri tentang mengajar, konsep-konsep yang 

digunakan serta kurikulum yang di laksanakan.79 

79 Muhammad Ali, Guru Dalam Proses Belajar dan Mengajar, (Bandung: Sinar 
Baru, 2008), h. 5. 

 
 

                                                           



 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

       Tempat yang dipilih untuk penelitian adalah Ponpes Al Awwabin 

Bedahan Depok. Waktu pelaksanaan penelitian dan lamanya penelitian ini 

dilaksanakan pada 15 Juli sampai dengan 9 september 2019. 

Tabel Jadwal Penelitian 

No. Nama Kegiatan           
Tahun 
2019             

      Jul       Agt       Sept     

1. 
Tahap persiapan 
Penelitian 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  a. Observasi                         
  b. Izin Penelitian                         

  
c. Menyusun 
wawancara                         

  
d.Melakukan 
wawancara                         

  
e. Analisis hasil 
penelitian                         

2. Tahap pelaksanaan                         
  a. Pengumpulan data                         
  b. Analisis data                         

3. 
Tahap penyusunan 
laporan                         

 

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

       Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau bersifat non 

statistik. Jenis penelitian kualitatif ini berdasar pada prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif yaitu data tertulis maupun lisan.  

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian field research (penelitian 

lapangan), “Menurut Roice Singleton, penelitian lapangan berasal dari dua 
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tradisi yang terkait yakni antropologi dan etnomethodologi merupakan 

studi sosiologi.”1 

C. Sumber Data  

Setiap penelitian memerlukan data karena data merupakan sumber 

informasi yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya 

masalah yang diteliti. Data bersifat deskriptif, maksudnya data dapat 

berupa gejala-gejala yang dikategorikan ataupun dalam bentuk lainnya 

seperti foto, dokumen dan catatan-catatan lainnya.2  

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data 

diperoleh. Adapun sumber data yang digali dalam penelitian ini terdiri 

dari sumber data utama yang berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya 

adalah data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain.3 

Adapun sumber data yang penulis manfaatkan dalam penelitian ini 

antara lain: 

1. Sumber data (primer) yaitu sumber data dari wawancara dengan 3 

guru Al-Qur’an dan Ilmu Tajwid Ponpes Al-Awwabin Bedahan 

dengan hasil sebagaimana terlampir. 

2. Sumber data (sekunder) yaitu berupa dokumenter yang bersumber 

dari buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, majalah , media 

cetak, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan 

penelitian ini yang diperoleh dengan cara penelusuran arsip dari 

berbagai perpusatakaan. 

 

 

1 Roice Singleton ed. All, Approaches to Social Research, (New York: Oxford 
University Press, 1988), h. 308. 

2 Afifuddin & Beni Ahmad Saebani. Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Bandung: 
Pustaka Setia, 2009), h. 96. 

3 Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, 2013), h. 157. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

       Observasi merupakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan 

data atau informasi melalui kegiatan pengamatan terhadap suat objek 

yang diteliti. Seperti yang diungkapkan Zainal Abidin Arief dalam 

bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Pendidikan yaitu, 

observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang 

dilakukan dengan mengadakan pengamatan.4 

2. Interview (wawancara) 

Salah satu yang menjadi keharusan dalam penelitian kualitatif 

adalah penggunaan metode dalam bentuk interview. Interview adalah 

tanya jawab, antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara 

disebut interviewer, sedangkan orang yang diwawancarai disebut 

interviewer.5 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik 

pengumpulan data ini mendasar pada laporan tentang diri sendiri atau 

setidak-tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.6 

Wawancara di Ponpes Al-Awwabin Bedahan Depok peneliti 

lakukan selama 2 kali yaitu pada tanggal 29 dan 30 agustus 2019. 

Adapun tanggal 29 agustus 2019 peneliti mewawancarai 2 guru Al-

Qur’an dan Ilmu Tajwid Ponpes Al-Awwabin Bedahan. Kemudian 

4 Zainal Abidin Arief, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bogor : Graha Widya 
Sakti, 2012), h. 59. 

5 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, 
(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h. 57. 

6 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: 
Alfabeta, 2012), h. 2. 
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tanggal 30 agustus 2019 peneliti kembali mewawancarai 1 guru Al-

Qur’an dan Ilmu Tajwid Ponpes Al-Awwabin Bedahan untuk 

melengkapi data dengan hasil wawancara sebagaimana terlampir. 

3. Tes lisan  

Tes yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah setiap 

santriwati yang dijadikan sebagai sampel penelitian diminta untuk 

membaca ayat-ayat Al-Qur`an. hal ini dimaksud untuk mengukur 

tingkat kemampuan santri dalam membaca Al-Qur`an. dalam tes ini, 

peneliti melakukan tes terhadap 20 santriwati dengan menetapkan 

bacaan Q.S. Al Mulk ayat 1-5 sebagai ayat yang diujikan. 

Penilaiannya terbagi atas tajwid dengan nilai maksimal 60 dan 

fasahah maksimal 40. Penilaian tajwid meliputi makhraj al-huruf, 

sifat al-huruf. Sedangkan fasahah meliputi waqaf ibtida’. 

Adapun teknik penilaian yang ditempuh oleh peneliti adalah 

dengan memberikan pengurangan nilai apabila santri melakukan 

kesalahan dalam membaca ayat yang telah ditentukan oleh peneliti. 

Kesalahan yang dikenal dengan lahn jali dalam ilmu tajwid diberi 

pengurangan nilai yaitu 2 (dua), adapun kesalahan ringan dikenal 

dengan istilah lahn khafi diberi pengurangan nilai yaitu 1 (satu). 

Adapun kategori penilaian sebagai berikut: 

a. Sangat baik = 90-100 

b. Baik   = 80-70 

c. Cukup   = 70-60 

d. Tidak baik  = 60-50 

4. Dokumentasi  

       Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 
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prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.7 Dalam keterangan lain 

dikatakan bahwa metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data 

melalui catatan peristiwa atau karya-karya yang telah dikumpulkan.8 

       Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa dokumentasi 

yaitu merupakan metode pengukur data yang digunakan dalam suatu 

penelitian dengan cara mencatat beberapa masalah yang sudah 

didokumentasikan oleh kepala sekolah, guru, tata usaha, dan personal 

sekolah lainnya. Penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian ini 

digunakan untuk memperoleh data tentang sejarah berdirinya, keadaan 

guru dan siswi Ponpes Al Awwabin Bedahan Depok. 

E. Teknik Analisis Data 

       Analisis data dalam penelitian ini akan ditempuh langkah-langkah 

analisis menurut Miles dan Huberman antara lain:  

1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas dan mencarinya bila diperlukan.9  

2. Display Data  

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay-

kan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya, sehingga 

7 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Praktik,..., h. 274. 
8 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R 

& D,..., h. 240. 
9 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R 

& D,..., h. 247. 
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memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.10  

Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi 

berdasarkan data yang diperoleh dari pembelajaran ilmu tajwid dan 

kemampuan membaca Al-Qur`an santriwati Ponpes Al-Awwabin 

Bedahan sesuai fokus penelitian untuk disusun secara baik, dibaca dan 

dipahami tentang suatu kejadian dan tindakan atau peristiwa yang terkait 

pembelajaran ilmu tajwid dan kemampuan membaca Al-Qur`an 

santriwati Ponpes Al-Awwabin Bedahan. 

3. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan 
akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk 
mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 
kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-
bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk 
mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 
kesimpulan yang kredibel.11  

 
Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah 

diambil dengan data pembanding teori tertentu, melakukan proses 

member check atau melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari 

pelaksanaan pra survey (orientasi), wawancara, observasi dan 

dokumentasi, kemudian membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan 

sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan. 

F. Subjek Penelitian 

“Masganti mengatakan bahwa informan penelitian adalah subjek 

penelitian. Informan penelitian adalah seseorang yang menjadi sumber 

10 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R 
& D,..., h. 249. 

11 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R 
& D,..., h. 259. 
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data atas responden penelitian.”12 Seperti halnya pengertian diatas, “Adis 

Praswoto menyebutkan bahwa informan adalah orang yang bisa 

memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam 

penelitian kita.”13  

G. Pedoman Wawancara 

Dimensi Pertanyaan Informan 

Penerapan Bagaimanakah perencanaan 

proses implementasi 

pembelajaran ilmu tajwid? 

Guru Ilmu 

Tajwid 

Pelaksanaan Bagaiamana proses 

pelaksnaannya? 

Guru Ilmu 

Tajwid 

Evaluasi Evaluasi seperti apakah yang 

digunakan dalam pencapaian 

perencanaan? 

Guru Ilmu 

Tajwid 

Respon bagaimana respon santriwati 

dalam proses pembelajaran 

Guru Ilmu 

Tajwid 

Faktor 

hambatan 

apakah ada hambatan dalam 

proses pembelajaran? 

Guru Ilmu 

Tajwid 

Faktor 

Pendukung 

apa saja yang menjadi faktor 

pendukung? 

Guru Ilmu 

Tajwid 

solusi  apakah solusi yang baik 

untuk mengatasi hambatan? 

Guru Ilmu 

Tajwid 

12 Masganti Sitorus, Metodologi Pendidikan Islam, (Medan: IAIN Press, 2016), h.. 
167. 

13 Adis Praswoto, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan 
Penelitian, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), h. 195. 
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upaya dalam 

meningkatkan 

kemampuan 

membaca Al-

Qur`an 

apakah ada metode tertentu 

upaya untuk meningkatkan 

kemampuan membaca Al-

Qur`an? 

Guru Ilmu 

Tajwid 

 

H. Tahap-tahap Penelitian 

Tahap-tahap pada penelitian ini secara umum terdiri dari tahap pra-

lapangan, tahap kerja, tahap analisis data dan tahap penulisan laporan. 

1. Tahap pra-lapangan 

Pada tahap pra-lapangan ini tujuh kegiatan yang harus dilakukan oleh 

peneliti kualitatif, yang mana tahapan ini ditambah dengan satu 

pertimbangan yang perlu dipahami yaitu etika penelitian lapangan. 

Sedangkan kegiatan dan pertimbangan tersebut dapat dipaparkan 

sebagai berikut: 

a. Menyusun rancangan penelitian 

Rancangan penelitian ini akan dijabarkan tersendiri secara detail 

agar mudah dimengerti dan selanjutnya dapat dijadikan patokan 

oleh peneliti kualitatif. 

b. Memilih lokasi penelitian  

Lokasi penelitian sudah dijabarkan secara detail pada sub bab 

sebelumnya. Fungsinya agar mudah untuk dimengerti dan dapat 

dijadikan patokan oleh subjek penelitian kualitatif. 

c. Mengurus perizinan penelitian 

Pertama-tama yang perlu diketahui oleh peneliti ialah siapa saja 

yang berwenang memberikan izin pelaksana penelitian tersebut. 

d. Menjajaki dan menilai lokasi penelitian 
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Berusaha mengenal segala unsur lingkungan sosial, fisik, dan 

keadaan alam. Jika peneliti telah mengenalnya, maksud dan tujuan 

lainnya adalah peneliti mempersiapkan diri, mental maupun fisik 

serta menyiapkan peralatan yang diperlukan. 

e. Memilih dan memanfaatkan informan 

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

infomasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Kegunaan 

informan bagi peneliti adalah membantu agar secepatnya dan 

seteliti mungkin dapat menyesuaikan diri dalam konteks setempat 

terutama bagi peneliti yang belum mengalami latihan etnografi. 

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian 

Peneliti harus sejauh mungkin menyiapkan segala alat dan 

perlengkapan penelitian. Sebelum melakukan sebuah penelitian, 

peneliti memerlukan izin mengadakan penelitian. 

g. Persoalan etika 

Dalam penelitian harus menggunakan etika melakukan 

wawancara atau observasi sehingga peneliti tidak sampai 

menyinggung perasaan para objek peneliti. 

2. Tahap analisis data 

Tahap ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri 

b. Memasuki lapangan  dengan mengamati berbagai fenomena peran 

guru dalam implementasi pembelajaran ilmu tajwid di Ponpes Al-

Awwabin Bedahan 

c. Mengumpulkan data.14 

 

 

14 Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif,..., h. 137. 
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3. Tahap analisis data 

Dalam tahap ini peneliti menganalisis data-data yang sudah terkumpul 

menggunakan metode analisis data kualitatif.15 

4. Tahap penulisan laporan 

Langkah terakhir dalam setiap kegiatan penelitian adalah laporan 

penelitian. dalam tahap ini peneliti menulis laporan penelitian dengan 

menggunakan rancangan penyusunan laporan penelitian yang telah 

tertera dalam sistematika penulisan laporan penelitian.16 

15 Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif,..., h. 248. 
16 Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif,..., h. 361. 

 
 

                                                           



 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Putri Al-Awwabin  

1. Profil Pondok Pesantren 

pondok pesantren Al-Awwabin sebagai suatu pondok pesantren 

yang mulai terwujud sejak tahun 1962. Abuya KH. Abd. Rahman 

Nawi mengadakan pengajian tradisional membaca kitab-kitab kuning 

yang bersifat non- formal yang bertempat di ruang paviliun di 

rumahnya. Pengajian tersebut di ikuti banyak kalangan-kalangan 

orang tua, remaja, dan orang dewasa yang datang dari berbagai 

tempat.  

Pengajian ini mendapat dukungan dari kaum bapak atau ibu 

terutama warga Tebet dan sekitarnya, kedudukan serta Pengajian 

diberi nama “As-Salafiah” (mengikuti orang-orang terdahulu yang 

baik-baik) yang kedudukannya di kampung Tebet sampai dengan 

sekarang. 

Pengajian atau majlis ta’lim kian berkembang, hingga pada tahun 

1976 Abuya KH. Abd. Rahman Nawi telah mampu membuka 

cabang-cabangnya di berbagai tempat maupun di berbagai mushallah 

dan masjid, serta mendapat dukungan dari kalangan masyarakat luas, 

ulama, dan umara’.  

Pada tahun 1976, Abuya KH. Abd. Rahman Nawi dengan 

rencana yang matang serta dengan niat yang ikhlas, juga dengan 

tekadnya yang bulat maka dibangunlah gedung pendidikan 

berkapasitas dua lantai. Yang dibangun di atas area tanah 

pribadinya yang seluas 300 m2, atas pemberian almarhum orang 

tua beliau yang berlokasi di Jl. Tebet Barat VI. Kemudian pada  
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tahun 1979 resmi gedung tersebut dibuka oleh KH. Idham 

Khalid, di mana peresmian tersebut sekaligus mengganti nama 

“As-Salafiah” menjadi “Al-Awwabin”. Pada tahun 1982 dengan 

izin Allah, akhirnya Abuya mendirikan cabang Pondok Pesantren 

Al-Awwabin yang terletak di Jl. Raya Sawangan No. 21 Pancoran 

Mas, kota Depok. Kemudian pada tahun 1994, Pondok Pesantren 

Al-Awwabin kembali membuka cabang 2 di Jl. H. Sulaiman 

No.12 Bedahan Sawangan, kota Depok. 

2. Identitas Pondok Pesantren  

Nama yayasan  : Pondok Pesantren Al-Awwabin 

Alamat   : Jl. H. Sulaiman No.12 

Desa    : Bedahan 

Kecamatan   : Sawangan 

Kota    : Depok 

Provinsi   : Jawa Barat 

Kode Pos   : 16519 

Nomor Telpon : 081399909494  

Terakreditasi   : A 

3. Visi, Misi dan Tujuan Pondok Pesantren Al-Awwabin 

1. Visi  

Visi dari pondok pesantren Al-Awwabin adalah 

menjadikan pondok pesantren progresif dan berkualitas 

dambaan umat pilihan masyarakat. Hal ini dikarenakan pondok 

pesantren Al-Awwabin merupakan pondok pesantren progresif, 

dalam arti pondok pesantren yang berkelanjutan untuk 

memberikan pola pendidikan agama maupun umum yang 

berlandaskan imtak (iman dan takwa). 
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2. Misi  

Sedangkan misi dari pondok pesantren Al-Awwabin itu sendiri 

antara lain: 

a. Pola pendidikan yang Islami. 

b. Ikut memproses meningkatnya jumlah ragam spesialisasi 

ilmuwan dan institusi-institusi social dan fungsional, antara lain 

dalam penguasaan bahasa Arab, penguasaan metode dakwah, 

penguasaan ilmu-ilmu agama, penguasaan ilmu-ilmu sosial. 

c. Menyiapkan generasi Islam yang berwawasan IPTEK 

berlandaskan IMTAQ dan membentuk generasi Islam yang 

aktif, kreatif, dan inovatif. 

d. Menumbuhkembangkan semangat berprestasi baik dalam 

bidang akademis maupun non-akademis. 

e. Menanamkan penghayatan keimanan dan ketaqwaan bagi para 

santri (peserta didik) sebagai sumber kearifan dalam bertindak. 

3. Tujuan  

a. Untuk mendidik murid agar memperoleh tambahan ilmu agama 

dan pengetahuan umum sebagai bekal memainkan perannya di 

dalam masyarakat. 

b. Untuk mempersiapkan generasi Islam yang memahami serta 

menggali hukum-hukum Islam dari kitab-kitab kuning. 

c. Mempersiapkan calon-calon fuqoha angkatan penerus dari para 

ulama. 

4. Sejarah Berdirinya Ponpes Al-Awwabin 

Pada awalnya, Pondok Pesantren Al-Awwabin didirikan diatas 

tanah milik pribadi orang tua KH. Abdurrahman Nawi, yang bernama 

H. Nawi, saat itu lokasinya berada di Jl. Tebet Barat VII Jakarta 

Selatan, tepat bersebelahan dengan rumah pribadi beliau. Dan pada 
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waktu itu pendidikan masih bersifat non formal, tak ada sekolah Al-

Awwabin hanya menampung santri dewasa, yang umurnya berkisar 

20 tahun keatas, dengan jumlah yang dibatasi pula, mengingat tempat 

yang belum memadai.  

Dan akhirnya, pada tahun-tahun berikutnya atau  berkisar tahun 

70 an, barulah putra kelahiran betawi yang disebut sebagai kyai antik 

ini, mulai membangun gedung-gedung baru untuk mengembangkan 

sayap Al-Awwabin dengan membuka pendidikan yang bersifat 

formal, yaitu pendidikan sekolah untuk tingkat Tsanawiyah (MTs) 

dan Aliyah (MA), gedung-gedung tersebut dibangun diatas tanah 

milik pribadi orang tuanya, yang lokasinya berbeda dari yang 

pertama yaitu di Jl. Tebet Barat VI H Jakarta Selatan. 

Perkembangan Ponpes Al-Awwabin mampu mengembangkan 

sayapnya hingga menyentuh wilayah diluar Jakarta, yaitu di Depok 

dan Bedahan Bogor berkisar pada tahun 1980. Pada tahun 1989 

terwujudlah cita-cita untu membangun sebuah Pondok Pesantren 

meskipun belum resmi. Pada tanggal 10 Oktober 1989 diresmikanlah 

Pondok Pesantren Al-Awwabin oleh Menteri Agama, Munawir 

Sadzali dan ketua PBNU saat itu KH. Idham Chalid sekaligus diberi 

nama yaitu Pondok Pesantren Al-Awwabin yang bertempat di 

Pancoran Mas Depok.  

Pada tahun 1990, pertama kali dibuka penerimaan santri baru 

untuk angkatan pertama yang kira-kira berjumlah 30 santri. Lambat 

laun santri di Pondok Pesantren Al-Awwabin meningkat sampai kira-

kira 500 santri. Akan tetapi didalam hati beliau rasanya belum cukup 

membuka pesantren satu cabang saja. Akhirnya, beliau berinisiatif 

membuka cabang yang kedua di Desa Perigi, Sawangan yang 

dikhususkan untuk santriwati.  
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5. Struktur Kepengurusan Pondok Pesantren Al-Awwabin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pimpinan Umum  

Abuya KH. Abdurrahman Nawi 

 

Wakil pimpinan Umum  

Ust. Drs. Ahmad Muchtar 

 

Sekretaris 

Ust. Zakiyah 

Bendahara  

Ust. Hj. Busyro 

Pimpinan Cabang I 

Ust. Drs. H. Fathurrahman 

Pimpinan Cabang II 

Ust. Hj. Diana Rahman 

Bid. Kurikulum   

Ust. Darul Qutni 
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6. Tenaga Pendidik 

Data guru-guru 
No. Nama Jabatan 
1 Abuya KH. Abdurrahman Nawi Pimpinan Umum 
2 Ustz. Hj. Diana Rahman Wak. Pimpinan Umum 
3 Ust. H.Ahmad Muchtar Kepala Sekolah 
4 Ust. Darul Qutni Bid. Kurikulum (Ponpes) 
5 Ustz. Yanti Tata Usaha 
6 Ust. H. Nazorudin Guru 
7 Ustz. Hj. Busyro Guru 
8 Ustz. Hj. Siti Ruqayah Guru 
9 Ustz. Hanna Maria Guru 
10 Ustz. Mariana Guru 
11 Ustz. Roiyah Guru 
12 Ustz. Hj. Masnun Guru 
13 Ustz. Siti Aisyah Guru 
14 Ustz. Nur Endah Sari Guru 
15 Ustz. Bukrota Guru 
16 Ustz. Nur Baiti Guru 
17 Ustz. Prisda Guru 
18 Ustz. Aida Maqbulah Guru 
19 Ustz. Nurul Mahmudah Guru 
20 Ustz. Nuraini Guru 
21 Ustz. Safira Fauzan Guru 
22 Ustz. Ilma  Guru 
23 Ust. Asrorudin Guru 
24 Ust. Mawardi Guru 
25 Ust. H. Minatullah Guru 
26 Ust. Hadi Guru 
27 Ust. Chary Guru 
28 Ust. Fuad Munir Guru 
29 Ust. Wahyudi Guru 
30 Ust. Zulham Guru 
31 Ust. Minaturohman Guru 
32 Ust. Rizky Muharram Guru 
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7. Data Santriwati 

No Kelas 
P 

(Perempuan) Jumlah 
1 1 MTs 26 26 
2 2 MTs 20 20 
3 3 MTs 25 25 
4 1 MA 14 14 
5 2 MA 16 16 
6 3 MA 13 13 
 Total   114 

  

8. Sarana dan Prasarana 

No Nama Bangunan Jumlah 
1. Ruang Belajar 6 
2. Lab Komputer 1 
3. Perpustakaan 2 
4. Aula  2 
5. Mushollah 1 
6. Kantor Pengurus 1 
7. Kamar Santriwati 15 
8. Kamar Pengurus 2 
9. Kamar Mandi Santriwati 38 
10. Kamar Mandi Guru 2 
11. Kantin 1 
12. Kantor TU 1 

 
B. Analisis Data 

Setelah data terkumpul peneliti dapat menganalisis hasil wawancara, 

observasi dan wawancara menggunakan teknik kualitatif deskriptif. Peneliti 

akan menggambarkan, menguraikan data-data yang telah terkumpul sehingga 

memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang hal 

sebenarnya. 
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1. Gambaran Proses Perencanaan Pembelajaran Ilmu Tajwid di Ponpes 

Al-Awwabin Bedahan 

Awal dari sebelum memulai suatu pembelajaran pasti ada yang namanya 

proses perencanaan, sejalan dengan pernyataan Guru Ilmu Tajwid Ponpes 

Al-Awwabin Bedahan Ustadz Darul Qutni: 

“ Perencanaan itu dalam tahap manajemen dinamakan planning, planning 
nya biasa nya berkumpul dan mengadakan musyawarah berkoordinasi 
bersama guru-guru tajwid lainnya untuk membuat perencanaan 
pembelajaran ilmu tajwid.” Masih dalam tahap perencanaan kita sedang 
mencari karya-karya guru Al-Qur`an dari abuya KH.Abdurrahman Nawi, 
kenapa kita mencari? Karena supaya sanad kita bersambung kepada 
guru-guru Abuya. Dan akhirnya disepakati menggunakan intruksi 
gubernur  jawa barat gerakan maghrib mengaji dimulai dari jam 18.30-
19.30, jadi kita punya sistem i’dadiyah, i’dadiyah artinya persiapan.”1  

 
Dari penjelasan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa di Ponpes Al-

Awwabin sendiri mempunyai 2 sistem pembelajaran tajwid, yang pertama 

sistem madrasah yang kedua sistem halaqoh. Sistem madrasah ini lebih 

kepada i’dadiyah yaitu menggunakan metode qiraati metode praktis 

membaca Al-Qur`an yang mana perencanaan awalnya itu dengan melakukan 

pembinaan terlebih dahulu, persiapan untuk para guru-gurunya. Yaitu 

mereka menguasai dulu jilid 1-6 kemudian menguasai gharib, ilmu tajwid 

kemudian baru belajar metodologi qiraati.  

Adapun untuk sistem halaqoh yang sudah berjalan menggunakan 

pelajaran ilmu tajwid metode abuya KH. Abdurrahman Nawi kemudian, 

kitab hidayatul mustafid fii ilmi tajwid dan masing-masing kelas ada gurunya 

dan metodenya memang kita serahkan kepada gurunya masing-masing dan 

memang tidak berorientasi untuk melakukan pembinaan guru jadi hanya 

pembinaan santriwatinya saja. Jadi ada dua pembinaan santri dan pembinaan 

guru, kalau pembinaan guru lewat sistem madrasah i’dadiyah itu sendiri.  

1 Hasil wawancara dengan guru Ilmu Tajwid Ustadz Darul Qutni S.SI pada hari 
Kamis, 29 Agustus 2019 
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Sama halnya dengan penjelasan Guru Ilmu Tajwid Ustadzah Masnun: 

 “Dalam tahap perencanaan pertama harus mengerti makharijul huruf, 
guru harus jelas dalam menerangkan. Sedangkan metode yang 
digunakan adalah metode ummi.”2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Hasil wawancara dengan guru Ilmu Tajwid Ustadzah Masnun  pada hari Jum’at, 
30 Agustus 2019 
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Sama halnya dengan penjelasan Ustadzah Roiyah, perencanaan proses 

implementasi Pembelajaran Ilmu Tajwid meliputi:3 

a. Santriwati membaca Al-Qur`an secara satu persatu. 
b. Guru menjelaskan satu kompetensi dasar materi hukum bacaan tajwid 

di pertemuan pertama. 
c. Guru memberikan tugas kepada santriwati mencatat hukum bacaan 

tajwidnya di buku tulis. 
d. Santriwati diminta untuk membaca Al-Qur’an secara bersama-sama. 

 
2. Proses pelaksanaan Implementasi pembelajaran Ilmu Tajwid 

Menurut Ustadzah Roiyah proses pelaksanaannya yaitu:4 

a. Posisi duduk santriwati dengan cara duduk melingkar hal tersebut 
bertujuan untuk menambah konsentrasi santriwati dalam belajar Al-
Qur`an serta meminimalisir kegiatan mengobrol antar santriwati ketika 
KBM (kegiatan belajar mengajar) berlangsung dan memudahkan guru 
untuk menyampaikan materi secara langsung. 

b. Guru meminta santriwati membaca satu ayat sendiri-sendiri; hal ini 
untuk mengetahui kemampuan santriwati tersebut dalam membaca Al-
Qur`an dengan baikdan benar. Apabila dalam membaca ada kesalahan 
penerapan ilmu tajwidnya guru langsung mengoreksi dan memberikna 
contoh bacaan yang benar serta mengingatkan kembali hukum 
tajwidnya. 

c. Guru membacakan satu ayat Al-Qur`an dan mengupas tuntas hukum 
tajwidnya kata demi kata dengan cara menanyakan hukum bacaannya 
kepada santriwati satu persatu dengan berurutan secara estafet. Apabila 
ada santriwati yang tidak mengetahui hukum bacaannya maka 
pertanyaan tersebut dilempar kepada temannya dan terus berulang-
ulang sehingga secara tidak langsung santriwati hafal dengan hukum 
bacaannya. 

d. Ketika memberikan pertanyaan kepada santriwati, guru tidak hanya 
menyakan hukum bacaannya saja, akan tetapi guru pun meminta 
santriwati untuk menjelaskan apa alasannya, apa sajakah huruf-
hurufnya. Contohnya: kata (السمآء) apa hukum bacaanya?apa alasannya 
itu menjadi mad wajib muttasil? Berapa harakat panjangnya? Dan lain-
lain. 

3 Hasil wawancara dengan guru Ilmu Tajwid Ustadzah Roiyah  pada hari Jum’at, 
30 Agustus 2019 

4 Hasil wawancara dengan guru Ilmu Tajwid Ustadzah Roiyah  pada hari Jum’at, 
30 Agustus 2019 
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e. Terakhir guru meminta santriwati untuk membacakan ayat yang telah 
dibahas hukum tajwidnya secara bersama-sama. 

f. Per2 minggu sekali guru menugaskan 2 santriwati untuk melakukan 
muraja’ah hafalan juz 30 sampai selesai dengan cara maju didepan. 
Santriwati yang lainnya mengerjakan tugas dari guru yaitu menulis 
hukum bacaan tajwid secara terperinci (suratnya ditentukan oleh guru). 

3. Evaluasi  

Sama halnya dengan penjelasan Ustadz Darul Qutni mengatakan bahwa 
“evaluasi itu kan penilaian/menilai hasil dari perencanaan guru, jadi hasil 
evaluasi dari sistem madrasah itu harus dibuat kelas takhassus, dan harus 
melakukan pembinaan guru-guru terlebih dahulu. Sebab kalau hanya 
mengandalkan pengajian yang umum halaqoh itu kurang efektif, jadi kita 
harus mempunyai kelas takhassus membina guru-guru dan kemudian 
memiliki metode yang sama yang berulang-ulang.”5  
Dari penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa memang sistem 

halaqoh harus ditunjang dengan takhassus yaitu madrasah diniyah yang 

memang fokus dan dalam kegiatan gerakan maghrib mengaji disini dalam 

rangka evaluasi juga terhadap KBM yang ada di pengajian halaqoh. Jadi 

ibaratnya kalau mengandalkan sistem pengajian umum itu terlalu sulit, 

karena tidak efektif dan sangat bergantung kepada kemampuan guru untuk 

beradaptasi dengan murid yang banyak. Apakah guru tersebut mau 

menggunakan sistem talaqqi satu demi satu, makanya dalam halaqoh kita 

menggunakan sistem talaqqi, talaqqi itu sebetulnya mengaji tatap muka dan 

dalam sistem itu Ponpes Al-Awwabin mempunyai kendala dalam waktu. 

Sedangkan evaluasi dari proses selama pelaksanaan pembelajaran ilmu 

tajwid, ustadzah masnun mengatakan:  

“evaluasinya harus mengulang-ulang pelajaran yang sudah diajarkan.”6 
 

Sama halnya dengan penjelasan Ustadzah Roiyah, evaluasi yang 

dilakukan ada beberapa cara diantaranya:7 

5 Hasil wawancara dengan guru Ilmu Tajwid Ustadz Darul Qutni S.SI pada hari 
Kamis, 29 Agustus 2019 

6 Hasil wawancara dengan guru Ilmu Tajwid Ustadz Masnun  pada hari Jum’at, 30 
Agustus 2019 
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a. Melakukan metode rolling dengan cara santriwati duduk melingkar dan 
satu persatu santriwati mendapatkan pertanyaan dari guru. 

b. Memberikan LK (lembar kerja). 
 

Dalam evaluasi hasil wawancara Ustadzah Roiyah, peneliti menemukan 

keunikan didalamnya, yaitu adanya metode rolling, dengan metode tersebut 

peneliti berpendapat santriwati akan cepat menagkap pelajaran tersebut, dan 

mudah untuk mengingatnya. 

4.  Faktor Penghambat dan Pendukung 

Faktor hambatan dalam pembelajaran ilmu tajwid, Ustadz Darul Qutni 

mengatakan:  

“hambatannya yaitu istiqomah dari pada santriwatinya artinya guru sudah 
datang, muridnya tidak datang. Dan hambatan untuk pembinaan santri, 
untuk santri yang belum bisa sama sekali tidak ada masalah yang penting 
mereka semangat dan sungguh-sungguh. Faktor pendukung nya dari 
santriwatinya sendiri yaitu mempunyai rasa semangat, istiqomah, 
sungguh-sungguh.”8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Hasil wawancara dengan guru Ilmu Tajwid Ustadzah Roiyah  pada hari Jum’at, 
30 Agustus 2019 

8 Hasil wawancara dengan guru Ilmu Tajwid Ustadz Darul Qutni S.SI pada hari 
Kamis, 29 Agustus 2019 
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Faktor hambatan selama proses pembelajaran Menurut ustadzah masnun 
“ dari santriwatinya sendiri, seperti yang dikatakan ustadz darul, harus 
istiqomah.”9 

 
Sama halnya dengan penuturan Ustadzah Roiyah faktor hambatan, 

diantaranya adalah:10 

a. ketika melakukan muraja’ah hafalan juz 30 terkadang santriwati 
tergesa-gesa (terlalu cepat) hal ini guru kesulitan untuk mengoreksi 
bacaannya. 

b. Santriwati tidak mencatat kembali materi yang telah disampaikan guru. 
c. Ketika membaca Al-Qur`an bersama-sama guru kesulitan untuk 

mengoreksi santirwati yang salah membacanya. 
Yang menjadi faktor pendukungnya: 
Dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur`an tidak terlepas 
dari faktor-faktor pendukung diantaranya adalah dengan adanya buku 
pegangan ilmu tajwid karangan Abuya KH. Abdurrahman Nawi, serta 
sarana pembelajaran yang lengkap seperti papan tulis, spidol, dan lain-
lain serta motivasi santriwati yang giat dalam menghafal Al-Qur`an. 
 

5. Solusi yang baik, untuk mengatasi faktor hambatan  

 Ustadzah Roiyah menuturkan:  

“faktor yang menjadi hambatannya adalah berbedanya karakter dan 
kemampuan daya nalar antar santriwati hampir 80% mencapai target, 
akan tetapi motivasi santri untuk muraja’ah/mengulang kembali hafalan 
yang telah mereka setor masih sangat kurang sekali.”11 
 

6.  Upaya dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur`an 

Menurut Ustadzah Roiyah: 

 “Untuk meningkatkan kemampuan santriwati dalam membaca Al-Qur`an 
di Ponpes Al-Awwabin menerapkan metode talaqqi Al-Qur`an yaitu guru 
membacakan bacaan Al-Qur’an dan murid mendengar dan menyimak 

9 Hasil wawancara dengan guru Ilmu Tajwid Ustadz Masnun  pada hari Jum’at, 30 
Agustus 2019 

10 Hasil wawancara dengan guru Ilmu Tajwid Ustadzah Roiyah  pada hari Jum’at, 
30 Agustus 2019 

11 Hasil wawancara dengan guru Ilmu Tajwid Ustadzah Roiyah  pada hari Jum’at, 
30 Agustus 2019 
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bacaannya kemudian murid menirukan bacaan tersebut dan mengulang-
ulang sampai bacaan tersebut benar.”12 
 

7. Gambaran Tingkat Kemampuan Membaca Al-Qur`an santriwati 

Ponpes Al-Awwabin 

Prestasi merupakan tolak ukur keberhasilan guru dalam pembelajaran. 

Tingkat pencapaian prestasi belajar peserta didik menjadi salah satu 

indikator keberhasilan proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan 

peserta didik. Seorang guru juga dapat dikatakan berhasil apabila guru 

tersebut mampu membawa peserta didiknya mencapai target kompetensi 

yang telah ditentukan. 

Adapun gambaran tingkat kemampuan membaca Al-Qur`an santriwati 

Ponpes Al-Awwabin sapat diketahui melalui hasil tes, proses tes tersebut 

dilakukan oleh peneliti bersama santriwati, santriwati melafalkan ayat-ayat 

yang sudah ditentukan di hadapan peneliti. Santriwati yang dites adalah 

santriwati yang sudah menghafal juz 30 dan 29. Jumlah santri yang 

mengahafal juz 30 dan 29 pada saat peneliti melakukan tes sebanyak 20 

orang. Bacaan yang menjadi ujian kepada santri telah ditetapkan oleh 

peneliti yaitu Q.S. Al-Mulk 1-5. Adapun penilaiannya terbagi atas tajwid 

dengan nilai maksimal adalah 60 dan fasahah dengan nilai maksiimal 40 dan 

apabila dijumlah keseluruhan maka nilainya 100. Adapun kategorisasi 

penilaiain sebagai berikut: 

a. Sangat baik = 90-100 

b. Baik  = 80-70 

c. Cukup  = 70-60 

d. Tidak baik = 60-50 

 

12 Hasil wawancara dengan guru Ilmu Tajwid Ustadzah Roiyah  pada hari Jum’at, 
30 Agustus 2019 
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Gambaran hasil tes tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 
Hasil Tes santriwati Ponpes Al-Awwabin 

           Nilai 
  No. Nama Tajwid Fasahah Jumlah 

1. Hanna Maulida 60 40 100 
2. Khadijah Al-Hamid 60 40 100 
3. Tazkia Aulia 58 40 98 
4. Nabila Risma 55 38 93 
5. Lola Amelia 58 38 96 
6. Jamilatussa'adah 60 40 100 
7. Nurul Mahmudah 60 40 100 
8. Siti Zahro 60 39 99 
9. Siti Nurhidayah 60 40 100 
10. Novia Zahra 60 40 100 
11. Mutia Zahra 55 38 93 
12. Yasmin Al-Fatrisia 55 38 93 
13. Sundus Silvya 60 40 100 
14. Fira Nailil 60 39 99 
15. Choitiyatussa'adah 55 38 93 
16. Safira Fauzannida 60 40 100 
17. Silvia Aulia 58 39 97 
18. Fathiya Aulia 58 40 98 
19. Najwa Alifia 60 39 99 
20. Nurul Faiza 55 38 93 

Sumber: hasil olahan data primer tahun 2018 

Berdasarkan hasil tes diatas maka diperoleh sebanyak 8 (delapan) orang 

yang mencapai nilai 100, 3 (tiga) orang yang mencapai nilai 99, 2 (dua) 

orang yang mencapai nilai 98, 1 (satu) orang yang mencapai nilai 97, 1 (satu) 

orang yang mecapai nilai 96, 5 (lima) orang yang mencapai nilai 93.  

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang telah peneliti paparkan, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. implementasi pembelajaran Ilmu Tajwid dalam meningkatkan 

kemampuan membaca Al-Qur`an di Ponpes Al-Awwabin Bedahan 

Depok, arti dari Implementasi itu sendiri adalah perencanaan atau 

pelaksanaan pembelajaran, dengan adanya proses perencanaan 

pembelajaran maka guru akan mudah untuk mengukur dan 

menentukan keberhasilan pencapain tujuan dalam menyampaikan 

pelajaran ke peserta didik. 

2. Faktor pendukung dan pengah untuk hambat itu sendiri di Ponpes 

Al-Awwabin Bedahan Depok 

a. Faktor pendukung 

diantaranya adalah dengan adanya buku pegangan ilmu tajwid 

karangan Abuya KH. Abdurrahman Nawi memudahkan 

santriwati dalam mempelajari Imu Tajwid, serta sarana 

pembelajaran yang lengkap seperti papan tulis, spidol, dan lain-

lain serta motivasi santriwati yang giat dalam menghafal Al-

Qur`an. 

b. Faktor penghambat 

hambatannya yaitu istiqomah dari pada santriwatinya artinya 

guru sudah datang, muridnya tidak datang. Dan hambatan 

untuk pembinaan santri, untuk santri yang belum bisa sama 

sekali tidak ada masalah yang penting mereka semangat dan 

sungguh-sungguh. faktor yang menjadi hambatannya adalah 

berbedanya karakter dan kemampuan daya nalar antar 
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santriwati hampir 80% mencapai target, akan tetapi motivasi 

santri untuk muraja’ah/mengulang kembali hafalan yang telah 

mereka setor masih sangat kurang sekali 

B. Saran  

1. Kepada para ustadz dan ustadzah agar lebih efektif dan efisien 

dalam mengembangkan ilmunya serta dapat lebih meningkatkan 

motivasi santriwati untuk mendalami Al-Qur`an dan Ilmu tajwid. 

2. Kepada santriwati agar lebih giat dalam belajar mendalami Al-

Qur`an dan ilmu tajwid karena sangat penting bagi diri mereka 

agar mereka menguasainya dan memiliki bekal ilmu agama serta 

lebih memaksimalkan kegiatan belajar metode-metode membaca 

Al-Qur`an.  

3. Jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang didapat, karena 

sikap itulah yang memacu kita untuk terus belajar dan belajar.  
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