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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Quranul Karim adalah mukjizat Islam yang kekal dan mukjizatnya 

selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Ia diturunkan Allah kepada 

Rasulullah, Muhammad SAW untuk mengeluarkan manusia dari suasana 

yang gelap menuju yang terang, serta membimbing mereka ke jalan yang 

lurus
1
.“Membaca Al-Qur’an merupakan kewajiban mendasar dan mempunyai 

nilai ibadah utama, terlebih lagi membacanya sesuai dengan para ahli Al-

Qur’an. Dengan mengikuti kaidah-kaidah yang tepat sesuai dengan tajwid Al-

Qur’an, maka keaslian dan keontetikan Al-Qur’an dari segi bacaannya dapat 

terjaga”
2
. 

Ilmu tajwid adalah ilmu yang dipergunakan untuk mengetahui tempat 

keluarnya huruf (makhraj) dan sifat serta bacaan-bacaannya. Hal ini juga 

termasuk memberikan huruf akan hak-hak dan tertibnya, serta menghaluskan 

pengucapannya dengan cara yang sempurna dengan tanpa berlebihan, kasar, 

tergesa-gesa dan dipaksa-paksa
3
. 

Sebagai disiplin ilmu, tajwid mempunyai kaidah-kaidah tertentu yang 

harus dijadikan tolok ukur dalam pengucapan huruf-huruf dari makhrajnya, di 

samping pula harus diperhatikan hubungan setiap huruf dengan huruf 
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sebelum dan sesudahnya pada tata cara pengucapannya. Oleh karena itu, ilmu 

tajwid tidak dapat diperoleh hanya sekedar mempelajari namun juga harus 

melalui latihan-latihan. Sehingga dapat membaca dengan tartil sebagaimana  

Allah SWT  berfirman : 

(  ٤)  َوَرتِّل اْلقُْرآَن تَْرتِيال ... 

“... dan bacalah Al-Qur’an itu dengan perlahan-lahan “ (Q.S Al-

Muzammil:4)
4
. 

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 mengajarkan hadis kepada muridnya sehingga 

ia sudah menguasai ilmu al-Qur’an. Adapun keistimewaan ilmu tajwid 

adalah, pertamamempelajari dan mengajarkan al-Qur’an merupakan tolok 

ukur kualitas seorang muslim, kedua, mempelajari al-Qur’an adalah sebaik-

baik kesibukan, ketiga, dengan mempelajari al-Qur’an maka akan turun 

sakinah (ketentraman), rahmat, malaikat dan Allah menyebut-nyebut orang 

yang mempelajari al-Qur’an kepada makhluk yang berada disisi-Nya
5
. 

Islam mengharuskan umatnya untuk selalu memelihara Al-Qur’an 

dengan jalan membacanya dan mengaplikasikan ajarannya dalam kehidupan 

sehari-hari. Sebab mengikuti ajaran Al-Qur’an merupakan saran praktis yang 

bisa menghantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. 
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Setiap manusia percaya bahwa Al-Qur’an adalah sumber nilai ajaran 

Islam yang utama. Percaya akan kebenaran Al-Qur’an sebagai wahyu yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu rukun iman 

yang ke-3. Akan tetapi kepercayaan yang asal percaya tidak bisa disamakan 

dengan kepercayaan yang didasarkan atas pengetahuan dan pemahaman. 

Karena itulah mempelajari Al-Qur’an dengan pengetahuan dan pemahaman 

yang benar adalah suatu keharusan.Untuk mengetahui isi kandungan 

AlQur’an, umat Islam hendaknya dapat membaca Al-Qur’an terlebih dahulu, 

karena di samping secara psikologis akan mendapatkan ketenangan jiwa bagi 

si pembaca juga akan memudahkan dalam mempelajari dan memahami arti 

serta maksud ayat yang dibaca. 

Al-Qur’an hadis merupakan salah satu mata pelajaran Pendidkan 

Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah.Mata pelajaran al-Qur’an Hadis 

menekankan pada kemampuan membaca dan menulis al-Qur’an dengan baik 

dan benar.Hal ini sangat penting sekali untuk dipelajari, karena didalam 

shalat pun kita dituntut untuk membaca al-Qur’an dengan baik sesuai 

tajwidnya.MTsRaudhatul Hidayah merupakan salah satu lembaga pendidikan 

Islam yang menetapkan mata pelajaran al-Qur’an hadis sebagai mata 

pelajaran yang harus diikuti oleh setiap siswa.Tujuan mata pelajaran al-

Qur’an hadis yakni agar siswa mampu membaca al-Qur’an dengan baik dan 

benar sesuai ilmu tajwidnya, mempelajari, memahami, dan mengamalkan isi 

kandungannya.Selanjutnya dalam kurikulum PAI tingkat SMP-MTS salah 

satu indikator pencapaian hasil belajar pendidikan agama Islam adalah siswa 
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mampu membaca dengan mengetahui hukum bacaan, menulis dan 

memahamiayat al-Qur’an serta mampu mengimplementasikannya dalam 

kehidupan sehari-hari
6
. 

Jadi, pemahaman ilmu tajwid itu sangat dibutuhkan supaya 

kemampuan membaca Al-Qur’an nya akan dapat tercapai dengan maksimal, 

karena jika pemahaman tajwidnya tinggi maka kemampuan membaca Al-

Qur’an nya akan baik pula. Berdasarkan observasi awal penulis di Madrasah 

Tsanawiyah Raudhatul Hidayah Rangsang ditemukan gejala-gejala sebagai 

berikut : 

1. Masih ada sebagian siswa yang belum bisa membaca Al-Qur’an 

dengan baik dan benar. 

2. Masih ada sebagian siswa yang belum memahami materi hukum 

bacaan qalqalah, tafkhim, dan mad aridh lissukun. 

3. Masih ada sebagian siswa yang tidak mengikuti kaidah hukum 

bacaanqalqalah, tafkhim, dan mad aridh lissukun. 

4. Masih ada sebagian siswa yang belum bisa membedakan antara 

qalqalah, tafkhim, dan mad aridh lissukun. 

5. Masih ada sebagian siswa yang belum lancar dalam membaca Al-

Qur’an. 

 

Berdasarkan gejala-gejala di atas, maka dari pada itu penulis sangat 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan antara 
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Pemahaman ilmu Tajwid dengan kemampuan membaca Al-Qur’an pada Mata 

Pelajaran Al-Qur’an Hadits di MTs Raudhatul Hidayah Rangsang Kepulauan 

Meranti” 

B. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dalam penelitian ini dilakukan agar tidak terjadi 

kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami istilah yang dipakai dalam 

judul ini, maka penulis mengemukakan penjelasan terhadap istilah-istilah 

berikut ini : 

1. Hubungan 

Hubungan adalah hubungan antara dua variabel atau 

lebih
7
.Dalam hal ini, mencari besarnya hubungan antara pemahaman 

ilmu tajwid terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Al-

Qur’an Hadis. 

2. Pemahaman 

Pemahaman adalah kemampuan menangkap makna suatu 

beban ajar
8
.Dalam hal ini mencari kemampuan untuk menagkap 

pengertian dari ilmu tajwid itu sendiri. 
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3. Ilmu Tajwid 

Ilmu tajwid adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui 

bagaimana sebenarnya membunyikan huruf-huruf dengan benar, baik 

huruf yang berdiri sendiri maupun huruf dalam rangkaian
9
.Yang 

dimaksud dengan ilmu tajwid dalam penelitian ini adalah materi-

materi tentang tajwid yang dipelajari dikelas VII (Delapan) dengan 

mata pelajaran al-Qur’an Hadis yang merupakan salah satu mata 

pelajaran yang diajarkan di Madrasah Tsanawiyah Raudhatul 

Hidayah. 

4. Kemampuan Membaca Al-Qur’an 

Kemampuan, adalah kesanggupan, kecakapan dan kekuasaan
10

. 

Dalam penelitian ini istilah kemampuan diartikan dengan kecakapan 

dan kesanggupan menerapkan Kaidah-kaidah Ilmu tajwid dalam 

membaca Al- Qur’an. 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Sebagaimana yang dipaparkan dalam latar belakang masalah maka pokok 

permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

a. Hubungan Pemahaman ilmu tajwid siswa dengan kemampuan 

membaca Al-Qur’an siswa pada mata pelajaran Al-Qur’an hadits 

belum signifikan. 
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b. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman ilmu tajwid siswa 

di MTs Raudhatul Hidayah. 

c. Kemampuan membaca Al-Qur’an sebagian siswa masih belum 

maksimal pada mata pelajaran Al-Qur’an hadits di MTs Raudhatul 

Hidayah. 

d. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca Al-

Qur’an siswa pada mata pelajaran Al-Qur’an hadits di MTs Raudhatul 

Hidayah. 

e. Hubungan antara pemahaman ilmu tajwid dengan kemampuan 

membaca Al-Qur’an siswa pada mata pelajaran Al-Qur’an hadits di 

MTs Raudhatul Hidayah. 

2. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya masalah yang timbul pada kajian ini, 

sementara penulis sangat terbatas untuk meneliti seluruhnya, maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini penulis batasi 

hanya fokus pada masalah pemahaman ilmu tajwid dan kemampuan 

membaca Al-Qur’an pada mata pelajaran Al-Qur’an hadits di MTs. 

Raudatul Hidayah Rangsang Kepulauan Meranti. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas, rumusan masalah penelitian 

ini adalah:  

1. Bagaimana Pemahaman ilmu tajwid pada Mata Pelajaran Al-

Qur’an Hadits di MTs Raudhatul Hidayah. 
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2. Bagaimana kemampuan membaca Al-Qur’an siswa pada Mata 

Pelajaran Al-Qur’an Hadits di MTs Raudhatul Hidayah 

3. Bagaimana hubungan pemahaman ilmu tajwid dengan 

kemampuan membaca Al-Qur’an pada Mata Pelajaran Al-

Qur’an Hadits di MTs Raudhatul Hidayah 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masaalah diatas, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui Pemahaman ilmu tajwid pada Mata 

Pelajaran Al-Qur’an Hadits di MTs Raudhatul Hidayah. 

b. Untuk mengetahui kemampuan membaca Al-Qur’an pada Mata 

Pelajaran Al-Qur’an Hadits di MTs Raudhatul Hidayah 

c. Untuk mengetahui hubungan antara pemahaman ilmu tajwid 

dengan kemampuan membaca Al-Qur’an pada Mata Pelajaran 

Al-Qur’an Hadits di MTs Raudhatul Hidayah. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan secara Teoritis (ilmiah) 

1) Memberikan penjelasan tentang beberapa hal yang berkaitan 

tentang pendidikan khususnya tentang “ hubungan pemahaman 

ilmu tajwid dengan prestasi belajar”. 
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2) Menambah pengetahuan dan literatur perpustakaan dan menjadi 

sebuah referensi bagi pembaca. 

3) Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti lain yang melakukan 

kajian dalam masalah peneliti lanjutan. 

b. Secara Praktis  

Nilai guna yang dapat diambil dari penelitian ini secara praktis 

adalah sebagai berikut : 

1) Bagi sekolah, sebagai salah satu masukan untuk mengiatkan 

kualitas pengajaran disekolah. 

2) Bagi Guru, sebagai rujukan dalam meningkatkan kompetensi 

guru terutama berkaitan dengan kompetensi kepribadian. 

3) Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam 

penelitian dan karya ilmiah. 

Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan 

masukan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu 

pendidikan umumnya mata pelajaran PAI, dan khususnya mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadis. 

 

 

 

 

 


