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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Kerangka Teoritis 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul, maka penulis 

perlu mengemukakan teoretisnya sebagai pendukung dalam penelitian ini 

agar lebih terarah, dengan mengemukakan teori yang berkaitan dengan 

penelitian ini 

1. Pemahaman  

Pemahaman atau Comprehension adalah kemampuan untuk menangkap 

pengertian dari sesuatu. Hal ini dapat diperlihatkan dalam bentuk 

menerjemahkan sesuatu, misalnya angka menjadi kata atau sebaliknya, 

menafsirkan sesuatu dengan cara menjelaskan atau membuat kesimpulan, dan 

memperkirakan kecenderungan pada masa yang akan datang
11

. 

Pemahaman juga dapat diartikan sebagai suatu kemampuan 

menangkap makna suatu beban ajar. Hal ini dapat diperlihatkan dengan cara 

mengintropeksi dan menyatakan kembali dalam bentuk lain atau 

menerjemahkan beban dari suatu bentuk ke bentuk yang lain
12

. 

Dari pendapat diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pemahaman 

itu adalah kemampuan untuk menangkap sesuatu makna atau arti dari sesuatu. 

Indikator pemahaman itu pada dasarnya sama, yaitu dengan memahami 

sesuatu berarti seseorang dapat mempertahankan, membedakan, menduga, 

                                                             
11

Harjono, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2011), h. 60 
12

Mardia Hayati, Desain Pembelajaran Berbasis Karakter, (Pekanbaru : Al Mujahadah 

Press), h. 46 
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menerangkan, menafsirkan, memperkirakan, menetukan, memperluas, 

menyimpulkan, menganalisis, memberikan contoh mendiskusikan contoh, 

menuliskan kembali, mengklasifikasikan, dan mengikhtisarkan, indikator 

tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengandung makna lebih luas atau 

lebih dalam dari pengetahuan. 

Pemahaman adalah tingkatan kemampuan yang mengharapkan 

seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang 

diketahuinya. Dalam hal ini ia tidak hanya hapal secara verbalitas, tetapi 

memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan, maka 

operasionalnya dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, 

mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan, mendemonstrasikan, memberi 

contoh, memperkirakan, menentukan, dan mengambil keputusan
13

. Didalam 

ranah kognitif menunjukkan tingkatan-tingkatan kemampuan yang dicapai 

dari yang terendah sampai yang tertinggi. Dapat dikatakan bahwa 

pemahaman tingkatannya lebih tinggi dari sekedar pengetahuan.  

Definisi pemahaman menurut Anas Sudijono adalah kemampuan 

seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu 

diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui 

mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. 

Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat 

lebih tinggi dari ingatan dan hafalan
14

.   

Menurut Bloom dan dkk, tujuan instruksional dalam proses 

pembelajaran pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi tiga domain atau 

                                                             
13

 Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung : PT. 

Remaja Rosdakarya, 1997), cet. ke-8, h. 44 
14

 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 

1996), cet. ke-4, h. 50 
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ranah yaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Domain kognitif merupakan 

proses pengetahuan yang lebih banyak didasarkan perkembangannya dari 

persepsi, instropeksi, atau memori siswa. Berikut ini kata kerja yang 

berorientasi perilaku pada setiap domain. 

Tabel II.1 

Domain Kognitif (Bloom’s taxsonomy) 

 

Tingkatan Verb (kata kerja) 

Knowledge 

(pengetahuan) 

Identifikasi, spesifikasi, menyatakan 

Comprehension 

(pemahaman) 

Menerangkan, menyatakan kembali, 

menerjemah 

Application (penerapan) Menggunakan, memecahkan, menggunakan 

Analysis (analisis) Menganlisis, membandingkan, mengkontraskan 

Synthesis (sintesis) Merancang, mengembangkan, merencanakan 

Evaluation(evaluasi) Menilai, mengukur, memutuskan 

 

Dalam konteks evaluasi pembelajaran, penggunaan kata kerjaini juga 

dapat digunakan sebagai acuan dalam membuat item-item pertanyaan sesuai 

dengan tingkat pengetahuan para siswa. 

Dijenjang ini, peserta didik menjawab pertanyaan dengan kata-

katanya sendiri dan dengan memberikan contoh baik prinsip maupun konsep. 

Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam jenjang ini adalah: 

memperkirakan, menjelaskan, mengkategorikan, mencirikan, merinci, 

mengasosiasikan, membandingkan, menghitung, mengkontraskan, mengubah, 

mempertahankan, menguraikan, menjalin, membedakan, mendiskusikan, 
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menggali, mencontohkan, menerangkan, mengemukakan, mempolakan, 

memperluas, menyimpulkan, meramalkan, merangkum dan menjabarkan
15

. 

Suharsimi menyatakan bahwa pemahaman (comprehension) adalah 

bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (estimates), 

menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, 

memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan
16

. Pemahaman 

memiliki arti yang sangat mendasar yang meletakkan bagian-bagian belajar 

pada proposisinya. Dalam belajar unsur comprehension atau pemahaman itu 

tidak dapat dipisahkan dari unsur psikologi yang lain. Dengan motivasi, 

konsentrasi, dan reaksi maka subjek belajar dapat mengembangkan fakta-

fakta, ide- ide atau skill dengan semua unsur tersebut, maka subjek belajar 

adalah menata hal-haltersebut secara bertautan bersama menjadi suatu pola 

yang logis. Perlu diingat bahwa comperhension atau pemahaman tidaklah 

sedikit akan tetapi juga menghendaki agar subjek belajar dapat memanfaatkan 

bahan-bahan yang telah dipelajari dan dipahami kalau sudah demikian belajar 

itu akan bersifat mendasar. 

Dengan pengetahuan seseorang belum tentu memahami sesuatu yang 

dimaksud secara mendalam, hanya sekedar mengetahui tanpa bisa menangkap 

makna dan arti sesuatu yang dipelajari.Tetapi juga mempunyai kemampuan 

                                                             
15

Santi Susanti,Taksonomi Bloom Ranah Kognitif, Afektif dan Psikomotor serta 

identifikasi permasalahan pendidikan di Indonesia, diakses dari https://googleweblight.com pada 

tanggal 1 september 2017. 
16

Suharsimi Arikunto,  Dasar- dasar Evaluasi Pendidikan (edisi revisi), (Jakarta : Bumi 

Aksara, 2009), h. 118-137 

https://googleweblight.com/


 14 

untuk menangkap makna dari sesuatu yang dipelajari juga mampu memahami 

konsep dari pelajaran tersebut. 

Pemahaman merupakan kemampuan menangkap makna atau arti dari 

suatu konsep. Ada tiga macam pemahaman yaitu: 

a. Pemahaman terjemah, yakni kesanggupan memahami makna yang 

terkandung didalamnya. 

b. Pemahaman penafsiran, misalnya membedakan dua konsep yang 

berbeda. 

c. Pemahaman ekstrapolasi, yakni kesanggupan melihat dibalik yang 

tertulis, tersirat, dan tersurat
17

. 

Berdasarkan teori diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa 

pemahaman seseorang siswa terhadap suatu materi atau ilmu tajwid itu sangat 

dibutuhkan, karena pengetahuan saja tidak cukup akan tetapi siswa juga 

dituntut untuk memahami setiap materi yang diajarkan oleh guru seperti 

dalam materi ilmu tawid ini, supaya hasil belajar yang didapatkan akan baik. 

Jika pemahaman sudah baik, maka prestasi belajar siswanya akan baik. 

 

 

 

                                                             
17

Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, ( Jakarta : Raja Grafindo 

Persada, 2005), h. 152 
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2. Ilmu Tajwid 

a. Pengertian Ilmu Tajwid 

Tajwid secara bahasa adalah membaguskan, sedangkan secara istilah 

adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya masing-masing 

sesuai dengan hak dan mustahaknya “(hak huruf adalah adalah sifat asli 

yang melekat pada huruf tersebut, contoh sifat Qolqolah, Hams, dan 

sebagainya, dan mustahak adalah sifat yang sewaktu-waktu muncul, 

contohnya Ghunnah, idzhar dan sebagainya)”
18

. 

Menurut Nawawi Ali, tajwid berasal dari kata “Jawwada” yang 

dalam bahasa artinya sama dengan tahsin yakni bagus. Pengertiannya 

sebagai sesuatu istilah adalah “mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan 

memberikan sifat-sifat yang dimiliknya baik yang asli maupun yang baru 

datang”
19

. 

Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah serta 

cara-cara membaca al-Qur‟an dengan sebaik-baiknya. Secara garis besar 

rangkuman yang dibahas oleh ilmu tajwid adalah: 

1. Masalah tempat keluar huruf (makhaarijul huruf) 

2. Masalah cara pengucapan huruf (shifatul huruf) 

3. Masalah hubungan antar huruf (ahkamul huruf) 

4. Masalah panjang pendek ucapan (ahkamul imaddi walqashr) 

                                                             
18

 Departemen Pendidikan Dan Pelatihan Pondok Pesantren Daarut Tauhid, h. 6 
19

 H. A . Nawawi Ali, Pedoman Membaca Al-Qur’an (Ilmu Tajwid), (Jakarta : Mutiara 

Sumber Widia), h. 2 
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5. Masalah memulai dan menghentikan bacaan (ahkaamul wakfi wal 

ibtiddaa)
20

. 

Namun dalam penelitian ini, penulis hanya membahas tentang 

hukum bacaan qalqalah, tafkhim, dan mad ‘Aridh lissukundalam al-Qur‟an 

sesuai dengan mata pelajaran siswa kelas VIII MTs. Raudhatul Hidayah. 

1) Hukum Bacaan Qalqalah 

Qalqalah dibagi menjadi dua, yaitu qalqalah sugra dan kubra. 

Huruf qalqalah ada lima, yaitu بجدط dan ق. Apabila ada huruf qalqalah 

berada ditengah lafal, hukum bacaannya disebut qalqalah sugra. 

Apabila ada huruf qalqalah berada diakhir lafal, hukum bacaannya 

disebut qalqalah kubra. Cara membaca qalqalah kubra lebih kuat 

pantulannya dari pada qalqalah sugra.contoh: ََّمَسٍدّمنَحبْلَ  ,َوَماَكَسب 

2) Hukum Bacaan Tafkhim 

Hukum bacaan tafkhim yang akan kita terapkan dalam 

membaca al-Qur‟an berikut ini adalah paa huruf ra. Menurut bahasa, 

tafkhim berarti tebal.Cara mengucapkan tafkhim adalah dengan 

menghimpun ketebalan suara didalam mulut sehingga mulut seperti 

penuh dengan suara ra.Agar lebih jelas, ketentuan huruf ra tafkhim 

dirinci sebagai berikut. Huruf ra dibaca tafkhim (tebal) apabila: 

 

                                                             
20

Ibid, h. 22-23 
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a. Berharakat fathah. 

b. Berharakat dhamah. 

c. Berharakat sukun, tetapi didahului huruf berharakat fathah 

atau dhamah. 

d. Berharakat sukun, tetapi tidak asli. 

e. Berharakat sukun yang didahului huruf berharakat kasrah asli 

dan huruf sesudahnya huruf isti’la.Contoh:َِأََزأَْيتََ ,َوأَْخَسَجت 

3) Mad „Aridh lis-sukun. 

Menurut bahasa mad „aridh li-sukun berarti bacaan bacaan 

panjang karena ada sukun. Menurut istilah, mad aridh li-sukun 

berarti mad yang terjadi apabila ada huruf mad (alif, waw atau ya) 

yang berada pada akhir ayat atau terdapat tanda waqaf. Yang perlu 

diperhatikan dalam mad aridh li-sukun adalah setelah huruf mad itu 

ada huruf lain. Huruf ini sebagai akhir pemberhentian bacaan. Cara 

membaca mad aridh li-sukun ada tiga macam, yaitu boleh dua, 

empat atau enam harakat. Yang paling utama membaca mad aridh li-

sukun itu adalah enam harakat
21

.Contoh:ََاْلَحْمُدَّلّلََِزبَّاْلَعالَِمين 

 قُْلَأَُعوُذَبَِسبَّالنّاس  ,أََزأَْيَتَاّلِريَيَُكّربَُبِالّدين

 

                                                             
21

Ibrahim Dan Darsono,  Pemahaman Al-Qur’an Dan Hadis (Untuk Kelas VIII Madrasah 

Tsanawiyah), (Solo : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013) h. 3-4 
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3. Kemampuan Membaca Al-Qur’an 

1. Konsep Kemampuan Membaca Al-Qur‟an  

Kemampuan adalah kesanggupan untuk melakukan sesuatu dengan 

baik dan benar
22

. Membaca adalah aktivitas yang kompleks dengan 

mengarahkan sejumlah tindakan
23

.  

Menurut para ulama, Al-Qur‟an ialah wahyu yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa arab yang apabila kita 

membaca merupakan suatu ibadah, yang sampai kepada kita dengan jalan 

mutawatir
24

. 

Dengan demikian yang dimaksud dengan kemampuan membaca 

Al-Qur‟an adalah kesanggupan seseorang menerapkan tata cara untuk 

melakukan aktifitas melihat serta melafalkan kalam Allah yang 

merupakan mu‟jizat yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril 

kepada Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita secara mutawatir dan 

membacanya merupakan ibadah. 

2. Dasar membaca Al-Qur‟an  

Adanya pandangan bahwa manusia mempunyai kebutuhan agama 

yaitu kebutuhan manusia terhadap pedoman hidup yang dapat yang dapat 

menunjukkan jalan kearah kebahagiaan dunia dan akhirat. 

                                                             
22

 Syafrudin, Guru Profesional Dan Implementasi Kurikulum, (Jakarta: Ciputat Press, 

2003), h. 126 
23

 Soedarso, Sistem Membaca Cepat dan Efektif, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 

1988), hlm. 4 
24

 M. Hasbi Ash Shiddieqy, Pedoman Dzikir dan Doa, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 

2005), cet.6, hlm.127 
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Sebagai upaya untuk memegang teguh kitab suci Al-Qur‟an, umat 

Islam setidaknya minimal harus dapat membaca Al-Qur‟an dengan baik 

dan benar. Untuk mencapai itu diberikanlah pelajaran Al-Qur‟an yang 

dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan agama Islam dari tingkat 

sekolah dasar sampai tingkat menengah atas. 

Oleh karena itu, dasar membaca Al-Qur‟an meliputi tiga unsur 

dasar, yaitu; 

a. Dasar religius, dasar yuridis dan dasar sosial psikologis. a. Dasar 

Religius Dasar membaca Al-Qur‟an bersumber dari ajaran Islam yang 

tertera dalam Al-Qur‟an Al-Hadits. Oleh karena itu, ayat Al-Qur‟an 

dan Al-Hadits yang memerintahkan untuk membaca Al-Qur‟an 

kepada umat Islam menjadi landasannya. 

b. Dasar Yuridis 

Secara yudiris pelaksanaan pendidikan membaca Al-Qur‟an telah 

mempunyai dasar yang kuat, karena pendidikan agama Islam salah 

satu materi ajarnya adalah baca tulis Al-Qur‟an, sebagaimana yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional bab II pasal 3 dirumuskan, pendidikan 

nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab 
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Ini berarti pendidikan agama Islam juga telah mempunyai 

kedudukan yang kuat secara yuridis, yaitu identik dengan dasar 

pendidikan nasional, berdasarkan pada pancasila dan undang-undang 

dasar 1945. Oleh karena itu, materi pengajaran pendidikan agama 

Islam yang diajarkan mulai di tingkat pertama atau sekolah dasar 

sudah mencerminkan dasar yuridis, seperti pada materi membaca 

AlQur‟an, pelajaran praktik solat dan pelajaran ketuhanan atau 

ketauhidan. Hal ini didasarkan pada pancasila sila pertama dan 

Undang-undang 1945. 

c. Dasar Sosial Psikologis 

Sebagai pegangan hidup di dunia dan di akhirat semua manusia 

memerlukan adanya agama, karena dalam jiwa manusia sebenarnya 

telah tertanam suatu perasaan adanya Allah, suatu perasaan nalurilah 

yang diciptakan oleh Allah SWT pada diri manusia sendiri
25

. 

 

 

 

  

                                                             
25

 Sayyid Sabik, Unsur-unsur Dinamika dalam Islam Tejemahan Yususf dan Harjono, ( 

Jakarta: PT Intermasa, 1997), h. 7 
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3. Keutamaan Membaca Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia 

mempunyai beberapa keutamaan bagi orang yang membaca dan 

mempelajarinya. M. Hasby Ash Shiddieqy memberikan beberapa point 

keutamaan membaca Al-Qur‟an, diantaranya: 

a. Ditempatkan dalam barisan orang-orang besar yang utama 

b. Memperoleh beberapa kebijakan dari tiap-tiap huruf yang 

dibacanya dan bertambah derajatnya disisi Allah SWT  

c. Dinaungi dengan payung rahmat, dikelilingi oleh para malaikat dan 

diturunkan Allah kepadanya ketenangan dan kewaspadaan 

d. Diterangi hatinya oleh Allah dan dipelihara dari kegelapan 

e. Diharumkan baunya, disegani dan dicintai oleh orang-orang shalih 

f. Tiada gundah hati dihari kiamat karena senantiasa dalam 

pemeliharaan dan penjagaan Allah 

g. Terlepas dari kesusahan akhirat
26

. 

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Membaca AlQur‟an 

Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan 

membaca Al-Qur‟an dibedakan menjadi 3, yaitu: 

a. Faktor Interal (faktor dari dalam diri siswa) 

Yakni keadaan/ kondisi jasmani dan rohani siswa. Faktor internal 

meliputi 2 aspek. Yaitu: 

 

                                                             
26

 M. Hasby Ash Shiddieqy, Ibid ,h. 131-132 
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1). Aspek Fisiologis (yang bersifat jasmaniah) 

Kondisi umum jasmani dan tonus (tegangan otot) yang 

menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendisendi nya, 

dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam 

mengikuti pelajaran. Kondisi organ tubuh yang lemah, apalagi jika 

disertai pusing-pusing kepala misalnya, dapat menurunkan kualitas 

ranah kognitif sehingga materi yang dipelajari pun kurang. Untuk 

mempertahakan tonus jasmani, siswa dapat mengkonsumsi 

makanan dan minuman yang bergizi, memilih pola istirahat, dan 

olah raga yang ringan yang sedapat mungkin terjadwal secara tepat 

dan berkesinambungan. 

2). Aspek Psikologis (yang bersifat rohaniah) 

Banyak faktor yang termasuk aspek psikologis yang dapat 

mempengaruhi kemampuan siswa dalam membaca AlQur‟an. 

Namun diantara faktor-faktor rohaniah siswa yang pada umumnya 

dipandang essensial adalah sebagai berikut:
27

 

a). Inteligensi Siswa 

Inteligensi pada umunya dapat diartikan sebagai kemampuan 

psiko-fisik untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan dari 

dengan lingkungan dengan cara yang tepat. 

                                                             
27

 Muhibbin Syah, Psikologi Pendiidkan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: Remaja 

Rosda Karya, 2006), cet. ke12, h 133-136 
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b). Sikap Siswa 

Sikap merupakan gejala internal yang berdimensi afektif berupa 

kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang 

relatif tetap terhadap objek orang, benda, dan sebagainya, baik 

secara positif maupun negatif. Juga bisa diartikan sebagai suatu 

kecenderungan mental kearah obyek tertentu 

c). Bakat siswa 

Secara umum bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki 

seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan 

datang. Bakat juga dapat diartikan sebagai sifat dasar 

kepandaian seseorang yang dibawa sejak lahir
28

. 

d). Minat siswa 

Minat (interest) berarti kecenderungan dan kegairahan yang 

tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. 

e). Motivasi siswa 

Dalam perspektif kognitif, motivasi yang lebih signifikan bagi 

siswa adalah motifasi intrinsik, karena lebih murni dan tidak 

tergantung pada dorongan atau pengaruh orang lain. Motivasi 

intrinsik juga lebih kuat dan relatif langgeng dibandingkan 

dengan motivasi atau dorongan dari orang lain. 

 

 

                                                             
28

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2001), h. 93 
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b. Faktor Eksternal (faktor dari luar siswa) 

Yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa. Faktor eksternal 

adalah faktor yang timbul dari luar diri siswa. Adapun faktor eksternal 

yang mempengaruhi kemampuan membaca Al-Qur‟an secara umum 

terdiri dari dua macam, sebagai berikut: 

1. Lingkungan sosial  

Lingkungan sosial yang paling banyak mempengaruhi adalah 

orang tua dan keluarga. Sifat-sifat orang tua, praktik pengelolaan 

keluarga, ketenangan keluarga, dan letak geografis rumah, semua 

dapat memberikan dampak baik atau buruk terhadap proses belajar 

siswa. Kurikulum yang tersusun secara sistematika dan beruntun 

akan membuat siswa belajar dengan santai dan menyenangkan. 

Proses belajar membaca Al-Qur‟an merupakan pembelajran yang 

sulit bagi siswa, apalagi jika penetapan kurikulum yang tidak sesuai 

maka akan menjadi faktor penghambat kemajuan prestasi belajar 

siswa. 

2. Lingkungan non sosial  

Faktor yang termasuk lingkungan non sosial adalah lingkungan 

sekitar siswa yang berupa benda-benda fisik, seperti gedung 

sekolah, letak geografis rumah siswa, alat-alat belajar, keadaan 

cuaca dan waktu belajar. Semua ini dipandang turut menentukan 

kemampuan membaca AlQur‟an. Misalnya rumah yang sempit dan 

berantakan atau perkampungan yang terlalu padat penduduk serta 



 25 

tidak memiliki sarana belajar, hal ini akan membuat siswa malas 

belajar dan akhirnya berpengaruh terhadap kemampuan siswa 

dalam membaca Al-Qur‟an. 

  4. Hubungan pemahaman ilmu tajwid dengan kemampuan membaca   

Al-Qur’an 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kemampuan adalah 

kesanggupan, kecakapan, kekuatan
29

. Kemampuan dalam membedakan 

bunyi huruf-huruf hijaiyah yang hampir sama terdapat dalam al-Qur‟an 

merupakan salah satu cara untuk memahami maksud ayat-ayat yang 

terkandung didalam Al-Qur‟an. 

Oleh karena itu membaca al-Qur‟an secara tartil merupakan suatu 

prinsip dalam membaca al-Qur‟an.Maksudnya, hendaklah sesorang 

membaca Al-Qur‟an dengan bacaan yang baik dan jelas sesuai dengan 

makhraj dan ilmu tajwidnya. Seseorang tidak boleh sama sekali membaca 

al-Qur‟an menurut kemauannya sendiri, membaca al-Qur‟an haruslah 

mengikuti cara bacaan yang benar yaitu dengan menggunakan ilmu 

tajwid
30

. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemahaman itu sangat penting bagi 

seoang siswa. Karena dalam hal ini ketika seorang siswa mengikuti proses 

belajar mengajar itu dituntut agar paham terhadap materi yang diajarkan 

oleh gurunya. Seperti pemahaman dalam mempelajari ilmu tajwid itu 

                                                             
29

 Depdiknas, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008) h. 628 
30

 Sahilun A Nasir, Ilmu Tafsir Al-Qur’an, (Surabaya: Al-Ikhlas) h. 104 
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sangat perlu, supaya terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam membaca 

al-Qur‟an. 

Dari uraian diatas, maka dapat dilihat bahwa pemahaman ilmu 

tajwid itu berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Karena prestasi 

belajar siswa itu diperoleh dari proses pembelajaran yang mengakibatkan 

adanya perubahan tingkah laku individu sebagai hasil dari pemahaman 

yang diperoleh dari belajar. 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian relevan dipaparkan disini dengan maksud untuk 

menghindari duplikasi pada desain dan temuan penelitian. Disamping itu, 

untuk menunjukkan keaslian peneliti bahwa topik yang ditelti belum pernah 

diteliti oleh peneliti lain dalam konteks yang sama. Adapun penelitian yang 

relevan dengan penelitian penulis adalah : 

1. Muhammad Saher, Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN 

Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2007 meneliti tentang “ Kemampuan 

Siswa Mengaplikasikan Ilmu Tajwid dalam Membaca Surat Pendek di 

MDA. Al-Amilin Pekanbaru”. Hasil penelitian M. Saher ini menunjukkan 

bahwa kemampuan siswa dalam ilmu tajwid itu dalam membaca surat 

pendek sangat diperlukan. Hasil penelitian nya menyatakan bahwa 

kemampuan siswa mengaplikasikan ilmu tajwid dalam membaca surat 

pendek dikategorikan “kurang maksimal” hal ini dibuktikan dengan 

presentase tes responden sebesar 65,54%.  
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Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian Muhammad 

Saher yaitu : meneliti tentang ilmu tajwid, sedangkan perbedaan pada 

yaitu: prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Al-Qur‟an hadits di MTs 

Raudhatul Hidayah Rangsang Kepulauan Meranti. 

2. Musbah, Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sultan Syarif 

Kasim Riau pada Tahun 2010 yang meneliti tentang “Upaya meningkatkan 

kemampuan membaca AL-Qur‟an murid kelas IV dengan menggunakan 

metode Hattawiyah di Sekolah Dasar Negeri 012 pulau Beralo Kecamatan 

Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”. Hasil penelitian Musbah 

menunjukkan bahwa penggunaan metode Hattawiyah dapat meningkatkan 

kemampuan membaca al-Quran siswa sampai 74%. 

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian Musbah adalah 

terletak pada kemampuan membaca Al-Qur‟an yang sama dilakukan 

peneliti, namun Nur Rahma Solehah menghubungkannya dengan 

menggunakan metode Hattawiyah, berbeda dengan penelitian yang 

peneliti lakukan, sedangkan peneliti sendiri meneliti tentang pemahaman 

ilmu tajwid dengan kemampuan membaca Al-Qur‟an pada mata pelajaran 

Al-Qur‟an Hadis di MTs Raudhatul Hidayah Rangsang Kepulauan 

Meranti. 
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C. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan sebagai acuan 

dalam menerapkan konsep teori di lapangan.Konsep operasioanal digunakan 

untuk mengukur variabel.Berdasarkan pada konsep dan teori-teori di atas, 

maka untuk menjawab masalah dalam penelitian ini penulis membuat konsep 

operasional.Penelitian ini berkenaan dengan hubungan pemahaman ilmu 

tajwid dengan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Al-Qur‟an hais di 

MTs. Raudhatul Hidayah. Adapun variabel penelitian yang akan 

dioperasioanalkan adalah pemahaman ilmu tajwid (variabel X) dengan 

prestasi belajar (variabel Y). 

Adapun indikator pemahaman ilmu tajwid (variabel X) adalah sebagai 

berikut: 

1. Siswa mampu menjelaskan pengertian qalqalah 

2. Siswa mampu mencontohkan hukum bacaan qalqalah 

3. Siswa mampu menerangkan pengertian tafkhim 

4. Siswa mampu mengemukakan hukum bacaan ra tafkhim 

5. Siswa mampu menguraikan pengertian mad aridh li-sukun 

6. Siswa mampu mencontohkan hukum bacaan mad aridh li-

sukun 

7. Siswa mampu membedakan hukum bacaan qalqalah, tafkhim, 

dan mad aridh li-sukun. 
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Adapun indikator kemampuan membaca Al-Qur‟an (Variabel Y) 

adalah sebagai berikut : 

1. Siswa mampu  membaca ayat-ayat Al-Qur‟an dengan lancar 

2. Siswa mampu membaca Al-Qur‟an sesuai hukum tajwid 

3. Siswa mampu membaca Al-Qur‟an sesuai dengan makharijul 

huruf. 

D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi 

Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Pemahaman ilmu tajwid siswa pada mata pelajaran al-Qur‟an hadis 

itu berbeda-beda. 

b. Kemampaun Membaca Al-Qur‟an siswa pada mata pelajaran al-

Qur‟an hadis berhubungan dengan pemahaman ilmu tajwidnya. 

2. Hipotesis  

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara dari rumusan 

masalah yang telah dikemukakan. Hipotesis dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan menjadi hipotesis alternative (Ha) dan hipotesis nihil (Ho) 

sebagai berikut: 

Ha: Ada hubungan yang signifikan antara Pemahaman ilmu Tajwid 

dengan Kemampuan Membaca Al-Qur‟an Siswa pada Mata 

Pelajaran Al-Qur‟an Hadis di MTs. Raudhatul Hidayah Kepulauan 

Meranti. 
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Ho: Tidak ada hubungan yang signifikan antara Pemahaman ilmu Tajwid 

dengan Kemampuan Membaca Al-Qur‟an Siswa pada Mata 

Pelajaran Al-Qur‟an Hadis di MTs. Raudhatul Hidayah Kepulauan 

Meranti. 

 

 


