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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu tajwid merupakan suatu disiplin ilmu yang bermanfaat untuk

menghindari agar tidak terjadi kesalahan dan perubahan bacaan al-Qur’an serta

memelihara lisan dari kesalahan membacanya. Adapun membaca al-Qur’an

sesuai dengan ilmu tajwid merupakan suatu kewajiban bagi orang yang

membacanya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Muzammil [73]

ayat 4:




Artinya: “atau lebih dari seperdua itu. dan bacalah Al Quran itu dengan

perlahan-lahan”.1

Jika dikaitkan dengan pendidikan, kemampuan dalam menerapkan

hukum-hukum bacaan tajwid ini akan memudahkan siswa. Hal ini tidak hanya

pada saat membaca saja, akan tetapi juga dapat memudahkan siswa ketika

diminta menuliskan al-Qur’an dengan benar. Disamping itu, siswa akan lebih

mudah di dalam mengartikan, menafsirkan dan memahami isi kandungan al-

Qur’an yang pada akhirnya dapat melahirkan penerus bangsa yang berjiwa

qur’ani, beriman dan bertaqwa. Ulama berpendapat bahwa tajwid didefinisikan

sebagai, “memberikan kepada huruf akan hak-hak dan tertibnya,

mengembalikan huruf kepada makhraj dan asalnya, serta menghaluskan

pengucapannya dengan cara yang sempurna tanpa berlebihan, kasar, tergesa-

1Departemen Agama RI, 2009, Al-Qur’an dan Terjemahannya. Jakarta: Sygma Examedia
Arkanleema. h. 574
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gesa dan dipaksakan.2 Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Furqan

[25] ayat 32:








Artinya: “berkatalah orang-orang yang kafir: "Mengapa Al Quran itu tidak

diturunkan kepadanya sekali turun saja?"; demikianlah supaya Kami perkuat

hatimu dengannya dan Kami membacanya secara tartil (teratur dan benar)”.3

Jadi sangat penting mempelajari ilmu tajwid. Maka di Sekolah

Menengah Pertama Negeri 002 Kampar Utara jam pelajaran Pendidikan

Agama Islam yang hanya dua jam ditambah menjadi empat jam. Di mana

tujuannya agar siswa mampu memahami dan membaca al-Qur’an dengan baik

dan benar. Oleh sebab itu, guru mempunyai peranan yang sangat besar dalam

membelajarkan materi ini dengan baik dan benar. Sebagaimana yang dikatakan

Ibnu Jaziri: “Tidak mengetahui jalan paling efektif untuk mencapai puncak

tajwid selain dari latihan lisan dan mengulang-ulang lafaz yang diterima dari

mulut orang baik bacaannya”.4

Berbicara tentang pembelajaran yang baik, tidak akan terlepas dari

metode yang digunakan. Kemampuan yang diharapkan dimiliki anak didik,

akan ditentukan oleh kerelevansian penggunaan suatu metode yang sesuai

dengan tujuan. Sebagaimana dikatakan Syaiful Bahri Djamarah, “Jika bahan

pelajaran yang diajarkan kurang dari 60% dikuasai oleh siswa, maka tingkat

2Manna Khalil Qhattan, 2009, Studi Ilmu-ilmu al-Qur’an, Jakarta: Qisthi Press, h. 265
3Departemen Agama RI, Op Cit, h. 577
4Manna Khalil Qhattan, Op Cit, h. 265
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keberhasilannya dikatakan kurang”.5 Itu berarti, tujuan pembelajaran akan

dapat dicapai dengan pemilihan dan penggunaan metode yang tepat sesuai

dengan standar keberhasilan yang terpatri di dalam suatu tujuan.

Metode dalam pembelajaran ada bermacam-macam dan digunakan

tergantung dari tujuan pembelajaran. Dan dalam prosesnya, guru dituntut agar

dapat memvariasikan metode tersebut sehingga tujuan pembelajaran dapat

tercapai maksimal. Menurut Syaiful Bahri Djamarah, ada beberapa faktor yang

harus dipertimbangkan dalam memilih dan menentukan suatu metode, yaitu:

a) Berpedoman pada Tujuan
b) Perbedaan Individual Siswa
c) Kemampuan Guru
d) Sifat Bahan Pelajaran
e) Situasi Kelas
f) Kelengkapan Fasilitas.6

Salah satu metode di dalam proses pembelajaran tajwid adalah metode

drill atau disebut juga dengan metode latihan atau pengulangan. Metode drill

adalah suatu cara mengajar dimana siswa melaksanakan kegiatan-kegiatan

latihan agar siswa memiliki keterampilan dan ketangkasan dari apa yang telah

dipelajari.7 Menggunakan metode pengulangan dalam pembelajaran sangat

banyak faidah dan manfaatnya. Sebagaimana dikatakan Fu’ad, “bahwa

menggunakan metode pengulangan dapat memberi penekanan terhadap

permasalahan yang penting, menegur siswa yang malas karena terjangkit

5 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, 2006, Strategi Belajar Mengajar (Edisi
Revisi), Jakarta: Rineka Cipta, h. 107

6 Syaiful Bahri Djamarah, 2010, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, Jakarta:
Rineka Cipta, h. 229-231
Lihat juga Ahmad Tafsir, 2011, Metode Pengajaran Agama Islam, Bandung: Remaja
Rosdakarya, h. 33

7 Roestiyah, 2008, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: Rineka Cipta, h. 125
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kantuk misalnya dan menghafal sesuatu yang diulang-ulang”.8 Fu’ad

menambahkan lagi bahwa pengulangan tersebut adakalanya terjadi pada kata

dan kalimat, adakalanya pada nama dan adakalanya pada selain keduanya.9

Mengenai pengulangan kata ini terdapat dalam hadist Nabi Muhammad SAW

yang berbunyi:

َعْن َعْبِدالرَّْمحَن ْبِن َأِيبْ َبْكَرٍة َعْن أَبِْيِه َرِضَي اهللا َعْنُه قَاَل، قَاَل َرُسْوُل اهللا َصلَّى اهللا َعًلْيِه 
. قَاُلْوا: بـََلى يَا َرُسْوُل اِهللا. قَاَل: اْلِإلْشرَاُك َثالَثًاَوَسلََّم قَاَل: َأَال أُنـَبُِّئُكْم بَِأْكَربِ اْلَكَبائِِر؟ 

ِهللا، َوُعُقْوُق اْلَواِلَدْيِن. َوَجَلَس َو َكاَن ُمتَّاِكًئا فـََقاَل: َأَال َو قـَْوُل الزُّْوِر. قَاَل َفَما زَاَل بِا
َحىتَّ قـُْلَنا: لَْيَتُه َسَكَت. (رواه البحاري)ُيَكرُِّرَها

Artinya: “Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari bapaknya r.a dia berkata,
Nabi SAW bersabda: “Maukah aku beritakan kepada kalian dosa
besar yang paling besar?”(tiga kali). Mereka (para sahabat)
menjawab, “Ya, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda,
“Menyekutukan Allah, dan durhaka terhadap orang tua”, kemudian
beliau duduk (tegak)setelah sebelumnya beliau bersandar, kemudian
beliau bersabda, “Ketahuilah... dan kesaksian palsu.” Dia berkata,
“Beliau terus mengulang-ulanginya sehingga kami berkata,
‘Semoga saja beliau diam’.”

Al-Hafiz dalam buku Begini Seharusnya menjadi guru yang ditulis

oleh Fu’ad, menyatakan bahwa “perkataan “Tiga Kali” tersebut maksudnya

adalah beliau (Nabi Muhammad SAW) mengucapkan hal tersebut kepada

mereka (para sahabat) sebanyak tiga kali serta mengulang-ulangnya adalah

sebagai bentuk penekanan untuk menggugah pendengar supaya menghadirkan

pemahamannya”.10

8 Fuad bin Abdul Aziz asy-Syalhub, 2011, Begini Seharusnya Menjadi Guru – Panduan
Lengkap Metodologi Pengajaran Cara Rasulullah, Jakarta: Darul Haq, h. 151

9 Ibid.
10Ibid, h. 152-153
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Pengulangan kata ini juga terdapat dalam hadist yang menceritakan

kisah Usamah bin Zaid bin Haritsah bersama Nabi SAW ketika dia membunuh

orang yang mengucapkan la ilaaha illallah di suatu peperangan karena

mentakwil (hukumnya). Usamah berkata, ketika kami pulang, berita itu telah

sampai kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda kepadaku:

َا ُمتَـ  َعِوًذا؛ يَا ُأَساَمُة، أَقـَتَـْلَتُه بـَْعَد َما قَاَل ال اِٰلَه ِاالَّ اهللاُ؟ قَاَل: قـُْلُت: يَا َرُسْوَل اِهللا، إِنَُّه ِإمنَّ
ينِّْ ملَْ َعَليَّ َحىتَّ َمتَنـَّْيُت أُيَكرُِّرَهاقَاَل: قـَتَـْلَتُه بـَْعَدَما َما قَاَل ال اِٰلَه ِاالَّ اهللاُ؟ قَاَل: َفَما زَاَل 

َأُكْن َأْسَلْمُت قـَْبَل ٰذِلَك اْليَـْوِم. (رواه البحاري)
Artinya: “Wahai Usamah, apakah kamu membunuhnya setelah dia

mengucapkan la ilaaha illallah?” Usamah berkata, “Saya berkata,
‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia mengucapkannya untuk
melindungi diri’.” Beliau bersabda, “apakah kamu membunuhnya
setelah dia mengucapkan la ilaaha illallah?” “Usamah berkata,
“Beliau terus mengulang-ulanginya hingga aku berangan-angan
seaindainya aku belum menyatakan Islam sebelum hari itu”.

Al-Qurthubi dalam buku Fu’ad menerangkan bahwa “Pengulangan

beliau (Nabi Muhammad SAW) terhadap hal itu dan berpalingnya beliau dari

menerima permohonan maaf tersebut mengandung larangan keras untuk

melakukan yang seperti itu”.11 Dari dua Hadist tersebut dapat dipahami bahwa

mengulang sampai tiga kali adalah puncak untuk memperoleh keterangan, akan

tetapi bisa ditambah sesuai kebutuhan.

Sedangkan pengulangan nama, terdapat dalam hadist Nabi

Muhammad SAW yang diriwayatkan Bukhari dari Anas bin Malik bahwa Nabi

SAW bersabda –dan beliau membonceng Mu’adz  di atas (keledai)-;

11Ibid, h. 153
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لَبـَّْيَك يَا َرُسوَل اِهللا َوَسْعَدْيَك. قَاَل: يَا ُمَعاُذ. قَاَل: لَبـَّْيَك يَا يَا ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل. قَاَل: 
. قَاَل:َما ِمْن َأَحٍد َيْشَهُد َأْن َال اِٰلَه ِاالَّ اهللاُ َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا َثالَثًاَرُسوَل اِهللا َوَسْعَدْيَك. 

َمُه اُهللا َعَلى النَّاِر، قَاَل: يَا َرُسوَل اِهللا، أََفَال أْخِربُ بِِه َرُسْوُالِهللا ِصْدقًا ِمْن قـَْلِبِه ِإالَّ َحرَّ 
ًا. (رواه البحاري) َا ُمَعاٌذ ِعْنَد َمْوتِِه تََأمثُّ النَّاَس فـََيْشَتْبِشُرْوا؟ قَاَل: َوَأْخبَـَر ِ

Artinya: “Wahai Mu’adz bin Jabal! Dia berkata, “Labbaik ya Rasulallah, wa
sa’daik.” Beliau bersabda, “Wahai Mu’adz!” Dia menjawab,
“Labbaik ya Rasulallah, wa sa’daik.”(Tiga Kali). Beliau bersabda,
“Tidak seorang pun bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak
diibadahi (dengan benar) kecuali Allah dan bahwa Muhammad
adalah Rasul Allah, jujur dari dalam hatinya, kecuali Allah
mengharamkannya masuk neraka.” Dia berkata, “ Wahai
Rasulullah, tidakkah aku memberitakan manusia agar mereka
bergembira?” Beliau berkata, “Kalau (mereka kamu beritahukan)
mereka akan berpangku tangan.” Lalu Mu’adz mengabarkannya
pada saat kematiannya karena takut jatuh pada dosa
(menyembunyikan ilmu).”

Fu’ad mengatakan bahwa Rasulullah mengulang-ulang panggilannya

kepada Mu’adz bin Jabal sebanyak tiga kali, dan rahasia dalam hal itu adalah -

wallahu a’lam-, untuk mempersiapkan Mu’adz menerima berita besar yang

akan dia emban, dan yang menunjukkan hal tersebut adalah perkataan Mu’adz

dalam hadist tersebut “tidakkah aku memberitakan manusia agar mereka

bergembira?”. Dalam perkataannya itu menunjukkan keagungan hadist ini.12

Artinya, ketika seorang guru akan melontarkan suatu berita penting kepada

siswanya, hendaknya memanggil namanya sebanyak tiga kali baru kemudian

menyampaikan berita itu kepadanya. Di dalam pembelajaran tajwid juga

terdapat keterampilan yang harus dimiliki siswa, maka sangat tepat jika

12Ibid, h. 154-155
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digunakan metode drill atau pengulangan di dalam pembelajaran tajwid untuk

mencapai tujuan dari pembelajaran tajwid.

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di  Sekolah

Menengah Pertama Negeri 002 Kampar Utara diketahui bahwa guru-guru yang

ada merupakan lulusan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, yang telah dibekali

dengan keterampilan pedagogik. Seharusnya guru-guru tersebut sudah

menguasai berbagai metode pembelajaran termasuk metode drill khususnya

dalam pembelajaran tajwid. Namun penerapan metode drill yang diterapkan

guru dalam pembelajaran tajwid di Sekolah Menengah Pertama Negeri 002

Kampar Utara belum sepenuhnya melaksanakan apa yang menjadi indikator di

dalam  metode drill tersebut. Hal itu dapat dilihat dari gejala-gejala sebagai

berikut:

1. Masih adanya siswa yang tidak mau membaca ketika disuruh

membaca oleh gurunya.

2. Masih adanya sebagian siswa yang kurang tepat dalam melafalkan

makhraj suatu huruf.

3. Masih adanya siswa yang tidak mendengungkan bacaan yang

seharusnya didengungkan.

4. Masih terlihat guru tidak mencontohkan bacaan sebelum menyuruh

siswa membaca.

Berdasarkan gejala-gejala di atas, penulis melihat adanya kesenjangan

antara harapan dan kenyataan yang ada, hal inilah yang membuat penulis

tertarik untuk meneliti dengan judul “Penerapan Metode Drill pada
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Pembelajaran Tajwid di Sekolah Menengah Pertama Negeri 002 Kampar Utara

Kabupaten Kampar”.

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi salah penafsiran tentang judul ini perlu adanya

penegasan terhadap istilah-istilah yang terdapat di dalam judul ini adalah:

1. Metode Drill atau disebut latihan siap dimaksudkan untuk memperoleh

ketangkasan atau keterampilan latihan terhadap apa yang dipelajari,

karena hanya dengan melakukan secara praktis suatu pengetahuan

dapat disempurnakan dan siap-siagakan.13

2. Pembelajaran Tajwid adalah pembelajaran yang membahas tentang

ilmu-ilmu hukum tajwid. Ilmu tajwid ialah ilmu yang digunakan untuk

mengetahui bagaimana sebenarnya membunyikan huruf-huruf dengan

betul, baik huruf yang berdiri sendiri maupun huruf dalam rangkaian.14

Jadi maksud judul diatas adalah suatu proses pembelajaran yang

dilakukan guru melalui metode drill/ latihan agar siswa dapat memperoleh

ketangkasan atau keterampilan terhadap apa yang dipelajari, dalam hal ini

adalah pada pembelajaran tajwid.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan dalam latar belakang

di atas, maka ditemukan permasalahan sebagai berikut:

a. Bagaimana penerapan metode drill oleh guru?

13Ramayulis, 2010, Metodologi Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Kalam  Mulia, h. 349
14Abdullah Asy’ari, 1987, Pelajaran Tajwid – Qa’idah Bagaimana Seharusnya Membaca
al-Qur’an untuk Pelajaran Permulaan, Surabaya: Apollo Lestari, h.7
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b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan metode drill pada

pembelajaran tajwid?

c. Berapa lama waktu yang disediakan guru untuk siswa pada

pembelajaran tajwid ?

d. Apakah penggunaan metode drill pada pembelajaran tajwid dapat

meningkatkan kemampuan siswa dalam menerapkan hukum bacaan

tajwid?

e. Apakah penggunaan metode drill dalam pembelajaran tajwid dapat

mendorong siswa untuk lebih termotivasi dalam belajar tajwid?

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah sebelumnya, terlihat banyaknya

permasalahan yang muncul. Maka perlu dibuat batasan permasalahan yang

mana saja yang akan diteliti. Maka peneliti membatasi penelitian pada

Penerapan Metode Drill pada Pembelajaran Tajwid dan faktor-faktor yang

mempengaruhinya di Sekolah Menengah Pertama Negeri 002 Kampar Utara

Kabupaten Kampar. Kemudian, penelitian ini akan dilaksanakan di kelas

VII dan VIII dengan pertimbangan materi tajwid ini hanya ada di kelas

tersebut.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, dapat dirumuskan masalahnya

adalah:
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a. Bagaimanakah penerapan metode drill oleh guru pada Pembelajaran

Tajwid Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 002 Kampar Utara

Kabupaten Kampar?

b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan metode drill pada

pembelajaran Tajwid Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 002

Kampar Utara Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui penerapan metode drill oleh guru pada Pembelajaran

Tajwid Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 002 Kampar Utara

Kabupaten Kampar.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan metode

drill pada Pembelajaran Tajwid Di Sekolah Menengah Pertama Negeri

002 Kampar Utara Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian:

a. Bagi siswa

1) Untuk meningkatkan kemampuan siswa di Sekolah Menengah

Pertama Negeri 002 Kampar Utara.

2) Untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan membaca al-

Qur’an, sehingga diperoleh pemerataan hasil belajar.
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b. Bagi Guru

1) Penelitian ini merupakan suatu usaha untuk membantu siswa untuk

dapat membaca al-Qur’an.

2) Meningkatkan kemampuan guru untuk menciptakan proses

pembelajaran yang efektif dan efisien.

c. Bagi sekolah

1) Meningkatkan potensi sekolah yang dapat dilihat dari peningkatan

hasil belajar siswa

2) Meningkatkan kualitas sekolah melalui peningkatan kualitas

pembelajaran.

d. Bagi peneliti

1) Menambah wawasan pengetahuan, pengalaman, dan melatih peneliti

untuk meneliti secara ilmiah

2) Sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Pendidikan Agama Islam

UIN Suska Riau.


