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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

Untuk menjelaskan maksud dan arah penelitian, penulis akan

mengemukakan beberapa teori yang ada relevansinya dengan judul penelitian.

1. Pelaksanaan Pembelajaran

Menurut Nurdin Usman mengemukakan pendapatnya mengenai

pelaksanaan atau implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi,

tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem dan bukan sekedar

aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan

kegiatan.” 9 Dalam “Oxford Advance Learner’s Dictionary” sebagaimana

yang dikutip oleh Mulyasa dalam bukunya “Kurikulum Berbasis

Kompetensi” dikemukakan bahwa implementasi adalah sesuatu yang

memberikan efek atau dampak.10 Lebih lanjut Mulyasa menyebutkan

bahwa implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep,

kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan

dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai

dan sikap.11

Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil suatu kesimpulan

bahwa pelaksanaan adalah suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan

9Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2002, h. 70

10E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006,
h. 93

11Ibid., h. 61
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atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak

baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Kajian ini berkenaan dengan pelaksanaan pembelajaran tahsin al-

Qur’an. Pengertian pelaksanaan secara umum menunjukkan sampai

seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan,

atau penerapan yang berakibat pada perubahan pengetahuan, keterampilan

maupun nilai dan sikap. Sedangkan pembelajaran adalah kegiatan guru

secara terprogram dalam mendesain instruksional agar siswa belajar secara

aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber belajar.12 Dapat juga

diartikan sebagai kegiatan melaksanakan kurikulum suatu lembaga

pendidikan agar dapat mempengaruhi siswa mencapai tujuan pendidikan

yang telah ditetapkan.

Pembelajaran yang baik dapat terwujud melalui kegiatan yang

memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

a. Berpusat pada siswa.
Semua bentuk aktifitas diarahkan untuk membantu perkembangan
siswa agar menjadi pribadi mandiri, pelajar efektif, dan kerja
produktif.

b. Interaksi edukatif antara guru dengan siswa.
Adanya saling memahami antara guru dengan siswa sehingga dapat
menumbuhkan rasa percaya diri.

c. Suasana demokratis
Dalam suasana demokratis, semua pihak akan memperoleh
penghargaan sesuai dengan potensi dan prestasinya sehingga dapat
memupuk rasa percaya diri, dan pada gilirannya dapat berinovasi dan
berkreasi sesuai dengan kemampuan masing-masing.

d. Variasi metode mengajar
Menggunakan metode pembelajaran secara berganti-ganti sesuai
dengan tujuan, bahan, situasi, sehingga dapat menumbuhkan rasa
senang pada siswa, tidak bosan atau jenuh, siswa akan bersemangat

12 Dimyati, Belajar dan Pembelajaran, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h. 297
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untuk belajar, sehingga memungkinkan memperoleh hasil
pembelajaran yang lebih baik.

e. Guru professional
Guru professional adalah guru yang memiliki keahlian yang memadai,
rasa tanggung jawab yang tinggi, serta memiliki rasa kebersamaan
dengan rekan sejawatnya.

f. Bahan yang sesuai dan bermanfaat
Bahan yang diajarkan bersumber dari kurikulum yang telah
ditetapkan secara relatif baku yang sesuai dengan kemampuan,
kondisi siswa dan lingkunganny, sehingga memberikan makna dan
faedah bagi siswa.

g. Lingkungan yang kondusif
Lingkungan kondusif adalah lingkungan yang dapat menunjang bagi
proses pembelajaran yang efektif.

h. Sarana belajar yang menunjang
Sarana tersebut adalah alat bantu mengajar yang ditentukan dengan
tujuan, bahan, metode, dan situasi pembelajaran.13

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembelajaran

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran adalah :

a. Faktor guru yang memiliki pola mengajar sendiri.

b. Faktor siswa yang memiliki keragaman kecakapan dan kepribadian.

c. Faktor kurikulum belajar mengajar antara guru dan siswa dalam

mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.

d. Faktor lingkungan, tempat dan situasi terjadinya pengalaman-

pengalaman belajar.14

Dalam buku Slameto ada beberapa hal yang juga dapat mempengaruhi

efektifitas pembelajaran, diantaranya adalah:

a. Penguasaan bahan pelajaran.

13 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2006, h. 177-180

14 Muhammad Ali, Guru dalam Proses Belajar Mengajar, Bandung: Sinar Baru, 2008, h.
5-7
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Guru harus menguasai bahan pelajaran dengan sebaik mungkin,

sehingga dapat membuat perencanaan bahan pelajaran dengan baik dan

membimbing siswa kearah tujuan yang lebih baik.

b. Cinta kepada yang diajarkan.

Guru mencintai pelajaran yang akan diberikan kepada siswa.

c. Pengalaman pribadi dan pengetahuan yang dimiliki siswa.

Pengalaman yang dibawa siswa dari keluarganya akan mempengaruhi

proses pembelajaran.

d. Seorang guru harus menyadari bahwa dirinya tidak mungkin

menguasai dan mendalami semua bahan pelajaran. Oleh karena itu

seorang guru harus menambah ilmunya dan mengadakan diskusi

ilmiah dengan teman se-profesinya untuk menambah pengetahuannya.

e. Guru harus mau memberikan pujian yang tepat dan memberikan

tauladan yang baik.

f. Guru harus mampu menimbulkan semangat belajar secara individu.15

g. Variasi metode

Dalam pembelajaran jika guru hanya menggunakan satu metode, maka

akan membosankan siswa, dan siswa tidak tertarik perhatiannya pada

pelajaran. Sedangkan dengan penggunaan metode yang bervariasi

dapat meningkatkan efektifitas pembelajaran siswa. Prinsip pengajaran

al-Qur’an yang bertujuan memeperbaiki atau membaguskan bacaan al-

15 Slameto, Belajar Mengajar dan Faktor-Faktor yang mempengaruhinya, Jakarta:
Rineka Cipta, 2010, h. 95-96
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Qur’an pada dasarnya bisa dilakukan dengan bermacam-macam

metode. Diantara metode-metode itu ialah sebagai berikut:

1) Guru membaca terlebih dahulu, kemudian disusul murid. Dengan

metode ini, guru dapat menerapkan cara membaca huruf dengan

benar melalui lidahnya. Sedangkan anak akan dapat melihat dan

menyaksikan langsung praktik keluarnya huruf dari lidah guru untuk

ditirukannya, hal itu disebut dengan musyafahah ‘ardu lidah.

Metode ini diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kalangan

sahabat.

2) Murid membaca didepan guru, sedangkan guru menyimaknya.

Metode ini dikenal dengan metode sorogan atau ‘Ardu Qira’ah

(setoran bacaan). Metode ini diperaktekkan Rasulullah bersama

dengan malaikat Jibril kala tes bacan al-Qur’an bulan Ramadhan.

3) Guru mengulang-ulang bacaan, sedang murid menirukannya kata

perkata dan kalimat perkalimat juga secara berulang-ulang hingga

terampil dan benar. Dari ketiga ini, metode yang banyak diterapkan

dikalangan anak-anak pada masa kini adalah metode kedua, karena

dalam metode ini terdapat sisi positif yaitu aktifnya murid (cara

belajar siswa aktif).16

16Ahmad Syarifuddin, Mendidik Anak Membaca, Menulis, dan Mencintai Al-Qur’an,
Jakarta: Gema Insani, 2004, h. 81
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3. Tahsin al-Qur’an

a. Pengertian

Tahsin berasal dari kata “Hasana, Yuhasinu, Tahsinan” yang

artianya memperbaiki, membaguskan, menghiasi, mempercantik,

membuat lebih baik dari semula. Jadi tahsin al-Qur’an adalah upaya

untuk memperbaiki dan membaguskan bacaan al-Qur’an.17

b. Urgensi Tahsin al-Qur’an

1) Bacaan al-Qur’an yang baik dan benar, sebagaimana ayat al-Qur’an

yang baik itu diturunkan, sangat dicintai oleh Allah SWT. Karena

al-Qur’an diwahyukan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril

kepada Rasulullah dengan bacaan yang tartil. Begitu juga Rasulullah

membaca dan mengajarkan kepada sahabatnya dengan bacaan yang

tartil. Para sahabat Rasulullah membaca dan mengajarkan al-Qur’an

kepada tabi’in juga dengan becaan tartil, dan begitu seterusnya.

2) Bacaan yang bagus akan memudahkan pembacanya atau orang yang

mendengarkannya menghayati al-Qur’an. Menghayati al-Qur’an

merupakan misi turunya al-Qur’an. Sebagaimana Allah SWT

berfirman dalam al-Qur’an surah Shaad ayat 29.







17Ahmad Annuri, Op. Cit., h. 3
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Artinya: Kitab al-Qur’an yang kami turunkan kepadamu yang

diberkahi, agar mereka menghayati ayat-ayat-Nya dan

agar orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran.

Hampir tidak mungkin pembaca al-Qur’an yang tidak bagus

bacaannya dapat menghayati al-Qur’an dengan baik.

3) Bacaan yang bagus akan memudahkan seseorang meraih pahala

dari Allah dengan sangat baik

4) Bacaan yang bagus memungkinkan seseorang mengajarkan al-

Qur’an kepada orang lain, minimal kepada keluarganya. Hampir di

pastikan setiap orang perlu mengajarkan bacaan al-Qur’an kepada

orang lain. Setiap muslim harus memiliki andil mengajarkan bacaan

al-Qur’an kepada orang lain, minimal kepada anaknya.

5) Bacaan yang bagus dapat mengangkat kualitas seseorang.18

c. Target Tahsin al-Qur’an

Agar program tahsin al-Qur’an nampak berhasil dan mencapai

target, maka perlu dipahami target atau sasaran tahsin Al-qur’an yang

harus dicapai adalah:

1) Terciptanya kemampuan melafalkan huruf-huruf dengan baik dan

benar, sesuai dengan makhraj dan sifatnya.

2) Terciptanya kemampuan membaca ayat-ayat al-Qur’an sesuai

dengan hukum-hukum tajwid.

3) Terciptanya kemampuan membaca ayat-ayat al-Qur’an dengan

lancar, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah tajwid, sehingga

18Ibid., h. 5
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mampu melaksanakan anjuran Rasulullah membaca 30 juz dalam

waktu sebulan.

4) Terciptanya kemampuan menghafal, minimal 1 juz dengan

melafalkan yang baik dan benar.

5) Terciptanya kemampuan menguasai kaidah-kaidah ilmu tajwid,

karena bagi pembaca al-Qur’an (qori) yang memahami dan

menguasai kaidah-kaidah tajwid, kecil kemungkinannya melakukan

kesalahan saat membaca al-Qur’an, disisi lain ia juga mampu

mengajarkan, disisi lain ia juga mampu mengajarkan kepada

keluarga dan masyarakat.19

d. Keberhasilan dalam Tahsin al-Qur’an

Semua pekerjaan haruslah memiliki kunci keberhasilan dalam

pencapaian tujuannya, begitu juga dengan tahsin al-Qur’an. Adapun

kunci keberhasilan dalam pembelajaran tahsin al-Qur’an sebagai

berikut:

1) Niat yang ikhlas

Allah SWT berfirman dalam surah al-Bayyinah ayat 5




Artinya : “ Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya

menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepada-

Nya, dalam (menjalankan) agama….”

19Ibid., h. 6
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Niat adalah salah satu syarat diterimanya amal, niat akan

menjadi motivator / spirit pada setiap langkah kita. Oleh karena itu

proses Tahsin al-Qur’an yang kita lakukan hendaknya niatnya harus

benar, niat yang benar adalah apabila lillah (semata-mata hanya

karena Allah).

2) Yakin

Allah SWT berfirman dalam surah al-Qamar ayat 17




Artinya : “ Dan sesungguhnya Kami telah mudahkan al-Qur’an

untuk menjadi pelajaran, maka adakah orang yang

mau mengambil pelajaran (darinya)?”

Siapapun, suku mana pun dan dimana pun seseorang berada,

punya peluang yang sama untuk memiliki bacaan al-Qur’an yang

tartil, maka yakinlah dengan adanya upaya yang sungguh-sungguh

maka Allah akan memudahkan kita untuk berinteraksi dengan al-

Qur’an secara benar.

3) Talaqqi dan musyafahah

Maksudnya adalah mempelajari al-Qur’an melalui seorang

guru, langsung berhadap-hadapan, (mendengar, melihat dan

membaca secara langsung dari orang yang ahli). Sebab tidak

mungkin benar bacaan seseorang apabila tidak bertemu dan berguru

secara face to face (tatap muka) dengan orang yang ahli dalam

bidang Qira’at. Sebagaimana juga Rasulullah bertalaqqi dengan
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malaikat Jibril. Cara ini adalah cara yang asasi dalam prooses

mempelajari al-Qur’an.

Membaca dan tadabbur al-Qur’an tidak bisa mencapai derajat

yang optimal tanpa adanya mu’allim atau pengasuh yang

mempunyai penguasaan mumpuni untuk itu, terutama dari sisi

memahami dan mererapkan tajwid, makharijul huruf, dan ilmu-ilmu

serta hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Maka selain

menuntuk keaktifan juga harus belajar secara talaqqi, belajar dari

sumber yang ahli secara langsung.

4) Disiplin dalam membaca setiap hari

Kontinyu dalam membaca al-Qur’an setiap hari, lidah dan

bibir akan semakin lentur, sehingga apabila saat (perbaikan bacaan)

Tahsin, ada bacaan yang salah kemudian diluruskan akan cepat

menyesuaikan dengan apa yang dicontohkan oleh pembimbing.

5) Membiasakan dengan satu jenis tulisan dari mushaf

Membiasakan dengan satu jenis tulisan tertentu dari mushaf

(al-Qur’an yang memenuhi standar kaidah rasm ustmani) dengan

memakai satu mushaf akan memudahkan kita, akrab dengan satu

bentuk tulisan, dan akan menjadikan tempo/ ritme bacaan akan

semakin baik.

6) Merasa terikat dengan menambah jumlah atau target bacaan setiap

hari atau periodik.
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Mengharuskan diri untuk menambah jumlah atau target

bacaan al-Qur’an setiap hari (secara periodik), dan menjadikan

membaca al-Qur’an sebagai kebutuhan hidup, karena bagimanapun

kondisinya kalau sudah menjadi kebutuhan hidup akan diupayakan

untuk terwujud.

Adapun caranya adalah, pada bulan ke satu baca satu hari satu

halaman, tanggal satu bulan ke dua, tambah satu halaman, sehingga

dalam bulan ke dua setiap hari dua halaman, berikutnya tanggal satu

bulan ke tiga tambah satu halaman, dan seterusnya.

7) Banyak mendengar bacaan murattal

Dengan sering mendengar bacaan murattal, baik secara

langsung atau pun carayang lain, kita akan semakin cinta dengan al-

Qur’an. Diri kita akan termotivasi untuk mencontoh bacaan seperti

yang didengar. Disamping dari pada itu ada pula perintah untuk

mendengarkan pembacaan al-Qur’an. Allah berfirman dalam surah

al-A’rof ayat 204





Artinya : “ Dan apabila dibacakan al-Qur’an, maka dengarkanlah

dan diamlah supaya kamu mendapatkan rahmat”.20

8) Membuka diri untuk menerima nasehat

20Syamsul Rijal Hamid, Hakekat dan Pahala Membaca Al-Qur’an, Bogor: Cahaya Islam,
2013, h. 52
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Dengan keterbukaan hati untuk menerima nasehat, kritikan,

baik dari teman, sahabat, apalagi dari orang yang ‘alim maka akan

semakin tahu kelemahan dan kekurangan kita, sehingga kita akan

bersemangat untuk menyempurnakan untuk menjadi yang lebih

baik.21

4. Pengertian al-Qur’an

a. Pengertian Al-Qur’an

Al-Qur’an menurut bahasa ialah bacaan atau yang dibaca. Al-

Qur’an adalah “masdar” yang diartikan dengan arti isim maf’ul, yaitu

“maqru” yang dibaca. Sedangkan menurut istilah ahli agama (‘uruf

Syara’), ialah nama bagi kalamullah yang diturunkan kepada nabi Nya

Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf.22

Secara terminologi/ istilah agama ada beberapa ulama yang

membuat defenisi tentang al-Qur’an, namun di sini penulis akan

mengutip salah satunya yang menurut penulis paling sempurna, yaitu

pendapat Abdul Wahab Khallaf dalam bukunya Ilmu Ushul Fiqh,

dikatakan : al-Qur’an adalah kalam Allah yang diturunkan melalui

perantara malaikat Jibril ke dalam kalbu Rasulullah SAW dengan

menggunakan bahasa Arab dan disertai dengan kebenaran agar dijadikan

hujjah (penguat) dalam hal pengakuannya sebagai Rasul, dan agar

dijadikan sebagai undang-undang bagi seluruh umat manusia, di

samping merupakan amal ibadah jika membacanya. al-Qur’an itu

21Ahmad Annuri, Op. Cit., h. 7-9
22Hasbi Ash Shaddieqy, Sejarah Dan Pengantar Ilmu Al-Qur’an/ Tafsir, Jakarta: Bulan

Bintang, 1977, h. 15
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dimulai dari surat Al-Fatihah, dan ditutup dengan surat An-Nas, yang

sampai kepada kita dengan tertib dalam bentuk tulisan maupun lisan

dalam keadaan utuh dan terpelihara dari perubahan dan pergantian,

sekaligus dibenarkan oleh Allah di dalam firmannya:




Artinya: “Sesungguhnya kami-lah yang menurunkan al-Qur’an, dan

sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya”. (Q. S. Al-

Hijr ayat 9).23

Al-Qur’an juga dapat diartikan sebagai kalamullah yang

diturunkan kepada nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril.

Al-Qur’an tertulis dalam mushaf dan sampai kepada manusia secara

mutawattir. Membacanya bernilai ibadah, diawalai dengan surat Al-

Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas.24

Selain dari pengertian di atas, al-Qur’an berasal dari kata qaraa

yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca. Sedangkan para ulama

telah berbeda pendapat didalam menjelaskan kata al-Qur’an :

1) Sebahagian dari mereka, diantaranya adalah Al-Asy’ari, mengatakan

bahwa kata al-Qur’an di ambil dari kata kerja “qarana”

(menyertakan) kerena al-Qur’an menyertakan surat, ayat, dan huruf-

huruf.

2) Al-Farra’ menjelaskan bahwa kata al-Qur’an diambil dari kata dasar

“qara’in” (penguat) karena al-Qur’an terdiri dari ayat-ayat yang

23Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushulul Fiqih, Bandung: Gema Risalah Press, 1996, h. 39-
40

24Toto Suryana dkk, Pendidikan Agama Islam, Bandung: Tiga Mutiara, 2006, h. 41
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saling menguatkan, dan terdapat kemiripan antara satu ayat dan ayat-

ayat lainnya.25

Terdapat juga pengertian al-Qur’an menurut para ahli adalah :

1) Menurut Abu Syahbah, al-Qur’an adalah kitab Allah yang

diturunkan, baik lafazh maupun maknanya kepada Nabi Muhammad

yang diriwayatkan secara muatawttir, yakni dengan penuh kepastian

dan keyakinan (akan kesesuaiannya dengan apa yang diturunkan

kepada Nabi Muhammad), yang ditulis pada mushaf mulai dari awal

surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas.

2) Menurut Manna Al-Qathtahan, al-Qur’an adalah kiatab Allah yang

diturunkan kepada Nabi Muhammad dan membacanya memperoleh

pahala.

3) Menurut Al-Jurjani, al-Qur’an kitab yang diturunkan kepada

Rasulullah yang ditulis didalam mushaf dan yang diriwayatkan secara

mutawattir tanpa ada keraguan.

4) Menurut kalalangan pakar Ushul Fiqih, Fiqih, dan Bahasa Arab, al-

Qur’an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad

yang lafazhnya mengandung mukjizat, membacanya mempunyai nilai

ibadah, yang diturunkan secara mutawattir, dan yang ditulis pada

mushaf, mulai dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas.

Cara membaca al-Qur’an memiliki tingkatan-tingkatan, antara

lain telah di jelaskan dalam latar belakang masalah pada penelitian ini.

25Rosihan Anwar, Ulum Al-Qur’an, Bandung: Pustaka Setia, 2008, h. 32
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Membaca al-Qur’an yang dimaksud adalah membaca dengan Tartil.

Sebagaimana dengan firman Allah surat Al-Muzzammil ayat 4 :



Artinya : dan bacalah al-Qur’an dengan tartil.

Maksud dari ayat ini ialah agar kita membaca al-Qur’an dengan

perlahan-lahan sehingga membantu pemahaman dan perenungan

terhadap al-Qur’an. Surat al-Muzammil ayat 4 secara langsung

memerintahkan kaum muslimin untuk membaca al-Qur’an dengan tartil.

Itu artinya, secara tidak langsung kita pun dituntut untuk mempelajari

ilmu tentang tatacara membaca al-Qur’an dengan tartil. Ilmu yang

dimaksud tidak lain adalah ilmu tajwid.26

b. Kewajiban Mempelajari al-Qur’an

Sebagai kitab suci terakhir al-Qur’an bagaikan miniatur alam

raya yang memuat segala disiplin ilmu pengetahuan serta merupakan

sarana penyelesaian segala permasalahan sepanjang hidup manusia.

Dalam al-Qur’an ada lebih kurang 854 ayat yang menanyakan mengapa

manusia bertafakur memikirkan terhadap al-Qur’an dan alam semesta

serta menyuruh manusia mencari ilmu pengetahuan27. Agar mudah

dipahami al-Qur’an tidak diwahyukan sekaligus tetapi berangsur-angsur,

bahkan dalam jarak waktu yang tiada teratur. Yang jumlah lama

turunnya 22 tahun 2 bulan 22 hari.28

26Acep Lim Abdurohim, Pedoman Ilmu Tajwid Terlengkap, Bandung: CV Penerbit
Diponegoro, 2003, h. 3

27Inu Kencana Syafie, Al-Qur’an dan Ilmu Politik, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, h . 1
28Ibid., h. 5
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Kemampuan membaca dan menulis al-Qur’an adalah kewajiban

yang harus dipenuhi oleh setiap muslim. Sebab, al-Qur’an adalah dasar

hukum sebagai kitab pedoman hidup yang diturunkan Allah SWT. Maka

sangatlah buruk bagi yang mengaku dirinya muslim, tetapi belum

memiliki kemampuan membaca dan menulis al-Qur’an.

Orang Islam yang membaca al-Qur’an diumpamakan juga

laksana utrujjah, sejenis jeruk wangi, baunya sedap dan rasanya manis,

bagus dipandang, pantas dipegang, dan banyak kegunaannya.

Sedangkan orang islam yang tidak membaca al-Qur’an, laksana buah

kurma, rasanya enak, namun baunya tidak ada. Dia tidak memberikan

manfaat kepada manusia kecuali sekadar keimanannya.

Karena keutamaan membaca al-Qur’an, Rasulullah memberikan

apresiasi, motivasi, dan sugesti untuk giat membacanya berikut nilai

keuntungan yang akan di dapatkan dengan kegiatan membaca kitab suci

al-Qur’an.

1) Nilai pahala. Kegiatan membaca al-Qur’an persatu hurufnya dinilai

suatu kebaikan dan satu kebaikan ini dapat dilipatgandakan sehingga

sepuluh kebaikan.

2) Obat terapi jiwa yang gundah. Membaca al-Qur’an bukan saja

bernilai ibadah, namun juga bias menjadi obat dan penawar jiwa

gelisah, pikiran kusut, nurani tidak tentram. Allah SWT berfirman,
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Artinya: “Dan kami turunkan dari al-Qur’an suatu yang menjadi

penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman…"

(Q.S. al-Israa’ ayat 82)

3) Memberikan syafaat. Disaat umat manusia diliputi kegelisahan pada

hari kiamat, al-Qur’an bias hadir memberikan pertolongan bagi

orang-orang yang senantiasa membacanya di dunia.

4) Menjadi nur di dunia sekaligus menjadi simpanan di akhirat. Dengan

membaca al-Qur’an, muka seorang muslim akan ceria dan berseri-

seri. Ia tampak anggun dan bersahaja karena akrab bergaul dengan

kalam tuhannya. Lebih jauh, ia akan di bombing oleh al-Qur’an

dalam meniti jalan kehidupan yang lurus. Selain itu, di akhirat,

membaca al-Qur’an akan bias menjadi deposito besar yang

membahagiakan.

5) Malaikat turun memberikan rahmat dan ketenangan. Jika al-Qur’an di

baca, malaikat akan turun memberikan si pembaca itu rahmat dan

ketenangan.29

Membaca al-Qur’an merupakan suatu ilmu yang mengandung

seni, dan mampu menciptakan ketenangan dan ketentraman di dalam

jiwa manusia, itu semua karena al-Qur’an memiliki fungsi sebaga

berikut :

1) Untuk membersihkan akal dan mensucikan jiwa dari segala bentuk

syirik serta memantapkan keyakinan tentang keesaan yang sempurna

bagi tuhan semesta alam.

29Ahmad Syarifuddin, Mendidik Anak Membaca, Menulis, dan Mencintai Al-Qur’an,
Jakarta: Gema Insani, 2004, h. 46-48
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2) Untuk mengajarkan manusia bersikap adil dan beradab.

3) Untuk membasmi kemiskinan material dan spiritual, kebodohan,

penyakit dan penderitaan hidup serta pemerasan manusia atas

manusia dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan agama.

4) Untuk menciptakan persatuan dan kesatuan yakni bukan saja antar

suku atau bangsa tetapi kesatuan alam semesta.

5) Untuk memadukan kebenaran dan keadilan dengan rahmat dan kasih

sayang dengan menjadikan keadilan sosial sebagai landasan pokok

kehidupan masyarakat.

6) Untuk memberi jalan tengah antara falsafah monopoli kapitalisme

dengan falsafah komunisme.

7) Untuk menekankan peranan ilmu dan teknologi guna menciptakan

suatu peradaban yang sejalan dengan jati diri manusia dengan

panduan nur Illahi.30

8) Sebagai nasihat dan petunjuk bertakwa.

Allah berfirman dalam surat Fushshilat ayat 44.31
















30M. Quraisy Shihab, Wawasan Al-Qur’an, Jakarta: Mizan, 1996, h. 12
31Atang Abdul Hakim dan Jaih Mubarok, Metodelogi Studi Islam, Bandung: PT Remaja

Rosda Karya, 1996, h. 71
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Artinya : Dan sekiranya Al-qur’ankami jadikan sebagai bacaan dalam

bahasa selain bahasa Arab niscaya mereka mengatkan

“Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?” Apakah patut (Al-

qur’an) dalam bahasa selain bahasa Arab sedang (rasul),

orang Arab? Katakanlah, “Al-qur’an adalah petunjuk dan

penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang

yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, dan

(Al-qur’an) itu merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu

(seperti) orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh.32

c. Adab Membaca al-Qur’an

Allah Ta’ala berbicara dan berfirman dengan al-Qur’an ini secara

hakiki sebagaimana pensifatan yang layak dengan kemuliaan dan

keagungan-Nya. Allah Ta’ala menyampaikannya kepada Malaikat Jibril

yang terpercaya, lalu Jibril membawanya turun untuk dimasukkan

kedalam dada Nabi Muhammad agar ia menjadi pemberi peringatan

dengan lidah arab yang jelas. Allah mensifatinya dengan sifat-sifat yang

agung, agar kita semua mengagungkan dan menghormatinya. Oleh

karena itu, kewajiban kita untuk mengagunggkan dan menghormatinya,

beradab terhadapnya ketika membacanya dan menghindari perbuatan tak

peduli dan main-main dalam membacanya. Diantara adab membaca al-

Qur’an adalah :

1) Mengikhlaskan niat karena Allah Ta’ala

2) Membaca dengan penuh penghayatan

32Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI, Semarang: PT. Karya
Toha Putra, 2002,  h. 690
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Membaca al-Qur’an haruslah dengan menghadirkan hati, merenungi

apa yang dibaca, memahami makna-maknanya, disertai kekhusyukan

hati ketika membacanya serta merasakan bahwa dirinya sedang

berkomunikasi dengan-Nya.

3) Membaca dalam keadaan suci

Membaca al-Qur’an dalam keadaan suci merupakan bagian dari

pengagungan terhadap firman Allah Ta’ala.

4) Tidak membaca di tempat yang kotor atau di perkumpulan yang

tidak bisa diam mendengarkan

Jangan sampai membaca al-Qur’an di tempat-tempat yang kotor atau

di tempat perkumpulan orang di mana mereka tidak bisa diam untuk

mendengarkannya. Sebab, membaca al-Qur’an dalam keadaan

seperti ini merupakan penghianatan terhadap al-Qur’an itu sendiri.

Juga tidak boleh membaca al-Qur’an di tempat buang air, karena

tempat seperti itu sama sekali tidak layak untuk membaca al-Qur’an.

5) Membaca Ta’awwudz

6) Membaca dengan tartil.33

B. Penelitian yang Relevan

1. Pada tahun 2006, Betti Fariati mahasiswi UIN suska Riau fakultas

Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam melakukan

penelitian tentang Studi Tentang Efektifitas Pembelajaran Fiqih di

33Fathi Khauli, Memperbaiki Bacaan Al-Qur’an, Solo: As-salam Publishing, 2012, h.
109-116
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Madrasah Tsanawiyah Ar-Ridho Batu Penjang Kecamatan Rupat

Kabupaten Bengkalis. Dalam penelitiannya, Betti Fariati mendapat hasil

bahwa pembelajaran fiqih tersebut kurang efektif dengan presentase

69.41%. dalam penelitiannya, Betti Fariati mengkategorikan efektifitas

kedalam tiga golongan, yakni pada presentase 76%-100% diketegorikan

efektif, pada presentase 50%-75% dikatakan kurang efektif, dan pada

presentase 0%-59% dikatakan tidak efektif. Jika dikaitkan dengan judul

peneliti, yakni sama-sama meneliti efektifitas yang tertuju pada

tercapainya tujuan pembelajaran, dan perebedaannya adalah Betti Fariati

meneliti tentang usaha guru, atau cara guru dalam melaksanakan

pembelajaran, sedangkan yang diteliti penulis adalah pelaksanaan

pembelajaran yang meliputi usaha guru dalam proses pembelajaran dan

juga tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Yulia Lensi, mahasiswi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas

Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau melakukan penelitian dengan

judul Efektifitas Pembelajaran Aqidah Akhlak di Madrash Aliyah Swasta

Hubbul Wathan Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Hasil

dari penelitiannya terletak pada kategori sedang. Yulia Lensi membuat

satandar penelitian dengan tiga kategori, yaitu: tinggi, sedang, dan rendah.

Secara kualitatif dikatakan sedang dan secara kuantitatif berjumlah

67.5%. Jika dikaitkan dengan judul peneliti, yakni sama-sama membahas

tentang efektifitas pembelajaran, perbedaanya adalah Yulia Lensi meneliti

tentang efektifitas guru dalam proses pembelajaran dalam mata pelajaran



31

Aqidah Akhlak, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis, bagaimana

usaha guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran, juga tentang faktor-

faktor yang mempengaruhinya.

3. Pada tahun 2011, Efrida Hidayati mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan

Keguruan UIN Suska Riau melakukan penelitian dengan judul

Kemampuan Membaca Al-qur’an Siswa Di Sekolah Menengah Pertama

Negeri 05 Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Dari hasil

penelitiannya disimpulkan bahwa Kemampuan membaca al-Qur’an siswa

di Sekolah Menengah Pertama Negi 05 Kecamatan Tambanag Kabupaten

Kampar termasuk kedalam ketegori cukup mampu yaitu 70% berada

antara 56%. Hal ini terlihat dari tes yang dilakukan. Sedangkan penelitian

yang dilakukan penulis sangat berbeda. Penelitian yang dilakukan penulis

bertumpu pada usaha guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran, dan

juga tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah penjabaran dalam bentuk yang kongkrit dari

konsep teoretis agar mudah dipahami sebagai acuan dalam penelitian.

Bagaimana seharusnya terjadi dan tidak boleh menyimpang dari konsep

teoritis. Hal ini sangat diperlukan agar tidak terjadi salah pengertian dalam

memahami tulisan ini. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa

fokus penelitian ini adalah pelaksanaan pembelajaran tahsin al-Qur’an. Untuk

mengukur pelaksanaan tahsin al-Qur’an maka digunakan indikator sebagai

berikut :
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1. Indikator pelaksanaan pembelajaran tahsin al-Qur’an

a. Guru mulai kegiatan tahsin dengan membaca do’a bersama siswa.

b. Guru membacakan ayat al-Qur’an yang akan diajarkan kepada siswa.

c. Guru mengarahkan siswa untuk menirukan bacaan ayat yang

dibacakan.

d. Guru membimbing siswa untuk membaca ayat al-Qur’an di depan

guru.

e. Guru mendengarkan bacaan ayat al-Qur’an siswa.

f. Guru memperbaiki bacaan siswa yang belum sesuai dengan tajwid.

g. Guru menanyakan hukum tajwid yang telah dipelajari kepada siswa.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran Tahsin al-

Qur’an

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan

pembelajaran tahsin al-Qur’an meliputi faktor aktor guru, siswa,

kurikulum belajar mengajar antara guru dan siswa dan faktor lingkungan,

tempat dan situasi terjadinya pengalaman-pengalaman belajar.


