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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian Agung Kurniawan (2010) dengan judul  “Efektifitas metode 

pembelajaran baca tulis al-Qur'an (BTQ) terhadap kemampuan 

membaca al-Qur'an siswa SMA Fatahillah Ciledug Tengerang”. 

Penelitian yang dilaksanakan di SMA Fatahillah Ciledug Tangerang 

ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana 

efektifitas penggunaan metode pembelajaran BTQ terhadap 

kemampuan siswa dalam membaca al-Qur’an, dengan hasil 

penelitiannya adalah terdapat pengaruh yang positif antara model 

pembelajaran BTQ terhadap kemampuan siswa dalam membaca al-

Qur’an. Hal ini berdasarkan indeks korelasi product moment 0,267, 

sedangkan tingkat pengaruh yang diperoleh dari metode pembelajaran 

BTQ dengan kemampuan membaca al-Qur’an siswa adalah 39%.  

2. Penelitian Tedi Choirul Basyir (2013) yang berjudul “Upaya guru PAI 

dalam meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an siswa-siswi SD 

Muhammadiyah Sapen di Nitikan Yogyakarta”. Penelitian ini 

merupakan penilitian kualitatif, sedangkan pengumpulan datanya 

menggunakan wawancara, pengamatan serta dokumentasi. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa siswa yang 

masih kurang lancar dalam membaca al-Qur’an, sehingga kemampuan 
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siswa siswi SD Muhammadiyah dalam membaca al-Qur’an harus 

ditingkatkan lagi. Adapun faktor pendukung upaya guru PAI dalam 

meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca al-Qur’an dengan 

mengadakan bimbingan berkelanjutan di sekolah. Sedangkan faktor 

penghambatnya adalah kurangnya perhatian dari orang tua dalam hal 

membaca al-Qur’an karena beragamnya kemampuan siswa. 

3. Penelitian Ary Nur Dwiyati (2014) dengan judul “Pembelajaran Baca 

Tulis al-Qur’an di SMP Dharma Karya UT (Universitas Terbuka) 

Jakarta”. Pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif 

kuantitatif dengan menggunakan kuesioner, wawancara, dokumentasi 

dan observasi sebagai alat untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa guru cukup baik dalam melaksanakan 

pembelajaran baca tulis al-Qur’an, hal ini berdasarkan terpenuhinya 8 

(delapan) aspek yang dijadikan bahan penilaian. Namun ada beberapa 

kelemahan dan inkonsistensi guru pada pembelajaran seperti proses 

pembelajaran yang kurang menarik, sehingga langkah dan upaya yang 

direkomendasikan adalah mengembangkan metode yang variatif, 

rileks, menggembirakan dan menyenangkan. 

Mengacu pada kajian penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di 

atas, bahwasanya penelitian yang saya lakukan ini adalah penelitian 

yang baru, karena sangat berbeda dari penelitian sebelumnya. 

Perbedaannya terlihat dari segi lokasi, variabel, sampel dan analisis 

data. Pokok permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti juga 
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berbeda dari penelitian sebelumnya. Karena pada penelitian ini, 

difokuskan pada peningkatan kemampuan mahasiswa dalam membaca 

al-Qur’an, sehingga peneliti ingin menela’ah seberapa besar pengaruh 

pembelajaran BTQ di Universitas Muhammadiyah terhadap 

peningkatan kemampuan mahasiswa dalam membaca al-Qur’an. 

 

B. Pembelajaran Baca Tulis al-Qur’an 

1. Pengertian pembelajaran BTQ 

a. Pengertian Pembelajaran  

Belajar merupakan suatu proses perubahan perilaku atau 

pribadi seseorang berdasarkan praktek atau pengalaman tertentu. 

Hal-hal pokok dalam pengertian belajar adalah belajar itu 

membawa perubahan tingkah laku karena pengalaman dan latihan, 

perubahan itu berupa didapatkannya kecakapan baru, dan 

perubahan itu terjadi karena usaha yang disengaja. Menurut Gagne 

yang dikutip oleh Syaiful bahwa belajar adalah sebagai suatu 

proses dimana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat 

dari pengalaman.
8
 

Sedangkan pembelajaran merupakan suatu proses yang 

dilakukan dengan sengaja, didalamnya terdapat transfer of 

knowladge dari seseorang yang mengetahui tentang suatu hal 

kepada sekelompok orang yang belum mengetahuinya, sehingga 

                                                           
8
 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran  (Bandung : Alfabeta, 2009), hal. 13. 



13 
 

terjadi perubahan terhadap diri seseorang yang menerima 

pengetahuan tersebut. Pembelajaran berlangsung bukan hanya 

didalam kelas saja, melainkan dapat dilakukan diberbagai tempat 

dengan tingkatkan yang berbeda.  

Pernyataan di atas diperkuat dengan beberapa pendapat 

para ahli. Menurut Gagne yang dikutip oleh Muftahul huda bahwa 

pembelajaran dapat diartikan sebagai proses modifikasi dalam 

kapasitas manusia yang bisa dipertahankan dan tingkatan levelnya. 

Kemudian wenger mengatakan bahwa pembelajaran bukanlah 

aktivitas, sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ketika tidak 

melakukan aktivitas lain. Pembelajaran juga bukanlah suatu yang 

berhenti dilakukan oleh seseorang. Lebih dari itu, pembelajaran 

bisa terjadi di mana saja dan pada level yang berbeda-beda secara 

individual, kolektif maupun sosial.
9
  

b. Pengertian BTQ 

Membaca dapat diartikan dengan melihat beberapa 

rangkaian kata-kata kemudian mengucapkannya secara lisan sesuai 

dengan apa yang dilihat oleh panca indra seseorang yaitu mata. 

Seseorang yang sedang membaca berarti ia melakukan kegiatan 

yang aktif, karena otaknya ikut berfikir dalam memahami kata atau 

pun lambang yang ia lihat. Harjasujana dalam bukunya 

menjelaskan bahwa membaca merupakan kegiatan yang kompleks. 

                                                           
9
 Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 

2013), hal. 3. 
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Membaca bukanlah suatu kegiatan yang pasif karena pada 

hakekatnya berbagai macam kemampuan dikerahkan oleh pembaca 

untuk memahami materi yang dibacanya, dan berupaya agar 

lambang-lambang yang dilihatnya dapat disusun dalam sebuah 

pengertian yang pembaca pahami dan bermakna bagi dirinya.
10

 

Sedangkan menulis adalah menuangkan isi yang ada di otak 

seseorang dengan sebuah rangkaian kata-kata berupa tulisan. 

Tulisan bukan berarti hanya di atas buku saja, melainkan di 

berbagai benda yang terdapat rangkaian kata dan dapat di baca.  

Al-Qur’an adalah kitab suci Allah yang diturunkan kepada 

Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Al-

Qur’an terdiri dari 30 juz 114 surat dan 6666 ayat surat pertama 

berawal dari surat al-fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas. Al-

Qur’an merupakan kitab suci umat Islam yang didalamnya terdiri 

dari surat makiyyah dan madaniyah. Pembahasan isi al-Qur’an 

berupa akhlak, aqidah, hukum, sejarah serta dorongan untuk 

berfikir kritis. Banyak pendapat beberapa ahli mengenai definisi al-

Qur’an. 

Al-Qur’an secara bahasa menurut al-Syafi’i adalah nama 

asli tanpa ada tambahan kata lain, kata tersebut digunakan menjadi 

nama firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. 

al - Zajjaj dan al - Lihyani berpendapat bahwa al-Qur’an tersebut 

                                                           
10

 Ahmad Harjasujana, Materi Pokok Membaca  (Jakarta : Karunika Universitas Terbuka, 

1988), hal. 3. 
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harus diucapkan dengan menggunakan hamzah. Adapun terdapat 

berbagai pendapat mengenai pengertian al-Qur’an itu sendiri.  

Syekh Mahmud Syaltut mendefinisikan al-Qur’an dengan : “Lafal 

Arab yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw dan 

disampaikan kepada kita secara mutawatir”. Sedangkan menurut 

Dr. Muhmmad Ali al-Shabuni, al-Qur’an ialah “Kalamullah yang 

mu’jiz, yang diturunkan kepada nabidan rasul terakhir dengan 

perantara malaikat Jibril as, yang ditulis dalam mushaf, 

disampaikan kepada kita secara mutawatir, yang dimulai dengan 

surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas”.
11

 

2. Tujuan pembelajaran BTQ 

Segala sesuatu yang dilakukan oleh setiap orang pasti mempunyai 

tujuan tertentu. Adapun tujuan pembelajaran BTQ adalah sebagai 

berikut : 

a. Diharapkan siswa mempunyai kompetensi bacaan (tilawah) al-

qur’an dengan baik dan benar. 

b. Diharapkan siswa mempunyai kompetensi menulis huruf dan 

kalimat al-qur’an dengan baik dan benar 

c. Diharapkan siswa mempunyai kompetensi hafalan yang baik 

d. Diharapkan siswa memiliki sikap spiritual dan terampil dalam 

beribadah sehari-hari.
12

 

                                                           
11

 Athaillah, Sejarah Al-Qur’an (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2010),  hal. 11-15. 
12

 Abdul Rosyid, Pandai Baca Tulis dan Tahfiz al-Qur’an untuk siswa SMP Kelas VII 

(Erlangga, 2014). 
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Selain itu, pembelajaran BTQ juga sangat diperlukan untuk 

mendidik anak agar mencintai al-Qur’an. Maka dari itu, pembelajaran 

BTQ hendaknya dimulai sejak dini, karena pembelajarn BTQ bukan 

hanya pembelajaran disekolah saja, melainkan juga dapat dilaksanakan 

di rumah dan orang tua sebagai pengajarnya.  

3. Metode pembelajaran BTQ 

Metode pembelajaran langkah-langkah yang dilakukan oleh guru 

dalam mengajar. Langlah-langkah tersebut disusun secara terstruktur 

agar hasilnya sesuai yang diinginkan. Pendapat diatas diperkuat oleh 

Gunarto yang mengutip Djamarah bahwasanya metode pembelajaran 

adalah suatu cara yang dilakukan oleh guru dalam proses 

pembelajaran, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Guru sangat 

membutuhkan metode pembelajaran agar dapat menyampaikan materi 

pelajaran dengan variasi serta agar suasana belajar tidak monoton.
13

 

Dalam memilih metode pembelajaran, guru hendaknya 

menyesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran, maupun 

karakteristik peserta didik. Adapun berbagai metode pembelajaran 

baca tulis al-Qur’an yang akan diuraikan sebagai berikut : 

a. Metode Ummi 

Penggagas metode ummi adalah Masruri dan Yusuf, yang 

saat ini menjabat sebagai Direktur Ummi Foundation. Metode 

ummi adalah suatu sistem yang didalamnya terdapat 3 

                                                           
13

 Muhammad Afandi, Model dan Metode Pembelajaran di Sekolah (Semarang : UNISULA 

Press, 2013), cet 1, hal. 16. 
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komponen yang terdiri dari : 1) Buku praktis metode ummi, 2) 

Manajemen mutu metode ummi, 3) Guru bersertifikat metode 

ummi. Agar mendapatkan hasil yang optimal dari metode ini, 

maka ketiga komponen metode ummi harus digunakan secara 

optimal. Tujuan dari metode ummi adalah ikut berlomba-lomba 

dalam penyebarluasan di kalangan masyarakat.
14

 

Adapun petunjuk umum dalam mengajar metode ummi 

akan diuraikan sebagai berikut : 

a) Terdiri dari 3 jilid untuk buku metode ummi yang 

dewasa. Masing-masing terdiri dari 40 halaman 

ditambah buku ghorib dan tajwid.  

b) Pokok bahasan, latihan/pemahaman dan keterampilan 

terdapat pada masing-masing buku. 

c) Terdiri dari 10-15 murid dengan seorang guru pada 

tiap-tiap kelas. 

d) Jilid 1 diajarkan dengan klasikal individual atau klasikal 

baca simak. 

e) Jilid 2-3, termasuk al-Qur’an diajarkan dengan klasikal 

baca simak atau baca simak murni. 

f) Tahapan-tahapan tiap jilid harus dilalui setiap murid 

dengan standart yang telah ditentukan. 

                                                           
14

 Masruri dan Yusuf, Belajar Mudah Membaca Al-Qur’an Ummi Remaja dan Dewasa 

(Surabaya : Ummi Foundation, 2007). 
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g) Guru membolehkan murid untuk melanjutkan ke jilid / 

tingkat selanjutnya jika benar-benar menguasai, lancar 

serta tidak salah dalam membacanya. Terutama pada 

halaman 20 dan 40 harus dikuasai dengan baik. 

h) Apabila ingin naik jilid, murid dites dengan acak mulai 

dari halaman 1 sampai halaman 40 (tidak dibaca 

halaman akhir saja). 

i) Apabila ingin naik jilid, tes melalui koordinator / 

penguji. 

j) Alat peraga sebaiknya digubakan untuk mendapatkan 

hasil yang lebih optimal.
15

  

b. Metode Jari-Qur’an 

Metode ini berawal dari sebuah inspirasi oleh Septi Peni 

Wulandari, setelah sukses dalam metode Jarimatika (berhitung 

dengan tangan) kini hadir metode baru yaitu jari-tangan. 

Metode yang mampu membantu melancarkan anak-anak dalam 

membaca dan menulis al-Qur’an hanya dengan bermodalkan 

jari tangan.  

Setiap metode pasti mempunyai tujuan tertentu. Adapun 

tujuan dari metode jari-tangan adalah sebagai berikut : 

a) Bukan hanya sekedar bisa, metode ini juga membuat 

anak suka mengaji al-Qur’an. 

                                                           
15

 Masruri dan Yusuf. 
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b) Setelah muncul rasa suka, metode ini membuat anak 

mau mengkaji al-Qur’an. 

c) Tidak hanya menjalankan ritual keagamaan, metode ini 

membuat anak mau mengimplementasikan nilai dan 

pesan moral dari setiap ibadah. 

Proses metode baca tulis al-Qur’an dengan pengajaran jari-

Qur’an adalah sebagai berikut : 

a) Mengajak anak untuk mengaji dengan suasana senang 

gembira dan penuh kasih sayang 

b) Orang tua / guru serta anak-anak didorong untuk enjadi 

teladan yang baik serta mau mengambil teladan sifat 

baik dari siapa pun. 

c) Dasar utama dalam pembentukan akhlak anak-anak 

adalah keteladanan Rasulullah saw. 

Proses penyampaian metode jari-Qur’an menggunakan 

dongeng, permainan dan hadiah. Karena tiga hal tersebut 

merupakan kesukaan anak-anak dan menarik perhatian 

anak-anak. Selain itu, guru dapat menambahkan lagu, gerak 

serta latihan-latihan yang rutin.
16

 

c. Metode Iqro’ 

Metode ptaktis belajar membaca al-Qur’an (iqro’) 

dilengkapi dengan manajemen TKA-TPA yang sistemastis. 

                                                           
16

 Septi Peni Wulandari, Jari-Qur’an : Metode Cepat Lancar  Membaca dan Menulis al-

Qur’an dengan Jari Tangan  (Jakarta: PT Kawan Pustaka, 2011),  hal. 1. 
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Buku iqro’ cara cepat belajar membaca al-Qur’an terdiri dari 6 

jilid. Metode ini dimulai sejak tahun 1984 sebagai pendukung 

dari gerakan dakwah al-Qur’an.  

Petunjuk mengajar iqro’ jilid I adalah sebagai berikut : 

1. Sistem  

a) CBSA (cara belajar santri aktif) guru sebagai 

penyimak saja, jangan sambai menuntun, kecuali 

hanya memberikan contoh pokok pelajaran. 

b) Privat. Menyimakan secara seorang demi seorang. 

Catatan : 

Bila klasikal, santri dikelompokkan berdasarkan 

persamaan kemampuan/jilid. Guru menerangkan 

pokok-pokok pelajaran secara klasikal dengan 

menggunakan peraga, dan secara acak santri 

dimohon membacabahan latihan. 

c) Asistensi. Santri yang lebih tinggi jilidnya dapat 

membantu menyimak santri lain 

2. Mengenai judul-judul, guru langsung memberi contoh 

bacaannya, jadi tidak perlu banyak komentar. 

3. Sekali huruf dibaca betul, tidak boleh/jangan diulang lagi. 

4. Bila santri keliru panjang-panjang dalam membaca 

huruf,maka guru harus dengan tegas memperingatkan 

(sebab yang betul dengan pendek-pendek) dan 

membacanya agar diputus-putus, bila perlu ditekan. 

5. Bila santri keliru membaca huruf, cukup betulkan 

huruf-huruf yang keliru saja, dengan cara : 

- Isyarah, umpamanya dengan kata-kata 

“eee...awas...stop...dsb” 

- Bila dengan isyarah masih tetap keliru, berilah titian 

ingatan. Umpamaya santri lupa huruf (ش( ustadz 

cukup mengingatkan titiknya yaitu “bila tidak ada 

titiknya dibaca RO ( ustadz cukup mengingatkan 

titiknya yaitu “bila tidak ada titiknya dibaca RO  

 dst. Bila masih tetap lupa, barulah ditunjukkan ”)ز)

bacaan yang sebenarnya. 

6. Pelajaran satu ini berisi pengenalan huruf berfathah, 

maka sebelum dikuasai benar, jangan naik jilid 

berikutnya. Sedangkan bila kemampuan maksimal tetap 

belum fasikh, maka sementara boleh : 

 ض lebih diarahkan ke bunyi SIA daripada keliru ش

 ظ lebih diarahkan ke bunyi DHO (kendor) daripada keliru ض

lebih diarahkan ke bunyi ظ ذ    (dibaca dengan bibir agak maju) 

 خ lebih diarahkan ke bunyi KO daripada keliru ق
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7. Jadi bisa naik ke pelajaran dua dengan “her” pada 

huruf-huruf tertentu. 

8. Bagi santri yang betul-betul menguasai pelajaran dan 

sekiranya mampu berpacu dalam menyelesaikan 

belajarnya maka membacanya boleh diloncat-loncatkan 

tidak harus utuh sehalaman. 

9. Untuk EBTA sebaiknya ditentukan guru pengujinya.
17

 

 

d. Metode 3 jam dan Kartu latihan Iqro’ 

Karena terdiri dari 3 bagian, dan tiga kali tatap muka lalu 

setiap bagian memiliki 1 jam yang diakhiri dengan latihan 

membaca kartu iqro’ 1-2-3. Maka dari itu, metode ini 

dinamakan metode 3 jam dan kartu latihan iqro’. Tujuan dari 

metode ini adalah agar siswa dapat belajar secara aktif, 

terampil dengan sendirinya dalam mengenal, membaca, 

menghafal dan memahami kata, kalimat dengan baik dan benar. 

Bagi guru, metode ini juga efektif untuk mengevaluasi 

kemampuasn masing-masing siswa. 

Karena terdiri dari 3 bagian, maka bagian-bagian tersebut 

akan dirinci dibawah ini : 

a) Bagian 1 

Belajar mengenal dan memahami huruf hijaiyah, 

nada huruf dan perubahannya pada huruf tersambung 

dalam kata. Dilanjutkan dengan latihan membaca 

latihan kartu iqro’ 1. 

b) Bagian 2 

Belajar mengenal dan memahami tanda-tanda baca 

yang terdapat pada huruf dan kata. Dilanjutkan dengan 

latihan membaca latihan kartu iqro’ 2. 

 

                                                           
17

 As’ad Humam, Buku Iqro’ : Cara Cepat Belajar membaca Al-Qur’an (Yogyakarta : Team 

Tadarus AMM, 2000). 
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c) Bagian 3 

Belajar membaca kata, dan kalimat dalam ayat dan 

surat juz amma dengan panduan ilmu tajwid (belajar 

ilmu tajwid sistwm terpadu). Dilanjutkan dengan 

latihan membaca latihan kartu iqro’ 3.
18

 

 

Langkah-langkah yang perlu diperhatikan agar metode ini 

berjalan dengan efektif dan efisien adalah sebagai berikut : 

a) Berniat yang sungguh-sungguh sebelum memulai 

pembelajaran. 

b) Mengatur waktu dan memanfaatkannya dengan baik. 

c) Harus menjadi guru yang profesional 

d) Hendaknya berdo’a sebelum dan sesudah pembelajaran 

e) Melafalkan huruf-huruf dengan fasih. 

f) Kenali bentuk-bentuk huruf serta perubahannya dengan tepat. 

g) Latihan membaca kartu latihan iqro’ 1-3 dengan berulang-

ulang. 

h) Kenali, pahami dan ingat tanda baca dengan baik. 

i) Membaca kata dan kalimat sesuai dengan kaidah tajwid 

dengan benar. 

4. Evaluasi pembelajaran BTQ 

Menurut Tardif et al yang dikutip oleh Muhibbin Syah 

mengungkapkan bahwa evaluasi pembelajaran adalah assesment yang 

berarti suatu proses yang didalamnya terdapat penilaian terhadap 

                                                           
18

 Khairul Umam, Mudah-Cepat-Tepat Mambaca al-Qur’an (Jakarta : Qultum Media, 2005, 

cet I. 
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prestasi siswa sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
19

 Pada 

proses penilain siswa menggunakan proses deskripsi baik kualitatif 

maupun kuantitatif, sehingga penilaiannya mencakup seluruh aspek. 

Baik penilaian akhir dari hasil belajar maupun penilaian dari proses 

belajar selama di dalam kelas. 

Segala sesuatu yang dilakukan pasti mempunyai tujuan tertentu. 

Adaun tujuan dari evaluasi pembelajaran adalah sebagai berikut : 

a. Dalam suatu proses belajar dengan kurun waktu tertentu, guru 

dapat melihat perkembangan dan kemajuan siswa dalam belajar. 

b. Karena kemampuan belajar siswa yang berbeda-beda, sehingga 

guru dapat melihat kemampuan dan kedudukan masing-masing 

siswa.  

c. Dengan adanya evaluasi, guru dapat melihat usaha yang 

dilakuka'n siswa dalam belajar. Hasil yang efisien akan 

menunjukkan hasil yang bagus sedangkan yang kurang efisien 

akan menunjukkan hasil yang buruk. 

d. Agar guru mengetahui seberapa besar siswa mengerahkan 

kemampuan kecerdasannya untuk belajar. 

e. Untuk mengetahui efektifitas metode pembelajaran yang 

digunakan oleh guru.
20

  

Selain tujuan, evaluasi pembelajaran juga mempunyai fungsi 

yang akan diuraikan dibawah ini : 

                                                           
19

 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar  (Jakarta : PT Raja Grafindo Perdasa, 2003), hal. 197.   
20

 Muhibbin Syah, hal 199. 
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a. Secara psikologis, evaluasi pembelajaran dibutuhkan untuk 

mengetahui sejauh mna kegiatan yang telah siswa lakukan 

sesuai dengan tujuan an kehendak yang ingin dicapai, sehingga 

mereka mempunyai kepuasan dan ketenangan. 

b. Secara sosiologis, untuk mengetahui seberapa besar 

kemampuan siswa untuk terjun di masyarakat. Hal ini 

berdasarkan kemampuan beradaptasi dan berkomunikasi 

terhadap masyarakat dengan karakteristik yang berbeda-beda. 

c. Secara didaktis-metodis, guna membantu guru memperbaiki 

proses pembelajaran yang lebih optimal, serta membantu guru 

dalam menenpatkan siswa sesuai dengan kemampuannya. 

d. Secara administratif, evalusi pembelajaran sebagai gambaran 

atas hasil usaha instansi pendidikan. Selain itu, juga sebagai 

laporan kepada orang tua atas hasil dari kemampuan anaknya.
21

 

Evaluasi pembelajaran berarti penilaian terhadap siswa serta 

pengukuran kemampuan siswa dalam proses pembelajaran dengan 

kurun waktu yang telah ditetapkan. Maka dari itu, evaluasi 

pembelajaran BTQ harus dilaksanakan oleh tutor agar mengetahui 

kemampuan masing-masing mahasiswa. Evaluasi yang dilakukan 

selama proses pembelajaran berlangsung adalah dengan melihat 

perkembangan mahasiswa dalam membaca al-Qur’an.  
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C. Peningkatan Kemampuan Membaca al-Qur’an  

1. Pengertian peningkatan kemampuan membaca al-Qur’an 

a. Pengertian peningkatan 

Arti peningkatan dalam kamus bahasa indonesia lengkap 

adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan dan 

sebagainya).
22

 Pada penelitian ini, peningkatan yang dimaksud 

adalah berbagai cara atau usaha yang dilakukan untuk 

meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam membaca al-Qur’an. 

Cara tersebut dilakukan melalui proses pembelajaran BTQ yang 

ada di Universitas Muhammadiyah Malang baik dari strategi 

pembelajarannya maupun pendekatan personal kepada peserta 

didik (mahasiswanya). 

b. Pengertian Kemampuan Membaca Al-Qur’an  

Kemampuan ialah suatu kesanggupan seseorang ataupun 

kecakapan seseorang dalam melakukan sesuatu. Sedangkan dalam 

membaca al-Qur’an juga harus sesuai dengan adab-adabnya karena 

al-Qur’an adalah kitab suci, wahyu ilahi. Salah satu contoh adab 

membaca al-Qur’an ialah disunatkan membaca al-Qur’an dengan 

suara yang bagus lagi merdu, karena suara yang bagus dan merdu  

itu menambah keindahan uslubnya. Selain itu, membaca al-Qur’an 

juga tidak boleh terputus-putus.
23

 

                                                           
22

 Uswatun k, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap (Jakarta : Wahyu Media, 2014), cet I, hal. 

919. 
23

 Zainal Abidin, Seluk Beluk Al-Qur’an (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992), cet 1, hal. 146. 



26 
 

Kesimpulannya, kemampuan membaca al-Qur’an berarti 

kecakapan seseorang dalam melisankan bacaan al-Qur’an sesuai 

dengan makharijul hurufnya. Meskipun tidak menggunakan bacaan 

tartil ataupun qiro’ah, yang paling penting bacaan panjang 

pendeknya harus sesuai dan benar. Sebagai seorang muslim dan 

muslimah hendaknya mempunyai kemampuan membaca al-Qur’an 

yang baik dan benar karena al-Qur’an ialah kitab bagi umat Islam. 

Sudah seharusnya kita harus menjaga, membaca setiap harinya, 

memahami arti-arti ayatnya atau bahkan menghafalkannya. 

2. Keutamaan membaca al-Qur’an 

Kitab suci agama Islam ialah al-Qur’an. Al-Qur’an diturunkan 

sebagai pedoman hidup umat manusia, dan menjadi ketenangan bagi 

hati mereka yang mau membacanya, mendengarkannya, mentadaburi 

ayat-ayatnya serta yang menghafalkannya. Salah satu bentuk ibadah 

seorang muslim ialah dengan membaca al-Qur’an. Allah menyuruh 

umat muslim untuk membaca al-Qur’an dengan menjanjikan pahala 

dan balasan yang besar.
24

 

Berbagai macam hadits menjelaskan tentang keutamaan membaca 

al-Qur’an, berikut ini peneliti akan mengutip beberapa hadits tentang 

anjuran untuk membaca al-Qur’an sebagai berikut : 
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أَقَاُم الصَّالةَ      َّ َى ِكتَاَب ّللّاِ  ْْ إِىَّ الَِّرْيَي يَتْلُ     

ا  ُُْن ِسسًّ ا َزَشْقٌَا ا ِهوَّ ْْ ًْفَقُ أَ َّ ْْ َى تَِجاَزةً لَْي تَبُ ْْ َعالًَِيَّتًيَْسُج  92َز َّ

ٌز  ْْ ٌزَشُك ْْ ُ َغفُ َِ إًََِّ ُُْن ِهْي فَْضِل يَِصْيدَ َّ َزُُْن  ْْ ْن أُُج ُِ فِّيَ َْ 03ِليُ  

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah (al-

Qur’an) dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki 

yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-

terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, 

agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah 

karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.
25

 

 

 

اٍُ اْلبَُخاِزي َّ َعلََّوَُ )َز َّ (َخْيُسُكْن َهْي تَعَلََّن اْلقُْسآى   

Rasulullah saw Bersabda : “Yang terbaik di antara kalian adalah 

yang belajar al-Qur’an dan mengajarkannya”.
26

 

 

َم اْلِقيَاَهِت شَ  ْْ ُ يَأْتِى يَ َِ ِفْيعًا ِِلَْصَحابِ اِْقَسُءّا اْلقُْسآَى فَإًََِّ   

Abi Umamah mengatakan bahwa Rasulullah saw bersabda : 

“Bacalah al-Qur’an, karena ia akan datang pada hari kiamat menjadi 

penolong bagi para pembacanya”.
27

 

 

َّ اْلَحَسٌَتُ  بِعَْشَس َهْي قََسأَ َحْسفًا ِهْي ِكتَاِب ّللّاِ فَلََُ َحَسٌََُ 

ا لَ  َِ لٌَم             أَْهثَاِل َّ لَِكْي    أَِلٌف َحْسٌف  َّ ُل : الن َحْسٌف  ْْ أَقُ

ِهْيٌن َحْسٌف   َّ  َحْسٌف 
 

Abi Said mengatakan Rasulullah saw bersabda : 

“Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah akan mendapatkan 

satu kebaikan dan satu kebaikan berlipat sepuluh kali. Aku tidak 

katakan aliflam mim satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, 

dan mim satu huruf”.
28
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3. Prinsip membaca al-Qur’an yang paling utama adalah sebagai 

berikut : 

a. Mengenal hukum-hukum tajwid tingkat awal seperti nun sukun dan 

tanwin 

b. Siswa terus aktif melakukan latihan mengeja huruf arab pada surat-

surat pendek 

c. Setiap terjadi perubahan bunyi huruf hijaiyah antara satu huruf  

dengan huruf lainnya, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi 

dengan baik. 

d. Siswa membiasakan diri untuk secara berulang-ulang membaca 

surat-surat pendek sampai lancar dan hafal 

e. Apabila telah lancar, siswa diarahkan terus membaca dengan 

makhraj yang benar.
29

 

4. Faktor pendukung dalam meningkatkan kemampuan membaca 

al-Qur’an 

Sebelum mengetahui faktor-faktor pendukung dalam 

meningkatkan kemampuan dalam membaca al-Qur’an, kita harus 

mengetahui beberapa jenis bacaan atau tata cara membaca al-Qur’an. 

Para ulama’ membagi tata cara membaca al-Qur’an menjadi empat 

macam sebagai berikut
30

 : 

a. Membaca al-qur’an secara tahqiq, lebih menekankan pada 

aspek bacaan. Caranya adalah dengan memberikan hak-hak 
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setiap huruf secara jelas, teliti dan tegas seperti menegaskan 

hamzah, memanjangkan mad, pelan-pelan, memperhatikan 

bacaan panjang dan pendek, waqaf dan ibtida’, tanpa 

merampas huruf. Cara membaca dengan menggunakan tahqiq 

kadang tampak memenggal-menggal dan memutus-mutus 

dalam membaca huruf dan ayat al-Qur’an.  

b. Membaca al-qur’an secara tartil, cara membaca tartil hampir 

sama dengan tahqiq namun tartil lebih luwes karena dengan 

menebalkan kalimat serta menjelaskan huruf-hurufnya. Tartil 

juga lebih menekankan aspek memahami dan merenungi 

kandungan ayat al-Qur’an. 

c. Membaca al-qur’an secara tadwir, yaitu cara membaca al-

qur’an yang ada ditingkatan keempat, dengan memanjangkan 

mad tetapi tidak sampai penuh.  

d. Membaca al-qur’an secara hadr, yaitu cara membaca al-Qur’an 

dengan cepat dan ringan, namun tetap menegakkan awal dan 

akhir kalimat serta meluruskannya. Meskipun dengan cepat dan 

ringan, bacaan yang mendengung tidak sampai hilang. 

Adapun faktor pendukung dalam meningkatkan kemampuan 

membaca al-Qur’an dipengaruhi oleh berbagai faktor. Baik faktor 

internal yang muncul dari diri sendiri, maupuan faktor eksternal 

yang muncul dari luar.  Motivasi sangat diperlukan untuk 

meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an.  Para ulama’ 
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menjelaskan bahwa orang islam itu berada diantara dua aspek 

yaitu, hadf (tujuan) dan himmah (keinginan). Keinginan yang kuat 

akan dipengaruhi oleh motivasi yang menopangnya. Begitu juga 

dalam membaca al-Qur’an, seseorang yang mempunyai keinginan 

yang kuat untuk membaca al-Qur’an secara rutin juga dipengaruhi 

oleh motivasi, baik motivasi dari dalam dirinya, maupun motivasi 

dari luar. Karena dengan sering membaca al-Qur’an secara 

kontinu, maka akan meningkatkan kualitas bacaannya.
31

  

Selain motivasi dari diri sendiri, faktor eksternal juga 

berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an 

terutama pada proses pembelajaran. Guru sebagai fasilitator dan 

motivator dalam proses pembelajaran harus pandai dalam 

pengelolaan kelas agar tercipta suasana yang efektif dan efisien. 

Proses pembelajaran harus efektif untuk guru maupun siswa. 

Menurut Slameto, agar terjadi proses pembelajaran yang efektif 

dan efisien  diperlukan syarat-syarat sebagai berikut : 

 

a. Hendaknya belajar dilakukan secara aktif.  

b. Guru harus menggunakan banyak metode pada waktu 

mengajar, agar tidak monoton. 

c. Guru harus memotivasi siswa agar semangat dalam belajar. 

d. Kurikulum yang digunakan harus baik dan seimbang 
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e. Guru perlu memahami perbedaan individual.

f. Hendaknya guru membuat perencanaan pembelajaran

sebelum mengajar.

g. Keberanian dan tegas dalam menghadapi siswa-siswanya

harus ada pada diri seorang guru

h. Guru harus mampu menciptakan suasana demokratis baik

di sekolah maupun di dalam kelas.

i. Integrasi pada semua pelajaran yang diberikan pada siswa.

j. Pelajaran di sekolah perlu dihubungkan dengan kehidupan

yang nyata di masyarakat.

k. Guru harus banyak memberi kebebasan pada siswa dalam

interaksi pada proses pembelajaran.

l. Pengajaran remidial dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan siswa.
32
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