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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

`  Belajar merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh 

setiap orang khususnya bagi muslim dan muslimat dalam menggali dan 

memperoleh ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, belajar sangatlah 

dibutuhkan karena dengan belajar selain memperoleh ilmu pengetahuan 

yang dapat mengenal dan mengelola pengetahuan hidup dan orientasi 

hidupnya. Belajar sangat dibutuhkan bagi setiap orang sehingga Allah 

SWT bertanya dalam Al-Qur‟an. 

ََ َهَلََيَسَتَوَىَالَلَذَيَيََيَعَلَوَوىََ   َ  َ   ََ  ََ  َ  َ  َ  ََ ََ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ ََ َواَلَذَيَيََلََيَعَلَوَوىََََ   َ  َ   ََ  ََ  َ َ  َ  َ  َ  ََ  ََ

Artinya : “Apakah sama orang-orang yang berilmu (mengetahui) dengan 

orang-orang yang tidak berilmu (tidak mengetahui)?.” (QS. Az-Zumar : 9)
1
 

 

 Ayat di atas menjelaskan tentang perbedaan antara orang yang 

tidak memiliki ilmu yaitu orang yang tidak pernah belajar dengan orang 

yang memiliki ilmu yaitu orang-orang yang masa hidupnya selalu 

digunakan untuk belajar. Tentu sangatlah berbeda antara orang yang 

berilmu dengan yang tidak berilmu. Karena Islam memposisikan orang 

yang berilmu diatas orang yang tidak berilmu. Belajar sangat diperlukan  

terutama bagi kalangan pendidik yang terlibat langsung dalam proses 

pembelajaran. Karena hal ini telah terbukti bahwa dengan adanya proses 
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dari belajar itu sendiri, maka seseorang akan memegang peranan penting 

dalam setiap aspek kehidupan dalam masyarakat terlebih apabila 

seseorang tersebut telah berpendidikan. Belajar dapat memudahkan siswa 

dalam memahami materi yang telah diajarkan karena itu belajar sangat 

diperlukan dan dibutuhkan oleh setiap manusia, belajar akan lebih 

mengasah ketrampilan dan daya ingat siswa terhadap materi yang telah 

diberikan.
2
 

Membaca Al-Qur‟an merupakan perintah Allah SWT yang 

terkandung dalam surat Al-„Alaq ayat 1-5 yang berbunyi : 

ََ َاَقَزَأَباَسنََ  َ  َ
 ََ  َ  َ ََربَََكَاَلَذَىََخَلَقَ)ََ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  ََ َ  َ   َ َ(ََخَلَقََاََلًََساَىََهَيََعَلَقَ)1َ  َ  َ   ََ َ  َ  َ َ  َ َ َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ َ(ََاَقَزَأَوَرَبَكََاََلَكَزَمَ)2ََ َ َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ  َ

 َ  َ  َ  ََ َ(ََاَلَذَيََعَلَنََباَالَقَلَنَ)3َ َ  َ   ََ  َََ  ََ  َ   ََ َ  َ  َ  َ  ََ َ4َ)

ََ َعَلَنََاََلًََساَىََهالَنََيَعَلنََ   ََ  ََ  َ ََ  َ َ  َ َ َ  َ  َ  ََ  َ   ََ (5) 

 

Artinya : Bacalah dengan (menyebut) nama tuhanmu yang menciptakan, 

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan 

Tuhanmulah yang mahamulia, Yang mengajar (manusia) dengan pena, 

Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
3
 

 

Ayat di atas dapat disimpulkan bahwa setiap umat muslim agar 

dapat memahami tentang isi kandungan Al-Qur‟an surat Al-„Alaq ayat 1-5 

tersebut, karena di dalamnya berisi tentang kekuasaan Allah SWT dalam 

menciptakan manusia dan berisi tentang perintah  membaca  kepada Nabi 

Muhammad SAW dalam arti seluas-luasnya, dan terdapat pula petunjuk 

bahwa pentingnya melakukan kegiatan pembelajaran, di sisi lain surat Al-

„Alaq juga terdapat petunjuk yang jelas antara yang baik dan yang buruk. 

Di dalamnya  yakni terkandung suatu perintah- perintah, larangan dan 
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hukuman serta imbalan yang baik sebagai guna untuk mengatur kehidupan 

manusia. Sebagai langkah awal untuk memahami tentang isi kandungan 

Al-Qur‟an, terlebih dahulu yang harus dikuasainya adalah kemampuan dan 

kefashihan dalam membaca Al-Qur‟an.
4
 

Berkenaan dengan surat Al-„Alaq ayat 1 yang berbunyi iqra’ yang 

memiliki beragam makna yaitu membaca, menelaah, mendalami, meneliti, 

mengetahui ciri-ciri sesuatu.
5
 Apabila ayat tersebut dikaitkan dengan 

makna dalam membaca adalah mempelajari, yang berarti setiap manusia 

diwajibkan oleh Allah SWT untuk mempelajari terutama yang harus 

dipelajari adalah tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama. 

Sedangkan yang paling urgent dalam kehidupan manusia adalah Al-

Qur‟an. Karena Al-Qur‟an merupakan petunjuk hidup. Selain itu, surat Al-

Qur‟an yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-„Alaq yang 

ditiurunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan isyarat 

kepada umat Islam agar memperhatikan soal belajar yang pada nantinya 

akan mengalami terjadinya perubahan dalam diri individu baik sifat 

maupun jenisnya. Jadi, setiap orang harus mempelajari Al-Qur‟an dengan 

baik dan benar dan membacanya juga harus dengan baik dan benar  serta 

mengamalkannya sesuai dengan aturan perintah Allah SWT.
6
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Al-Qur‟an secara harfiah berarti „‟bacaan sempurna‟‟, karena itu 

satu nama pilihan Allah sungguh tepat, karena tidak satu bacaanpun 

manusia dapat mengenal baca tulis sejak lima ribu tahun yang lalu yang 

dapat menandingi Al-Quranul Karim, bacaan sempurna lagi mulia. Tidak 

ada bacaan semulia dan sesempurna Al-Qur‟an yang melebihinya, karena 

itu tidak hanya bacaan yang tertulis, yang dipelajari redaksi dan susunan 

kata kalimatnya akan tetapi apa yang tersirat dan tersurat didalamnya 

sekaligus memahami makna dan isi kandungan Al-Qur‟an.
7
  

 

Di sisi lain Al-Qur‟an juga terdapat berbagai permasalahan-

permasalahan di dalamnya, seperti bacaan-bacaannya, pemahamannya 

ataupun makna dari kandungan ayat Al-Qur‟an yang berisi tentang 

pembalasan kebaikan maupun keburukan umat manusia.
8
 Sedangkan 

Kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat secara umum adalah : (1) Orang 

yang beragama Islam tetapi di masa hidupnya tidak pernah atau jarang 

melakukan aktivitas untuk membaca Al-Qur‟an, Mereka hanya memiliki 

status sebagai orang yang beragama Islam, tetapi faktanya tidak membaca 

Al-Qur‟an, (2) Banyak orang yang memiliki Al-Qur‟an, akan tetapi Al-

Qur‟an hanya sebatas digunakan sebagai pajangan dan tidak digunakan 

untuk dibaca, (3) Tidak memahami isi dan makna kandungan ayat Al-

Qur‟an, tetapi hanya bisa membacanya, (4) Dapat membaca Al-Qur‟an, 

namun tidak membacanya dengan baik dan benar, membaca tanpa ilmu-

ilmu tajwid, makhorijul khuruf dan membacanya tanpa tartil. (5) 

Permasalahan secara khusus di TPQ Insan Karim rata-rata malas untuk 

membaca Al-Qur‟an, mereka hanya sekedar membawa Al-Qur‟an tetapi 

tidak dibaca. Selain itu ada sebagian santri yang mengajinya masih sedikit 
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terbata-bata atau tidak lancar dikarenakan mereka tidak mengerti tentang 

ilmu-ilmu tajwid dan makhorijul huruf, sehingga membacanya tidak 

beraturan dan cenderung salah. 

Bertolak pada berbagai masalah di atas, maka diperlukan 

pembelajaran yang bermakna agar membawa seseorang pada pengalaman 

belajar yang mengesankan. Pengalaman yang diperoleh seseorang semakin 

berkesan apabila proses pembelajaran yang diperolehnya merupakan hasil 

dari pemahaman dan penemuannya sendiri. Pembelajaran Al-Qur‟an 

merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dan ditumbuh 

kembangkan oleh individu muslim, karena terkait langsung dengan ibadah 

ritual yang meliputi hubungan manusia dengan rabbnya. Seperti, shalat, 

haji dan do‟a. terutama shalat yang mendapat perhatian sangat besar  

dalam Al-Qur‟an. Inilah yang menjadi argumentasi mendasar 

ditetapkannya keterampilan membaca sebagai prioritas dalam pendidikan 

Islam.
9
 

 Terkait dengan ibadah ritual seperti shalat, haji dan do‟a yang 

mana perintah-perintah tersebut telah ada di dalam Al-Qur‟an dan telah 

dijelaskan di dalam Al-Qur‟An yang berkaitan dengan shalat, haji dan do‟a 

tersebut. Sedangkan kewajiban perintah Allah SWT yang paling utama 

adalah shalat, dan bacaan-bacaan shalat yakni terdapat dalam Al-Qur‟an. 

Sebab itu, sebagai umat muslim diharuskan membaca Al-Qur‟an dengan 

baik dan benar.  Membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar harus dilalui 
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dengan proses belajar. Terjadinya belajar mengajar merupakan suatu 

bentuk usaha manusia untuk mengembangkan fitrah yang ada pada diri 

manusia agar dapat dikembangkan secara optimal, begitu pula dalam 

proses pembelajaran membaca Al-Quran yaitu penyajian bahan pelajaran 

membaca Al-Qur‟an oleh seorang pendidik kepada peserta didik dengan 

tujuan agar peserta didik memiliki kemampuan dalam  membaca Al-

Qur‟an dan dapat meningkatkan kualitas membaca Al-Qur‟an dan 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 
10

 

Pembelajaran Al-Qur‟an dapat digunakan dalam berbagai macam 

bacaan dikarenakan agar proses pembelajaran Al-Qur‟an dapat mudah 

dipahami oleh peserta didik dan lebih mudah dalam menyampaikan isi 

yang terdapat dalam Al-Qur‟an sehingga peserta didik dapat 

mengembangkan segala kemampuan untuk mempelajari Al-Qur‟an. 

Setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu 

tertentu. Pembelajaran Al-Qur‟an juga dapat disamakan dengan ruang 

kelas, yaitu setiap anak memiliki cara yang berbeda-beda dalam proses 

pemahaman, ada yang dapat menangkap dengan cepat dan ada juga yang 

dapat menangkap dengan lambat. Setiap bacaan juga memiliki kelebihan  

dan kekurangan masing-masing, sehingga harus berfariasi dan beraneka 

ragam. 
11

 

Pembelajaran Al-Qur‟an dengan bacaan tartil ini bertujuan agar 

mampu membekali santri memiliki kemampuan membaca yang baik yang 
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semestinya juga harus berangkat dari minat santri yang tinggi, sehingga 

santri dapat aktif belajar dan latihan. Berawal dari minat belajar Al-Qur‟an 

yang nantinya akan menimbulkan keaktifan belajar dan berlatih ini santri 

akan memiliki kemampuan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. 

Disamping itu, umat muslim haruslah dapat memahami tentang membaca 

Al-Qur‟an dengan tartil, karena sahabat nabi sendiri yaitu Al- bin Abi 

Thalib beliau menjelaskan mengenai tartil dalam membaca Al-Qur‟an. 

Menurut Ali bin Abi Thalib, tartil yakni dapat dimaknai dengan membaca 

setiap huruf serta tajwid dan juga harus dapat mengerti tentang tempat 

berhenti di dalam membaca Al-Qur‟an. Setiap mempelajari tentang cara 

membaca Al-Qur‟an secara baik dan benar tentu ada manfaat yang 

diperoleh. Begitu pula dengan membaca Al-Qur‟an secara tartil yakni 

seorang muslim akan dapat memahami tentang kalam Allah SWT. Dengan 

membaca Al-Qur‟an secara tartil tentunya juga akan dapat membantu bagi 

seorang muslim lainnya yang masih baru belajar membaca Al-Qur‟an. 

Selain itu, dengan membaca Al-Qur‟an secara tartil, maka akan dapat 

diketahui apabila terdapat kesalahan dalam membaca Al-Qur‟an, maka 

muslim lainnya juga akan dapat menyimak bacaan yang nantinya akan 

dapat membenarkan tentang kesalahan yang dibacanya.
12

 

Pembelajaran Al-Qur‟an melalui bacaan tartil juga terdapat 

berbagai  keunggulan-keunggulan yaitu bacaan tartil tidak terlalu 

membutuhkan guru/ustadz yang banyak karena mudah ditirukan dan 
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dimengerti, bacaan tartil banyak disenangi orang-orang karena 

membacanya dengan cara dilagukan yang sangat mudah dipahami, karena 

di sisi lain telah dianjurkan membaca Al-Qur‟an dengan suara yang indah, 

jika tidak bisa, diusahakan agar indah menurut kesanggupannya. Namun 

orang-orang salah memakruhkan bacaan dengan dengan lagu. Dianjurkan 

membaca dengan suara pelan dan tersembunyi. Bacaan tartil boleh 

diajarkan kepada siapa saja tanpa ada batas usia, dan tidak terlalu makan 

banyak waktu. Selain itu, bacaan tartil menggunakan sistem klasikal baca 

simak yaitu satu membaca dan yang lain menirukan sehingga mudah 

difahami dan dimengerti. 
13

 

Pembelajaran Al-Qur‟an dengan bacaan tartil  pada dasarnya yakni 

melalui pembelajaran tajwid, yang mana tajwid merupakan penghias 

bacaan, sedangkan menurut As Suyuti, tajwid adalah ilmu yang 

mengajarkan penempatan huruf sesuai hak dan susunannya, mengeluarkan 

sesuai makhorijul hurufnya. Membaca yang benar adalah membaca secara 

tartil, sehingga jelas huruf dan makhrajnya. Sebagaimana firman Allah 

SWT dalam surat Al-Muzammil  ayat 4-5 : 

ََوَرتَََلََالَقَزآَىََتَزَتَيًَلََاًَاََسٌََلَقَيََعَلَيَكََقَوََلََثَقَيًَلَ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ  ََ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ َ  ََ ََ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ َ  َ  َ  َََ  َ   َ  َ  َ 

Artinya : Dan bacalah Al-Qur’an itu dengan perlahan-lahan, 

Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu.
14

 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa membaca Al-Qur‟an haruslah dengan 

tartil. Karena membaca Al-Qur‟an secara tartil akan membuat setiap umat 
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muslim akan mendapat manfaat, dan makna serta keutamaan di dalamnya. 

Maka dari itu apabila membaca Al-Qur‟an tidak diperbolehkan membaca 

secara sembarangan karena ada ilmu-ilmu yang harus diperlajari terlebih 

dahulu dalam membaca Al-Qur‟an. Pepatah mengatakan bahwa orang 

yang membaca tartil dan mengingat-ingat artinya seperti bersedekah 

dengan sebutir mutiara yang mahal.
15

 Melihat permasalahan tersebut maka 

peneliti tertarik dan berinisiatif mengangkat judul “Pembelajaran Al-

Qur‟an melalui bacaan tartil  di TPQ Insan Karim di Merjosari Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian diatas, ada beberapa hal dapat yang 

peneliti angkat dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penerapan pembelajaran Al-Qur‟an melalui bacaan 

tartil di TPQ Insan Karim Merjosari Malang? 

2. Bagaimanakah evaluasi pembelajaran Al-Qur‟an melalui bacaan tartil 

di TPQ Insan Karim Merjosari Malang? 

3. Bagaimanakah hasil akhir pembelajaran Al-Qur‟an melalui bacaan 

tartil di TPQ Insan Karim Merjosari Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan, maka tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut: 
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1. Untuk mendeskripsikan penerapan pembelajaran Al-Qur‟an melalui 

bacaan tartil di TPQ Insan Karim Merjosari Malang. 

2. Untuk mendeskripsikan evaluasi pembelajaran Al-Qur‟an melalui 

bacaan tartil di TPQ Insan Karim Merjosari Malang. 

3. Untuk mendeskripsikan hasil akhir pembelajaran Al-Qur‟an melalui 

bacaan tartil di TPQ Insan Karim Merjosari Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat bermanfaat untuk: 

1. Siswa / Santri 

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan wawasan keilmuan 

kepada santri dalam membantu dan melatih santri dalam mempelajari 

Al-Qur‟an secara baik dan benar. 

2. Guru / Ustad dan Ustadzah 

Penelitian ini diharapkan agar dapat meningkatkan pengalaman dan 

keterampilan serta profesionalisme guru dalam pengajaran PAI 

khususnya pada materi membaca Al-Qur‟an. 

3. Orang tua 

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pemahaman 

tentang pembelajaran Al-Qur‟an terhadapat orang tua agar dapat 

membimbing anaknya dalam melakukan proses belajar Al-Qur‟an. 

 

 



11 
 

E. Batasan Istilah 

1. Pembelajaran 

Pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik dengan peserta 

didik dan sumber belajar yang berjalan secara langsung dalam suatu 

lingkungan belajar. 

2. Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an adalah kalam Allah yang bersifat mukjizat yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat jibril untuk 

disampaikan kepada umat muslimdengan lafal dan maknanya dari Allah 

SWT yang dinukilkan secara mutawatir, membacanya termasuk ibadah, 

dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-nas 

3. Tartil  

Tartil adalah membaca dengan perlahan dan tenang, serta memperjelas 

bacaan semua huruf hijaiyah. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, penulis membagi 

beberapa bab agar dapat memahami isi dari skripsi, adapun sistematika 

pembahasan meliputi lima bab dan untuk setiap babnya terdiri dari 

beberapa sub bahasan sebagai berikut : 

1. Bab I, Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah dan 

sistematika pembahasan. 
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2. Bab II, kajian teori yang mencakup pembahasan tentang pengertian 

pembelajaran Al-Qur‟an, pengertian al-Qur‟an, manfaat mempelajari 

al-Qur‟an, langkah-langkah Mengajarkan membaca Al-Qur‟an, dan 

adab dalam membaca al-Qur‟an, pengertian tartil, konsep dasar metode 

atartil, rukun-rukun tartil, tingkatan-tingkatan tartil, tolak ukur bacaan 

Al-Qur‟an dengan tartil, dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembelajaran Al-Qur‟an melalui bacaan tartil. 

3. Bab III, penjelasan tentang metode penelitian yang mencakup 

pembahasan tentang pendekatan penelitian, objek penelitian, informan 

penelitian, teknik pengumpulan dan teknik analisa data. 

4. Bab IV, penjelasan tentang hasil penelitian yang mencakup 

pembahasan tentang sejarah berdirinya TPQ Insan Insan Karim, visi 

dan misi TPQ Insan Karim, struktur organisasi TPQ Insan Karim, 

keadaan santri dan TPQ Insan Karim, sarana dan prasarana TPQ Insan 

Karim, penyajian dan analisa data. 

5. Bab V, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 


