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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pembelajaran Al-Qur’an dan Ruang Lingkupnya 

Ada beberapa hal yang akan dikupas pada bagian ini meliputi: 

1. Pengertian pembelajaran Al-Qur’an 

Ada dua hal yang akan diuraikan pada bagian ini yaitu:  

a. Pengertian Pembelajaran  

1) Menurut bahasa, pembelajaran yang diidentikkan dengan kata 

“mengajar” berasal dari kata dasar “ajar” yang berarti petunjuk 

yang duberikan kepada orang supaya diketahui (diturut) ditambah 

dengan awalan “pe” dan akhiran “an” menjadi “pembelajaran”, 

yang berarti proses, perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan 

sehingga anak didik mau belajar.
16

  

2) Menurut istilah yang diambil dari pendapat Tohirin, pembelajaran 

adalah proses yang terjadi yang membuat seseorang atau sejumlah 

orang yaitu siswa melakukan proses sesuai dengan rencana 

pengajaran yang telah diprogramkan.
17

  

Bertolak pada kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah suatu proses yang mengarahkan siswa dalam 

melakukann proses belajar yang melibatkan unsur-unsur 

manusiawi, material, fasilitas dan perlengkapan serta prosedur 

yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

                                                             
16

Asri Budiningsih, Belajar dan Pembelajaran  (Jakarta:Rineka Cipta, 2005), hal. 30. 
17

 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Islam  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2006), hal. 8. 
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b. Pengertian Al-Qur‟an 

1) Menurut istilah, Al-Qur‟an adalah kalam Allah yang bersifat 

mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui 

perantara jibril dengan lafal dan maknanya dari Allah SWT, yang 

dinkilkan secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, 

dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat  

An-Nas.
18

 

2) Menurut istilah yang diambil dari pendapat  Ummi Sumbulah, 

kata Al-Qur‟an (Quran) tidak lain yang dimaksud adalah 

kitabullah atau kalamullah subhanahu wa ta’ala yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad Saw. secara makna dan lafadh, yang 

membacanya adalah ibadah, susunan kata dan isinya merupakan 

mukjizat, termaktub di dalam mushaf dan dinukil secara 

mutawatir. Sebutan kalam Allah untuk Al-Qur‟an ini tidak 

diberikan oleh Nabi Muhammad, juga tidak boleh para sahabat, 

tetapi dari Allah SWT. Dialah yang memberikan nama kitab suci 

agama Islam ini Quran atau Al-Qur‟an.
19

  

Bertolak pada kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

Al-Qur‟an dalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang diawali dengan 

surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nass serta 

membacanya termasuk ibadah.  

                                                             
18

 M. Quraish Shihab, et. All, Sejarah dan Ulumul Qur’an. hal. 13. 
19

 Umi Sumbulah, Dkk, Studi Al-Qur’an dan Hadis (Malang: UIN Maliki Press, cet I, 2014), 

hal. 5. 
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 Dilihat dari beberapa definisi pengertian pembelajaran dan Al-

Qur‟an bahwa yang dimaksud dengan pembelajaran Al-Qur‟an 

adalah usaha guru dalam membelajarkan peserta didik yang dapat 

memberikan perubahan terhadap peserta didik dalam 

keterampilan membaca Al-Qur‟an, yaitu kitab yang berisi firman-

firman Allah SWT yang dapat memberikan petunjuk dan 

pedoman hidup bagi umat manusia. 

2.  Manfaat pembelajaran Al-Qur’an 

 Ada dua pandangan dalam memberikan manfaat pembelajaran Al-

Qur‟an yaitu:  

a. Menurut Muhammad Thalib, manfaat membaca Al-Qur‟an adalah 

menjadikan Al-Qur‟an sebagai sumber dalam menggariskan tatanan 

kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara maupun segenap 

manusia
20

.  

Manfaat membaca Al-Qur‟an apabila dikaitkan dengan pembelajaran 

Al-Qur‟an bagi peserta didik, maka diharapkan: 

1) Agar anak didik dapat mudah dalam membaca Al-Qur‟an dengan 

baik dan benar. Apabila peserta didik telah mudah membaca Al-

Qur‟an, maka peserta didik akan dapat memahami secara mudah 

kandungan ayat yang dibacanya. 

2) Agar anak didik dapat mengenal huruf hijaiyah. Apabila peserta 

didik sudah dapat mengenal huruf hijaiyah, maka peserta didik 

akan fashih dalam membaca Al-Qur‟an. 

                                                             
20

 Chabib Thoha, dkk, Metodologi Pengajaran Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 

hal. 33 



16 
 

3) Dapat mempercepat dalam membaca Al-Qur‟an dan membaca 

huruf arab. Yaitu apabila peserta didik dapat membaca Al-Qur‟an 

dengan cepat serta cepat dalam membaca huruf arab, maka 

peserta didik akan mampu menghafal ayat-ayat Al-Qur‟an.
21

 

b. Menurut  Dr. Muhammad Abdul Qadir Ahmad, manfaat pembelajaran 

Al-Qur‟an bagi peserta didik adalah : 

1) Kemampuan peserta didik dalam membaca kitab-kitab Allah 

SWT secara sempurna. 

2) Kesanggupan peserta didik dalam menerapkan ajaran agama 

Islam dalam menyelesaikan problematika kehidupan sehari-hari. 

3) Kemampuan peserta didik memperbaiki tingkah laku murid 

melalui metode pengajaran yang tepat. 

4) Penumbuhan rasa cinta dan keagungan Al-Qur‟an dalam jiwan 

peserta didik. 

5) Pembinaan pendidikan Islam bagi peserta didik berdasarkan 

sumber-sumbernya yang utama dari Al-Qur‟an Al-karim.
22

 

 

3. Langkah-langkah mengajarkan membaca Al-Qur’an 

Mengajar Al-Qur‟an biasanya banyak kendala-kendala yang ditemui bagi 

peserta didik. Oleh karena itu, seorang guru dapat mengajarkan membaca 

Al-Qur‟an kepada peserta didik dengan mengikuti beberapa langkah-

langkah sebagai berikut : 

a. Mendengarkan bacaan dengan baik dan memahaminya. 

b. Mengulang ayat-ayat Al-Qur‟an lebih dari satu kali. 

c. Menerapkan metode pahala dan hukuman terhadap anak. 

d. Memperhatikan kemampuan dan kesiapan anak dalam membaca. 

e. Mengajarkan pada anak agar menjadikan bacaannya, bacaan yang 

penuh nilai ibadah juga bacaan yang penuh dengan tadabbur terhadap 

makna, perintah, larangan, ancaman, serta pahalanya. 

f.  Seorang pengajar Al-Qur‟an harus bersemangat dalam memberikan 

pengajaran mereka akan disukai oleh muridnya apabila pengajar Al-

Qur‟an mengajari dan mendidik murid-muridnya dengan penuh 

                                                             
21

 Chabib Thoha, dkk, Metodologi Pengajaran Agama, hal. 33 
22

 Chabib Thoha, dkk, Metodologi Pengajaran Agama , hal. 33. 
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semangat sehingga dapat memberikan pengaruh kepada 

kemashlahatan hidupnya didunia. Para guru  Al-Qur‟an juga harus 

berupaya membuat anak didiknya paham dan memberikan pengajaran 

kepada masing-masing anak sesuai dengan kemampuaannya. 
23

 

 

4. Adab membaca Al-Qur’an 

Membaca Al-Qur‟an harus memperhatikan adab-adabnya, karena yang 

dibaca itu adalah kalamullah yang harus dijungjung tinggi dan dimuliakan. 

Sebagaimana para ulama ahli Al-Qur‟an yang mengatur secara baik serta 

tertib dalam menghormati dan mengagungkan Al-Qur‟an.
24

 Adab yang 

harus dilakukan dalam membaca Al-Qur‟an diantara lain : 

a. Suci dari hadats besar maupun hadats kecil. 

b. Menghadap kiblat. 

c. Isti‟adzah sebelum membaca. 

d. Tidak meniru suara perempuan dengan lemah lembut. 

e. Tidak memotong bacaan kecuali karena darurat, seperti membalas salam. 

f. Menahan bacaan ketika menguap. 

g. Membaguskan suara. 

h. Membaca dengan khusyu‟ dan mendabburi maknanya. 

i. Baju dan badannya harus bersih dari kotoran, serta bersiwak 

sebelum membaca. 

j. Meminta perlindungan kepada ayat-ayat adzab dan meminta 

kepada Allah SWT dari keutamaan-Nya pada ayat-ayat rahmat. 

k. Menjauhi perkara yang merusak tujuan seperti bergurai,tertawa 

atau main-main. 

l. Membaca dengan tenang karena hal itu akan membantu dalam 

mendabburi Al-Qur‟an.
25

 

 

5. Penerapan pembelajaran Al-Qur’an melalui bacaan tartil 

 

Penerapan pembelajaran Al-Qur‟an secara tartil dimulai dengan 

menerapkan ilmu tajwid, karena dengan membaca Al-Qur‟an melalui 

pengetahuan ilmu-lmu tajwid dapat bernilai ibadah apabila disertai 

dengan pengetahuan ilmu-ilmu tajwid dan makhorijul khuruf.  

                                                             
23

 Syaikh Fuhaim Musthafa, Kurikulum Pendidikan Anak Muslim, terjemahan, Wafi Marzuki 

Ammar  (Jakarta: Mustaqim, 20014), hal. 123. 
24

 M. Misbahul Munir, Ilmu dan Seni Qiro’atil Al-Qur’an : Pedoman Bagi Qori’-Qori’ah, 

Hafidz-Hafidzah dan Hakim dalam MTQ  (Semarang: Binawan, 2005), hal. 209. 
25

 Abu Sabiqy Aly, Abu Ubaidillah zain,  Kaidah-Kaidah membaca Al-Qur’an dengan Tartil 

(Magelang: Al-Qamar Media), hal. 18 
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a. Tajwid 

1) Menurut istilah ilmu tajwid adalah pengetahuan tentang kaidah 

serta cara-cara membaca Al-Qur‟an dengan sebaik-baiknya.
26

  

2) Menurut para ahli qira’ah, ilmu tajwid adalah mengeluarkan 

(mengucapkan) huruf-huruf Al-Qur‟an menurut aslinya satu 

persatu,mengembalikan huruf kepada makhrajnya (tempat 

keluarnya huruf) dan menghaluskan pengucapannya dengan cara 

yang sempurna tanpa berlebih-lebihan, kasar, tergesa-gesa dan 

dipaksa-paksakan.
27

  

Bertolak pada kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

tajwid adalah suatu ilmu pengetahuan yang di dalamnya berisi 

tentang cara membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar 

menurut makhrajnya, panjang pendeknya, tebal tipisnya, 

berdengung atau tidaknya, irama dan nadanya, serta titik 

komanya yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. 

 b. Makharijul huruf  

1) Menurut bahasa, makhorijul huruf berasal dari kata Makhroj dan 

huruf. Makhroj adalah daerah artikulasi (dalam pengucapan/ 

sistem ajaran), sistem pengucapan yang tepat, ketepatan dalam 

melafalkan rangkaian huruf-huruf.
28

  

 

                                                             
26

 Imam Zarkasyi, Pelajaran Tajwid (Gontor: Trimurti, 1995), hal. Vi. 
27

 Imam Murjito, Penjelasan dan Keterangan “Pelajaran Bacaan Ghorib atau Musykilat” 

untuk anak-anak (Semarang: Yayasan Pendidikan Al-Qur‟an Raudhatul Mujawwidin, Tt), hal. 61. 
28

 N. Dahlan y Al-Barry, Al-Ulya Yusuf Sofyan Ya‟qub, Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri 

Intelektual (Surabaya: TargetPress, 2003), hal. 756   
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2) Menurut istilah, makhorijul huruf adalah suara yang bersandar 

pada suatu makhraj yang muhaqqaq atau muqaddar.
29

 

Bertolak pada kedua pendapat di atas dapat disimpulkan dari 

kedua pendapat di atas bahwa yang dimaksud dengan 

makhorijul huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf 

hijaiyah. 

Makharijul huruf itu sendiri terbagi menjadi lima bagian yaitu : 

a. Hulquum,  hurufnya (ٍح خ ع غ ء),  

b. Syafatain, hurufnya: ف و ب م),  

c. Lisaan, hurufnya ت خ ج د ذ ز ش ط ظ ص ض ض ش ق ن ل ى ي  

d. Khayayuum, hurufnya :   ى  -    م  

e. Jauuf, hurufnya :ء/ ا   

f.  Nun sukun dan tanwin yang didalamnya terdapat macam-

macam bacaan seperti, izh-har Halqi huruf-hurufnya :  ح خ ع غ

: idhgam bi ghunnah huruf-hurufnya ,ء ٍ ي ى م و  , idhgham 

bilaghunnah huruf-hurufnya : ل ز, iqlab hurufnya : ب, ikhfa‟ 

hurufnya : ض ش ص ض ط ظ ف ق نت خ ج د ذ   , dan ada 

tambahan mengenai nun dan mim tasydid   م    &    ى   , yaitu 

dinamakan bacaan ghunnah. 

g. Mim sukun yang didalamnya terdapat macam macam bacaan 

seperti, idhgam mimi م, ikhfa‟ syafawi ب, izh-har syafawi 

selain huruf, م  & ب  

                                                             
29

 Abu Sabiq „Aly, Abu Ubaidillah Zain, Kaidah-Kaidah Membaca Al-Qur’an dengan Tartil 

(Jogja: Al-Qomar Media), hal. 34 
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h. Lam ta‟rif yang didalamnya terdapat bacaan izh-har 

qamariyah hurufnya : ٍ ء ب غ ح ج ن و خ ف ع ق ي م, idgham 

syamsiyah huruf-hurufnya(ط خ ز ت ض ذ ى د ض ظ ش ش ل) 

i. Lafal jalalah yang didalamnya terdapat lam tebal dan lam 

tipis. 

j. Idgham yang didalamnya terdapat bacaan idgham 

mutamasilain, idgham mutaqaribain dan idgham 

mutajanisain. 

k. Mad yang didalamnya terdapat bacaan mad asli yaitu mad 

thabi‟e, dan mad far‟i yaitu terdiri dari mad wajib muttashil, 

mad ja‟iz munfashil, mad lazim musaqqal kilmi, mad lazim 

mukhaffah kilmi, mad layyin, mad „arissukun, mad shilah 

qashirah, mad shilah thawilah, mad „iwadh, mad badal, mad 

lazim harfi musyabba‟, mad lazim harfi mukhaffah, mad 

tamkin dan mad farq. 

l. Ra‟ yang didalamnya terdapat ra‟ tebal, ra‟ tipis dan boleh 

dua cara. 

m. Qalqalah yang didalamnya terdapat bacaab qalqalah shughro 

dan qalqalah kubro. 

n. Waqaf yang didalamnya terdapat tanda-tanda berhenti dalam 

bacaan.
30

 

 

                                                             
30

 Suyoto, fathurrahim., Modul Pengembangan Agama Bidang Materi Tajwid dan Tadabbur 

Ayat  (Lembaga Studi Islam dan Kemuhammadiyahan (LSIK): Universitas Muhammadiyah 

Malang), hal. 4-19 
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B. Sistematika Membaca Al-Qur’an Secara Tartil. 

Ada beberapa hal yang akan dikupas pada bgian ini meliputi : 

1. Pengertian Tartil 

a) Menurut bahasa tartil berasal dari kata Ratala yang berarti “serasi 

dan indah” ucapan atau kalimat yang disusun secara rapi dan 

diucapkan dengan baik dan benar, membacanya secara perlahan 

sambil memperjelas huruf-huruf.
31

 

b) Menurut istilah, tartil adalah menghentikan bacaan di suatu 

tempat dan memahaminya tidak tergesa-gesa.
32

 

Dapat disimpulkan dari kedua pendapat di atas bahwa yang 

dimaksud dengan tartil adalah membaca secara pelan-pelan dan 

perlahan-lahan, serta memperjelas huruf harakatnya. 

2. Konsep dasar bacaan tartil  

Membaca Al-Qur‟an tidak sama dengan membaca bahan bacaan 

lainnya karena Al-Qur‟an adalah kalam Allah SWT. Sebagaimana 

firman Allah SWT dalam surat Hut ayat 1 yang berbunyi:  

ب يس   ي ل د ى  ح ك ين  خ  ل ث  ه                                             ث ن  ف ص  

“Ayat-ayatnya yang disusun dengan rapi serta dijelaskan secara 

terperinci yang diturunkan dari sisi (Allah) yang Maha Bijaksana lagi 

Maha Tau.”
33

  

 

Maksud  ayat di atas apabila dikaitkan dengan pembelajaran tartil 

yaitu diharuskannya  membaca Al-Qur‟an dengan tartil agar dapat 

                                                             
31

 Sumardi, Tadarus Al-Qur’an (The Hope The Fear) (Pesantren ulumul Qur‟an, 2009), hal. 9. 
32

 Muhammad Ahmad Abdullah, Metode Cepat dan Efektif Menghafal Al-Qur’an Al-Karim, 

Terjemahan Rahem Seksa, cet-1 (Yogyakarta: Gara Ilmu, 2009), hal. 308 
33

 Hud: (221) (1) 
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memahami maknanya serta dapat menghayati setiap kata-katanya, 

karena membaca Al-Qur‟an secara tartil yaitu membaca secara 

perlahan-lahan dengan menggunakan kaidah ilmu tajwid dan 

makhorijul huruf.  

3. Rukun-rukun Tartil 

Rukun-rukun tartil ada enam diantaranya adalah : 

a. Jelasnya sebuah kalam yang ditartil 

Maksudnya apabila membaca Al-Qur‟an dengan tartil harus 

membacanya dengan ucapan yang jelas dan tidak boleh samar. Dan 

membaca dengan jelas pada bacaan yang ditartil itu wajib 

membedakan satu huruf dengan huruf yang lainnya, karena 

masing-masing huruf berbeda ketika dibaca apabila kita 

mengetahui tentang ilmu-ilmu tajwid. 

b. Tenang dan perlahan ketika mengucapkan bagian-bagian kalam 

yang ditartil. 

Maksudnya membaca Al-Qur‟an secara perlahan pada bagian 

pengucapan yang ditartil agar dapat membaca dengan benar. Membaca 

perlahan yakni bukan harus memperlambat bacaan, akan tetapi 

membaca dengan perlahan berbeda dengan bacaan biasa karena disertai 

dengan menjaga huruf yang saling terkait seperti sebuah bacaan. 

c. Menyempurnakan huruf dan harakat. 

Maksudnya membaca Al-Qur‟an dengan sejelas-jelasnya dengan 

tujuan agar dapat menyempurkan antara bacaan huruf dengan harkat. 
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d. Bagusnya susunan. 

Maksudnya yang dimaksud dengan susunan adalah hubungan 

antara satu huruf dan huruf lainnya, dan menjadikan dasar tartil 

adalah keindahan, keserasian, dan bagusnya susunan. 

e. Semua hal-hal di atas dilakukan tanpa berlebihan. 

Maksudnya apabila melafalkan bacaan Al-Qur‟an tidak dibaca 

secara berlebihan seperti ketika membaca suatu huruf tidak terbaca 

huruf lain, ketika membaca harakat, tidak ada huruf yang terbaca. 

maka tartil ketika membaca adalah membaca secara perlahan ketika 

membaca dan jelas pengucapan huruf-hurufnya tanpa berlebihan. 

f. Bahwasanya itu dilakukan dengan keindahan. 

Makasudnya melafalkan bacaan Al-Qur‟an dengan memperbagus 

bacaannya
34

 

4. Tingkatan-tingkatan Tartil 

Ada tiga tingkatan dalam membaca Al-Qur‟an secara tartil yaitu : 

a. Tahqiq, yaitu memberikan setiap huruf akan haknya, seperti: 

memanjangkan mad, dan membaca hamzah dengan jelas, 

menyempurnakan setiap harakat, bersandar pada izhar dan tasydid, 

menjelaskan huruf dan membukanya, mengeluarkan sebagian huruf 

dari sebagian lainnya dengan saktah, tartil, dan tu’adah (membaca 

dengan tenang). Memperhatikan waqaf jaiz (perhentian yang 

dibolehkan) tanpa memendekkannya dan menguranginya, tidak 

menyukunkan yang berharakat dan tidak pula mengidghamkannya. 

Dan ini bisa dilakukan dengan melatih lidah dan meluruskan lafazh, 

serta dianjurkan melaksanakan hal ini kepada para murid tanpa 

melewati batas seperti menambah huruf dari beberapa harakat, dan 

mengulangi ra‟. 

 

 

                                                             
34

 Abdussalam Muqbil Al-Majidi, Bagaimana Rasulullah Mengajarkan Al-Qur’an kepada 

Sahabat?,  hal. 281-286 
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b. Hadr, yaitu memasukkan bacaan, mempercepatnya dan 

meringankannya dengan qashr, taskin, ikhtilas, badal, idgham kabir, 

meringankan hamzah, dan lainnya, yang dibenarkan atau disahkan 

oleh riwayat disertai dengan i‟rab, menyempurnakan lafazh, 

meneguhkan huruf-huruf tanpa memotong huruf mad, dan tanpa 

memendekkan lebih banyak harakat (batasan mad), tanpa 

menghilangkan suara dengung, dan tanpa berlebihan hingga pada 

batas tidak disahkan oleh qira‟at, dan tidak dinamakan tilawah.  

Makna tartil seakan-akan adalah memutuskan kalimat, sebagian dari 

sebagian lain. Sedangkan hadr adalah mempercepat bacaan, diambil 

dari kata hudur (turun), lawan kata shu’ud (naik). 

 

c. At-Tadwir, yaitu pertengahan antara tahqiq dan hadr. Yaitu bacaan 

yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Setiap urutan ini,  

diiringi oleh tartil, kecuali berbeda pada sejauh mana lambatnya 

bacaan dan tenangnya. Oleh karena itu, sebagian ulama 

mengisyaratkan dengan mengatakan: 

 

ئ   ف  ال ر ك س  ف ي  ل ف ظ  لا ز  و  د  ح س  ج ل    ...                                                ح د و  ز  ه س  د و  م ي ك  و  ج ح                                           ب ح د ز  و 

آى  َل   ال م س  أ ي ث  ا لب ع ط  ي ح ل و  َل  ...                                                   ف إ ً  ي  ز  ه ٌ ص  ً ا و  ش  ف  و  د ا لح س  ا ع ي  ح د و                                                   يس 

 “Batasan-batasan huruf Al-Qur’an pada lafazh pembacanya ... 

dengan hadr, tahqiq, tadwir dan tartil.” 

Maka sesungguhnya aku melihat sebagian orang membaca Al-

Qur’an tanpa menjaga batas-batas huruf baik wazn maupun 

manzilahnya.
35

 

 

 

C. Evaluasi Pembelajaran Al-Qur’an Melalui Bacaan Tartil dan Hasil 

Akhirnya 

 

Ada beberapa hal yang akan dikupas pada bagian ini yaitu 

 

1. Pengertian Evaluasi  

a) Menurut bahasa, secara harfiah kata evaluasi berasal dari bahasa inggris 

evaluation; dalam bahasa arab: al-Taqdir( الحمديس) , dalam bahasa 

indonesia berarti; penilaian. Akar katanya dalah value; dalam bahasa 

arab: al-Qimah  dalam bahasa indonesia berarti; nilai. Dengan ;         ) الميوة( 

                                                             
35

 Abdussalam Muqbil Al-Majidi, Bagaimana Rasulullah Mengajarkan Al-Qur’an kepada 

Sahabat?, hal. 294-298 
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demikian secara harfiah, evaluasi pendidikan (educational evaluation = 

al-Taqdir al Tarbawiy ( الحسبوى المديس ), dapat diartikan sebagai : penilaian 

dalam (bidang) pendidikan atau penilaian mengenal hal-hal yang 

berkaiatan dengan kegiatan pendidikan.
36

 

b) Menurut istilah yang diambil dari pendapat Norman E. Grounlund 

evaluasi adalah suatu proses yang sistemastis untuk menentukan 

atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan 

pengajaran yang dicapai oleh siswa.
37

  

Dilihat dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan 

untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan dan 

menyajikan informasi tentang suatu program untuk dapat 

digunakan sebagai dasar membuat keputusan dan merupakan 

komponen-komponen penting serta tahap yang harus ditempuh 

oleh guru guna mengetahui keefektifan pembelajaran. 

2. Macam-Macam Evaluasi 

Evaluasi hasil pembelajaran mencakup pada tingkat penguasaan siswa 

terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan, baik umum maupun 

khusus, ditinjau dalam aspek kognitif, afektif, psikomotorik. 

Sedangkan evaluasi berdasarkan pengukurannya terdiri atas dua 

macam, yaitu:  
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a. Tes 

Ada tiga hal yang akan diuraikan pada bagian ini yaitu : 

1) Pengertian tes 

   Menurut Zainul dan Nasution, Tes adalah pertanyaan atau tugas atau 

seperangkat tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi 

tentang suatu atribut pendidikan atau suatu atribut psikologis 

tertentu.
38

 Sedangkan menurut Muchtar Buchori tes adalah suatu 

percobaan yang diadakan untuk mengetahui ada tidaknya hasil 

pelajaran tertentu pada seorang murid atau kelompok murid.
39

 

   Kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan tes adalah suatu alat atau prosedur yang dipergunakan 

untuk mengetahui ada tidaknya hasil pelajaran bagi peserta didik. 

2)  Jenis-Jenis Tes 

 Jenis-jenis tes terbagi menjadi beberapa bagian yaitu : 

(a) Menurut sifatnya, tes terdiri dari tes verbal yang berupa tes 

lisan dan tes tulis dan tes non verbal yang berupa gambar, 

tugas, wawancara dan sebagainya. 

(b) Menurut fungsinya, tes terdiri dari tes bakat, tes intelegensi 

tes prestasi belajar, tes diagnostik, tes sikap dan tes minat. 

(c) Menurut pembuatannya, tes terdiri dari tes standar dan tes 

buatan guru. 
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(d) Menurut bentuk soalnya, tes terdiri dari tes uraian dan tes 

objektif. 

(e) Ditinjau dari obyek yang dites, tes teridir dari tes individual 

dan tes kelompok.
40

 

3) Penilaian tes 

Penilaian tes terbagi tiga bentuk tes, antara lain: 

(a)  Tes tertulis yaitu tes yang diberikan kepada peserta didik 

dalam bentuk tulisan. 

(b)  Tes lisan yaitu tes bentuk lisan adalah tes yang yang 

diberikan kepada peserta didik dengan menggunakan 

pertanyaan-pertanyaan yang berupa lisan untuk 

menimbulkan keberanian peserta didik. 

(c) Penugasan yaitu suatu pekerjaan atau tugas yang diberikan 

oleh guru kepada peserta didik untuk dikerjakan diluar 

sekolah atau dirumah.
41

  

b. Non-tes  

Ada tiga hal yang akan diuraikan pada bagian ini yaitu : 

1) Pengertian Non Tes 

Menurut  istilah non tes adalah melaksanakan penilaian dengan 

tidak menggunakan tes, tekhnik penilaian ini umumnya untuk 

menilai kepribadian anak seutuhnya sehingga bersifat 
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komprehensif. 
42

 Sedangkan menurut istilah yang diambil dari 

pendapat Wina Sanjaya non tes adalah tekhnik penilaian yang 

biasa di gunakan untuk mengumpulkan informasi tentang gejala 

tingkah laku dari setiap individu melalui pengolahan data secara 

kualitatif yang hasilnya berbentuk deskriptif (bukan berbentuk 

angka).
43

 

Kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud non-tes adalah penilaian yang dilakukan tanpa 

menguji peserta didik, melainkan dengan menggunakan 

observasi, wawancara, mendokumentasi dan menyebarkan 

angket.  

2) Jenis-jenis non tes meliputi: 

 

(a) Observasi adalah teknik penilaian dengan cara mengamati 

objek tertentu pada suatu situasi tertentu. 

(b) Wawancara adalah komunikasi langsung antara yang 

mewawancarai dan yang diwawancarai. 

(c) Penilaian produk adalah bentuk penilaian yang digunakan 

untuk melihat kemampuan siswa dalam menghasilkan suatu 

karya tertentu. 

(d) Penilaian portopolio adalah penilaian terhadap karya-karya 

siswa selama proses pembelajaran yang tersusun secara 

sistematis dan terorganisasi yang dikumpulkan selama 

periode tertentu dan digunakan untuk memantau 

perkembangan siswa baik mengenai pengetahuan, 

keterampilan, maupun sikap siswa terhadap mata pelajaran 

yang bersangkutan.
44
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3)  Penilaian Non Tes 

Adapun penilaian Non Tes terbagi menjadi beberapa bagian 

sebagai berikut: 

(a) Daftar cek yaitu suatu pengambilan data penilaian untuk 

kerja dengan menggunakan daftar cek (ya-tidak).  

(b)  Skala rentang yaitu suatu penilaian dengan menggunakan 

skala rentang penilaian yang bertujuan untuk memberikan 

nilai penguasaan kompetensi tertentu. 

(c) Penilaian sikap yaitu suatu penilaian yang berhubungan 

dengan perilaku sesuatu/ objek. 

(d) Penilaian proyek yaitu suatu penilaian yang berkaitan 

dengan tugas yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. 

(e) Penilaian produk yaitu suatu penilaian yang berkaitan 

dengan sebuah keterampilan dalam  membuat sesuatu yang 

berhubungan dengan produk. 

(f) Penilaian portofolio yaitu suatu penilaian yang 

berkelanjutan yang menunjukkan perkembangan 

kemampuan peserta didik. 

(g) Penilaian diri adalah suatu penilaian yang dimana penilaian 

tersebut mengarah kepada subjek untuk menilai dirinya sendiri 

yang berkaiatan dengan status, proses serta tingkat pencapaian 

kompetensi mata pelajaran yang telah dipelajarinya.
45
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3. Evaluasi pembelajaran Al-Qur’an melalui bacaan tartil 

Agar dapat mengetahui tingkat penguasaan siswa dalam memahami 

A-Qur‟an maka sangat diperlukan evaluasi. Evaluasi yang harus 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Evaluasi jilid adalah evaluasi yang dilakukan oleh Ustadz dan 

Ustadzah kepada santri, dimana santri diadakan evaluasi tersebut 

secara bersamaan. 

Evaluasi jilid terdiri atas beberapa bagian, yaitu: 

1) Evaluasi harian, adalah evaluasi yang dilakukan setiap hari 

oleh para Ustadz dan Ustadzah kepada santri di TPQ tersebut 

untuk mengetahui tingkat kemampuan dalam membaca. 

Sedangkan evaluasi harian teridri dari: 

(a)  Evaluasi dilaksanakan setiap hari oleh Ustad dan Ustadzah 

kepada santri TPQ, dengan mengevaluasi fashohah, 

makhorijul huruf, titian murottal dan ahkamul huruf. 

(b)  Fungsinya, yaitu agar dapat mengetahui tingkat kemajuan 

santri  pada setiap halaman. 

(c)  Materi yang akan di evaluasi yaitu materi yang baru 

disampaikan. 

(d) Penilaian dengan standar prestasi A-B-C sebagaimana 

tercantum dalam Blanko Kartu Prestasi. 

Prestasi A : Yaitu nilai tertinggi yang diperoleh 

santri, untuk santri yang benar semua. 

Prestasi B     : Yaitu nilai menengah yang diperoleh 

santri, untuk santri yang mendapat  

kesalahan pada salah satu dari 

fashohah, titian murattal, makhorijul 

huruf, dan ahkamul Huruf. 
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Prestasi C  : Yaitu nilai terendah yang diperoleh 

santri,   untuk santri yang mendapat 

lebih dari dua kesalahan ataupun 

lebih.
46

 

 

2) Evaluasi Akhir Jilid, adalah evaluasi yang dilakukan oleh 

Ustadz dan Ustadzah kepada santri, dimana santri diadakan 

evaluasi tersebut apabila santri telah sampai pada akhir jilid.  

Evaluasi akhir jilid meliputi: 

(a) Santri yang telah khatam diadakan kembali pendalaman 

materi dengan cara mengulang kembali halaman awal 

hingga halaman terakhir. 

(b)  Evaluasi akhir jilid dilaksanakan untuk menentukan lulus 

dan tidaknya santri. 

(c)  Pelakasanan evaluasi oleh Ustadz dan Ustadzah yang 

mengajar pada TPQ tersebut. 

(d) Santri diuji satu persatu. 

(e) Kesalahan dapat dihitung apabila sudah diingatkan/ 

mengulang tiga kali. 

(f) Bidang penilaian meliputi: fashohah, makhorijul huruf, 

titian murattal, dan ahkamul huruf. 
47

 

3) evaluasi belajar tahap akhir (EBTA) 6 jilid, yaitu evaluasi yang 

dilakukan oleh Ustadz dan Ustadzah kepada santri, dimana 
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evaluasi tersebut dilakukan apabila santri sudah sampai pada 

tahap akhir jilid. Sedangkan evaluasinya meliputi: 

(a) Santri diuji satu persatu dalam pengevaluasian belajar tahap 

akhir (ebta) 

(b)  Penilaiannya terdiri dari, Makhorijul khuruf dan ahkamul 

huruf, Ahkamul madd wal-Qasr, Fashohah (meliputi: titian 

murattal mura’atul huruf wal harakat, dan adab. 

(c) Tata cara penilaian dengan cara memberikan angka 

pengurangan pada setiap kesalahan, kecuali pada makhorijul 

huruf, karena penilaian untuk makhorijul huruf dihitung pada 

setiap huruf yang salah.  

(d)  Materi/ soal ebta terdiri dari beberapa bagian surat-surat 

yang mudah dipelajari, seperti: Surat Al-Fatihah, Surat-surat 

pendek dan Surat Al-Baqarah ayat 1-20. Pembagian soal 

berdasarkan pilihan dengan cara mengambil latihan soal yang 

dibuat oleh team evaluasi. 

(e) Standar penilaian 

Tabel 2.1  

Standar Penilaian 

 

Nilai Prestasi   Keterangan 

86-100 A  Lulus 

70-85 B Lulus 

60-69 C Lulus 

0-59 D Tidak Lulus
48

 

 

b. Evaluasi program sorogan Al-Qur‟an (PSQ) adalah evaluasi yang 

dilakukan oleh Ustadz dan Ustadzah kepada santri, dimana santri 

diadakan evaluasi tersebut dengan cara bergiliran. Evaluasi 

program sorogan Al-Qur‟an (PSQ) terdiri atas beberapa bagian, 

yaitu: 

1)  Evaluasi harian, yaitu evaluasi yang dilakukan setiap hari oleh 

Ustadz dan Ustadzah kepada santri untuk mengetahui tingkat 

kemampuan dalam membaca. Evaluasi harian meliputi: 
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(a)   Evaluasinya dilaksanakan oleh Ustadz dan Ustadzah. 

(b) Penilaiannya meliputi: fakta huruf (FH), Makhorijul huruf 

(MH), titian murattal (TM), dan ahkamul huruf (AH) 

(c) Penilaian dengan standar prestasi A-B-C yang telah 

tercantum dalam Blanko Kartu Prestasi. 

Prestasi A      : yaitu nilai tertinggi yang di peroleh santri,  

untuk santri yang benar semua. 

Prestasi B   : yaitu nilai menengah yang di peroleh santri, 

untuk santri yang mendapat kesalahan pada 

salah satu dari fakta huruf, makhorijul huruf, 

titian murattal, dan ahkamul huruf. 

Prestasi C   :        yaitu nilai terendah yang di peroleh untuk 

santri yang mendapat lebih dari dua 

kesalahan.
49

 

2) Evaluasi bulanan, yaitu evaluasi yang yang dilakukan setiap 

bulan oleh Ustadz dan Ustadzah kepada 

santri untuk mengetahui tingkat kemampuan 

dalam membaca. Evaluasi bulanan meliputi: 

(a)  Penilaian meliputi : makhorijul huruf, ahkamul huruf dan 

fashohah. 

(b) Materi evaluasi bulanan yaitu sejumlah surat/ juz yang telah 

diajarkan dengan cara diambil sampel beberapa ayat secara 

terpisah. Untuk memudahkan pembagian materi evaluasi 

bulanan diatur sebagai diatur: 

Juz 1-5  kurang lebih 8 ayat 

Juz 6-9  Kurang lebih 10 ayat 

Juz 11-15 Kurang lebih 12 ayat 

Juz 16-20 Kurang lebih 14 ayat 

Juz 21-40 Kurang lebih 15 ayat 

(c) Pra-munaqosah yaitu evaluasi yang dilaksanakan sebagai 

syarat mengikuti munaqosah. Materi pra-munaqosah terdiri 

dari hafalan  surat pendek, hafalah ayat kursi dan akhir surat 

Al-Baqarah, praktek shalat subuh dan bacaannya dan hafalan 

do‟a-do‟a yang diajarkan. 
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(d) Munaqosah adalah evaluasi tahap akhir dalam pembelajaran 

Al-Qur‟an. Munaqosah bertujuan untuk menentukan lulus 

tidaknya santri dalam pembelajaran Al-Qur‟an. Materi dalam 

munaqosah terdiri dari: 

1. Membaca surat/ ayat yang telah ditentukan oleh team 

sesuai dengan pengambilan lot 

2. Membaca materi gharib yang disajikan oleh team. 

3. Hafalan salah satu surat yang penting : yasin, al-waqi‟an, 

al-mulk 

4. Mengerjakan soal ujian tertulis 

5. Teknik penilaian 

 

Tabel 2.2  

Tekhnik Penilaian 

 

Materi Sub materi Nilai 

Tajwid 
a. Ahkamul huruf 

b. Ahkamul mad wa qasr 
30 

Makhroj 
a. Makhorijul huruf 

b. Sifatul huruf 
30 

Fasohah 

dan adab 

a. Al waqfu wal ibtida‟ 

mura‟atul huruf wal harakat 

b. Tartilul qira‟ah 

c. Gara‟ibul Qur‟an 

d. Adabul qira‟ah 

40 

Tertulis  Menyesuaikan
50

 

4. Pengertian Hasil Belajar 

Menurut istilah hasil belajar adalah kemampuan yang diterima oleh 

siswa melalui pendidikan atau pelatihan  yang dilakukan atau 

ditransfer oleh seorang guru kepada siswa yang akan menghasilkan 

kemampuan, pengetahuan, dan nilai-nilai yang dapat 

diimplemntasiakan siswa dalam kehidupannya, baik diaplikasikan di 

masyarakat, dalam keluarga dan dunia kerja.
51

 Sedangkan menurut 

Mulyo Abdurrahman hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh 

anak setelah melakukan kegiatan belajar. Menurutnya juga anak-anak 

yang berhasil dalam belajar ialah berhasil dalam mencapai tujuan-

tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional.
52
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Kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan hasil belajar adalah  kemampuan yang diperoleh individu 

setelah proses belajar berlangsung, yang dapat memberikan perubahan 

tingkah laku ataupun tingkah laku pengetahuan, pemahan, sikap dan 

keterampilan siswa sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya. 

5. Macam-macam hasil akhir pembelajaran 

 Hasir akhir pembelajaran terdiri dari tiga macam diantaranya: 

a. Pemahaman, adalah kemampuan untuk menyerap arti dari materi 

atau bahan yang dipelajari.
53

 Maksud dari pemahaman ini adalah 

seberapa besar peserta didik mampu menerima, menyerap, dan 

memahami pelajaran yang diberikan oleh guru kepada peserta 

didik, atau sejauh mana peserta didik dapat memahami serta 

mengerti apa yang telah peserta didik baca, yang dilihat, yang 

dialami, atau yang telah dirasakan, setelah peserta didik telah 

memperoleh pemahaman,maka akan mampu menerangkan atau 

menjelaskan kembali apa yang telah ia terima.  

b. Keterampilan Proses 

Keterampilan proses adalah keterampilan yang mengarah kepada 

pembangunan kemampuan mental, fisik, dan sosial yang mendasar 

sebagai penggerak kemampuan yang lebih tinggi dalam diri 

individu siswa.
54

 Maksud dari Keterampilan ini adalah peserta 

didik dapat memiliki serta menghasilkan kemampuan yang 
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menggunakan pikiran secara menalar dan mendalam, dan perbuatan 

secara efektif dan efisien sesuai dengan kreativitasnya. Setelah 

peserta didik menghasilkan  pikiran secara menalar dan mendalam, 

maka peserta didik akan akan mudah dan cepat dalam menanggapi 

pembelajaran yang diperoleh dari guru, maka peserta didik akan 

mudah dalam mengamalkan serta menerapkan ilmu yang 

diperolehnya. 

c. Sikap 

Sikap adalah kecenderungan untuk melakukan sesuatu dengan cara, 

metode, pola, dan tekhnik tertentu terhadap dunia sekitarnya baik 

berupa individu-individu maupun objek-objek tertentu. Sikap 

merujuk pada perbuatan, perilaku, atau tindakan seseorang.
55

 Jadi, 

dalam hubungannya dengan hasil akhir pembelajaran siswa, sikap 

ini lebih diarahkan pada pengertian pemahaman, karena sikap 

peserta didik yang mampu menyikapi dan memahami materi dalam 

pembelajaran secara baik dan benar. 

6. Hasil akhir pembelajaran Al-Qur’an Melalui Bacaan Tartil  

 

Hasil akhir pembelajaran Al-Qur‟an dapat diketahui melalui kedalaman 

pemahaman pembaca terhadap aturan ilmu tajwid yang dijadikan 

sebagai pedoman membaca Al-Qur‟an secara tartil. Dari aspek afektif 

dapat diketahui melalui sikap, adab atau etika membaca Al-Qur‟an. 

Dari aspek psikomotorik hasil belajar Al-Qur‟an dapat diketahui 
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melalui kefashihan dan kemampuan membacanya dengan baik dan 

benar melalui ilmu tajwid. Dapat diketahui hasil belajar Al-Qur‟an 

melalui aspek kognitif, afektif dan psikomotorik sebagai berikut: 

a. Ranah kognitif yaitu ranah yang mencakup pada kegiatan mental, 

yang meliputi: 

1) Pengetahuan/ hafalan/ ingatan (knowledge) yaitu suatu 

kemampuan seseorang untuk dapat mengingat-ngingat kembali 

kembali mengenai nama, istilah, ide, gejala, rumus, dan 

sebagainya.
56

 Maksudnya yaitu dalam pembelajaran Al-Qur‟an 

peserta didik dalam hal ini mencapai pada tingkatan dapat dilihat 

melalui kemampuannya mengingat konsep yang ada dalam materi 

tajwid yang dijadikan sebagai dasar membaca Al-Qur‟an dengan 

baik dan benar. 

2) Pemahaman (comprehension) yaitu kemampuan seseorang untuk 

mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan 

diingat.
57

 Maksudnya yaitu dalam pemahaman ini bahwa dapat 

menyampaikan isi kandungan ayat Al-Qur‟an sesuai dengan apa 

yang telah disampaikan oleh guru kepada peserta didik. 

3) Penerapan (aplication) yaitu kesanggupan seseorang untuk  dapat 

menerapkan ide-ide umum, atau tata cara, ataupun metode-

metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori dan sebagainya. 
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58
Maksudnya yaitu untuk mengetahui apakah penerapan dari hasil 

pemahaman Al-Qur‟an berhasil tidaknya yaitu dapat dilihat dari 

penerapan sehari-hari santri tentang pemahaman ayat Al-Qur‟an 

yang telah diterapkan. 

4) Analisis (analysis) yaitu suatu kemampuan seseorang yang 

bertujuan untuk menguraikan suatu bahan.
59

 Maksudnya yaitu 

dalam hal ini santri mampu memahami makna Al-Qur‟an yang 

ada kemudian dapat mengartikan kepada makna yang lebih jelas. 

5) Sintesis (Synthesis) yaitu suatu kemampuan yang berfikir yang 

merupakan kebaikan proses berfikir secara analisis.
60

  

6) Penilaian (evaluation) yaitu suatu kemampuan seseorang yang 

bertujuan untuk membuat pertimbangan terhadap suatu situasi, 

nilai atau ide.
61

 

b. Ranah afektif yaitu yang mencakup pada kegiatan sikap, yang 

meliputi: 

1) Receiving yaitu kepekaan terhadap adanya kondisi dan 

rangsangan serta  gejala dari luar.
62

 Maksudnya yaitu  apabila 

pembelajaran Al-Qur‟an dalam hal ini terkait dengan bagaimana 

peserta didik dapat menerima dan memperhatikan materi Al-

Qur‟an yang diberikan oleh guru pada saat pembelajaran Al-

Qur‟an berlangsung. 
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2) Responding yaitu memberikan respon secara aktif dalam 

fenomena tertentu.
63

 Maksudnya yaitu apabila dalam 

pembelajaran Al-Qur‟an peserta dapat merespon atau 

menanggapi pernyataan ataupun pertanyaan yang diberikan oleh 

guru terkait pembelajaran Al-Qur‟an. 

3) Valuing yaitu memberikan nilai atau penghargaan terhadap 

suatu kegiatan atau objek.
64

 Maksudnya yaitu apabila dalam 

pembelajaran Al-Qur‟an hal ini terkait apabila peserta didik 

dapat menilai atau menghargai seseorang yang membaca Al-

Qur‟an serta dapat diartikan juga sebagai peserta didik yang 

dapat menghargai seseorang ketika membaca Al-Qur‟an dengan 

cara memperhatikannya. 

4) Organization yaitu mengembangkan suatu nilai-nilai menjadi 

sebuah sistem yang dapat diaktualisasikan pada suatu nilai dan 

mengorganisasikan suatu sistem nilai.
65

 Maksudnya yaitu 

apabila dalam hal ini peserta didik telah mampu mengamalkan 

sesuatu yang di dapat dalam pembelajaran Al-Qur‟an. 

5) Characterization by value or value complex yaitu peserta didik 

mengadakan sistesis dan internalisasi sistem nilai dengan baik.
66

 

Maksudnya yaitu dalam hal ini peserta didik telah merasa bahwa 

pembelajaran Al-Qur‟an yang sangat penting yang dapat 

mengkrakter dalam dirinya. 
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c. Ranah psikomotorik yaitu ranah kelanjutan dari hasil belajar kognitif 

dan afektif, yang meliputi:  

1) Persepsi yaitu suatu kemampuan untuk mengadakan diskriminasi 

yang tepat antara dua perangsang atau lebih, berdasarkan 

perbedaan ciri-ciri fisik pada masing-masing rangsangan.
67

 

Maksudnya yaitu dalam pembelajaran Al-Qur‟an, hl ini 

merupakan langkah awal menyadari bahwa membaca Al-Qur‟an 

akan mendatangkan pahal. 

2) Kesiapan yaitu suatu kemampuan untuk menetapkan dirinya 

dalam keadaan akan memulai suatu gerakan atau rangkaian.
68

 

Maksudnya yaitu dalam pembelajaran Al-Qur‟an hal ini lebih 

kepada kesiapan membaca Al-Qur‟an, mulai dari adab membaca 

Al-Qur‟an hingga pada pembacaan ayat Al-Qur‟an dengan baik 

dan benar sesuai dengan ilmu tajwidnya. 

3) Gerakan terbimbing yaitu suatu kemampuan untuk melakuan 

suatu rangkaian gerak-gerik sesuai dengan contoh yang 

diberikan.
69

 Maksudnya yaitu dalam pembelajaran Al-Qur‟an hal 

ini lebih kepada pengucapan lafadznya (makhorijul khuruf). 

4) Gerakan yang terbiasa yaitu suatu kemampuan untuk melakukan 

suatu rangkaian gerak-gerik dengan lancar karena sudah dilatih 
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secukupnya tanpa memperhatikan lagi contoh yang diberikan.
70

 

Maksudnya yaitu dalam pembelajaran Al-Qur‟an hal ini dapat 

dilihat melalui cara membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar 

sesuai dengan tajwidnya. 

5) Gerakan komplek yaitu suatu kemampuan untuk melaksanakan 

suatu keterampilan yang terdiri atas beberapa komponen dengan 

lancar, tepat dan efisien.
71

 Maksudnya yaitu dalam pembelajaran 

Al-Qur‟an dalam hal ini, Setelah mampu membaca Al-Qur‟an 

dengan baik benar, maka dalam gerakan komplek ini akan 

dipengaruhi oleh sikap dalam membaca. Seperti contoh, apabila 

dalam membaca Al-Qur‟an tlah mampu, maka untuk langkah 

berikutnya adalah menerapkan membaca Al-Qur‟an secara 

khusyu‟. 

6) Penyesuaian pola gerakan yaitu suatu kemampuan untuk 

mengadakan perubahan dan penyesuaian pola gerak-gerik dengan 

kondisi setempat atau dengan menunjukkan suatu taraf 

keterampilan yang telah mencapai kemahiran.
72

 Maksudnya yaitu 

dalam pembelajaran Al-Qur‟an hal ini dapat terlihat ketika 

mampu membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar secara tartil. 
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