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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan apa yang telah ditemukan di lapangan, peneliti 

menemukan beberapa skripsi yang membahas tentang Implementasi 

pembelajaran Alqur’an serta penguatan ilmu tajwid hal ini bertujuan untuk 

melihat letak persamaan dan perbedaan kajian dalam penelitian yang telah 

dilakukan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Berikut adalah 5 

penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang peneliti 

lakukan: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Sri Untari pada tahun 2008 dengan judul 

“Pelaksanaan Pembelajaran Tajwid di madrasah Diniyah Habibiyah 

Jatisari Desa Tambakselo Kecamatan Wonosari Kabupaten Grobogan”. 

Penelitian membahas tentang pelaksanaan pembelajaran tajwid di 

Madrasah Habibiyah Jatisari yang meliputi perencanaan, proses 

pembelajaran serta evaluasi pembelajarannya. Perencanaan pembelajaran 

tajwid dalam penelitina ini  meliputi proses mementukan tujuan 

pembelajaran, memilih metode dan media pembelajaran serta memilih 

bahan evaluasi hasil belajar santri. Sedangkan untuk proses pembelajaran 

dalam penelitian ini meliputi tahap pendahuluan dan tahap pelaksanaan 

serta evaluasi pembelajaran tajwid yang telah dilakukan. Untuk evaluasi 

yang dimaksud dalam penelitian ini yakni meliputi evaluasi harian yang 
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dilakukan saat selesai pembelajaran serta evaluasi hasil belajar selama satu 

semester atau ujian Akhir semester.12 

2. Skripsi yang ditulis oleh Baharudin pada tahun 2012 dengan judul 

“Metode Pembelajaran Ilmu Tajwid dalam Meningkatkan Kemampuan 

Membaca Al-Qur’an Santri Pondok Pesantren Tahfidzh Al-Qur’an Al-

Imam ‘Ashim Makasar” penelitian ini membahas tentang metode 

pembelajaran Ilmu tajwid santri Pondok Pesantren Tahfidzh Al-Qur’an Al-

Imam ‘Ashim, metode yang dipakai dalam pembelajaran ilmu tajwid di 

pondok pesantren ini adalah metode jibril yaitu ustadz memulai bacaan 

dan diikuti oleh santri dengan bacaan yang sama. selain itu juga membahas 

tentang gambaran tingkat kemampuan membaca Al-Qur’an santri Pondok 

Pesantren Tahfidzh Al-Qur’an Al-Imam ‘Ashim yakni sangat baik karena 

santri mampu menghafal ayat-ayat Al-Qur’an dengan fasih sesuai makhroj 

huuf dan sifatnya., dan menganalisis factor pendukung dan penghambat 

pembelajaran ilmu tajwid santri Pondok Pesantren Tahfidzh Al-Qur’an Al-

Imam ‘Ashim Makasar. Faktor pendukungnya berupa asatidz yang 

berkompeten, metode yang tepat yakni metode jibril serta lingkungan yang 

sangat mendukung proses pembelajaran. Sedangkan factor penghambat 

berupa kurangnya kitab, media pembelajaran dan beragamnya 

latarbelakang santri.13 

3. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Purwo Aji pada tahun 2015 dengan judul 

penelitian “ Pembelajaran Mata Pelajaran Al-Qur’an di Madrasah Diniyah 

                                                           
12 Untari, Sri. 3103080, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang (Skripsi), 

2008 
13 Baharudin, 80100209026, Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar (Thesis) 2012. 
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Takmiliyah Hidayatul Ulum Lil Barokah Karangjati Kabupaten 

Banjarnegara”. Penelitian menganalisis tentang kegiatan pembelajaran 

mata pelajaran Al-Qur’an di Madrasah Diniyah Takmiliyah Hidayatul 

Ulum Lil Barokah Karangjati. hasil analisis yang dilakukan pada 

penelitian ini menunjukkan bahwa pelajaran Al-Qur’an di Madrasah 

Diniyah Takmiliyah Hidayatul Ulum Lil Barokah Desa Karangjati 

tersusun menjadi tiga tahap yaitu kegiatan awal, inti, dan penutup. 

Kegiatan awal seperti biasa yaitu dilakukan apersepsi sebelum kegiatan 

pembelajaran dimulai, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan inti yaitu 

sesi penyampaian materi pembelajaran yang diterapkan dengan berbagai 

metode seperti diskusi, pembacaan kisah, Tanya jawab, latihan sesama 

teman dan drill. Kegiatan penutup biasa dilakukan dengan pemberian tugas 

serta penyampaian materi selanjutnya yang akan disampaikan di 

pertemuan berikutnya. Evaluasi yang dilakukan di Madrasah Diniyah ini 

meliputi evaluasi formatif yang dilakukan di akhir pembelajaran dan 

evaluasi sumatif yang dilakukan pada akhir semester. Hasil dari evaluasi 

akan disampaikan kepada orangtua/wali santri sebagai pemberitahuan 

terhadap perkembangan anaknya selama di madrasah 14 

4. Skripsi yang ditulis oleh Balgies Oktavia pada tahun 2015 dengan judul 

penelitian “Implementasi metode pembelajaran Al-Qur’an dalam 

meningkatkan Baca Tulis Al-Qur’an di Madrasah Diniyah Sang Surya dan 

Taman Pendidikan Qur’an Al Mubarok Kota Malang. Isi dari penelitian ini 

                                                           
14 Aji, Dwi Purwo, 102338098, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Skripsi) 2015. 
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adalah hasil analisis implementasi metode UMMI dan metode Tartila 

dalam meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Qur’an, hasil analisis 

kelebihan dan kekurangan dari metode Ummi dan metode Tartila dalam 

meningkatkan kemampuan Bca Tulis Qur’an, pada implementasinya 

metode ummi di Madrasah Diniyah Sang Surya menggunakan pendekatan 

student centre sedangkan implementasi metode Tartila di TPQ Al-

Mubarok menggunakan pendekatan Teacher centre. untuk hasil analisis 

faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kemampuan baca 

Tulis Qur’an dalam penelitian ini menggunakan tiga patokan yakni materi, 

strategi, dan manajemen. metode Ummi memiliki kelebihan pada poin 

strategi dan manajemen sedangkan metode Tartila memiliki kelebihan di 3 

poin yakni materi, strategi, dan manajemen. Penelitian ini dilakukan pada 

dua lembaga yang mengunakan metode pembelajaran Al-Qur’an yang 

berbeda.15 

5. Skripsi yang ditulis oleh Lilik Nirwana pada tahun 2016 dengan judul 

“Implementasi Pembelajaran Al-Qur’an Metode Wafa di Griya Al-Qur’an 

Al Furqon Kabupaten Ponorogo”. Penelitian ini berisikan tentang 

implementasi pembelajaran Al-Qur’an  dengan menggunakan metode 

Wafa, Hasil pembelajaran Al-Qur’an dengan menggunakan metode Wafa 

serta Kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran Al-Qur’an 

dengan enggunakan metode Wafa di Griya AL-Qur’an Al Furqon 

Kabupaten Ponorogo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

                                                           
15 Oktavia, Balgies, 11110129, Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang 

(Skripsi),  2015. 
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pembelajaran Al-Qur’an metode Wafa di Griya Al-Qur’an Al-Furqon 

Ponorogo belum maksimal artinya belum sesuai dengan konsep Quantum 

Teaching yang disebut TANDUR. Namun tetap ada suasana keceriaan 

yang membuat santri bersemangat dalam belajar sehingga terjadi 

percepatan dalam pembelajaran. Yaitu santri mampu menghafal khususnya 

juz 30 dan juz 29, mampu membaca huruf arab dengan baik sesuai kaidah 

naskhi, dan gemar membaca Al-Qur’an. Sedangkan untuk kendalanya 

sendiri berasal metode wafa yakni tidak tercapainya tujuan atau target 

pembelajaran bagi santri yang jarang masuk.16 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan di atas, 

maka fokus penelitian yang peneliti lakukan adalah pada pembelajaran Al-

Qur’an baik itu mulai dari kegiatan perencanaan, penyampaian materi serta 

evaluasi pembelajaran Al-Qur’an dengan penguatan ilmu Tajwid. Yang 

dimaksud dengan penguatan disini adalah santri yang sebelumnya telah lulus 

tashih Qiro’ati di TPQ itu berarti mereka telah menguasai dan mampu 

membaca Al-Qur’an dengan tepat dan benar maka di Madrasah Diniyah ini 

adalah pemantapan serta upaya memelihara hafalan dan pengetahuan siswa 

tentang ilmu tajwid dengan mengaplikasikannya langsung pada ayat-ayat Al-

Qur’an. 

 

 

 

                                                           
16 Nirwana, Lilik, 12111560, Universitas Muhammadiyah Ponorogo (Skripsi), 2016. 
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B. Perencanaan Pembelajaran dan Ruang Lingkup 

Ada 3 hal yang akan diuraikan pada bagian ini, yaitu: 

1. Pengertian Perencanaan Pembelajaran Al-Qur’an 

Pada bagian ini ada 3 hal yang akan diuraikan, sebagai berikut: 

a. Pengertian perencanaan 

Menurut bahasa perencanaan berasal dari kata rencana yang secara 

bahasa memiliki arti rancangan, konsep atau program.17 Sedangkan 

perencanaan menurut istilah adalah: 

1) Menurut Nawawi dalam buku Marwiyah mengartikan perencanaan 

sebagai suatu usaha menyusun langkah-langkah penyelesaian suatu 

masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada 

pencapaian tertentu. 

2) Menurut Sudjana dalam buku Marwiyah perencanaan ialah proses 

yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan 

yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang.18 

Dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian 

perencanaan ialah upaya yang dilakukan perencana untuk menyusun 

langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan.  

 

 

                                                           
17  https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rencana diakses pada tanggal 30 Juni 2019 pukul 

07.46 WIB 
18 St. Marwiyah, Alaudin, Muh. Khaerul Ummah BK. 2018. Perencanaan Pembelajaran 

Kontemporer Berbasis Penerapan Kurikulum 2013. Yogyakarta: Deepublish. Hal. 54 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rencana
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b. Pengertian Pembelajaran 

Menurut bahasa pembelajaran berasal dari kata belajar yang menurut 

bahasa memiliki arti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, 

berlatih, dan  berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan 

oleh pengalaman.19 Sedangkan pembelajaran menurut istilah adalah: 

1) Menurut Degeng dalam buku Marwiyah, Pembelajaran ialah upaya 

untuk membelajarkan peserta didik. 

2) Sedangkan menurut Sumantri dalam buku Marwiyah, pembelajaran 

adalah suatu proses yang dilakukan oleh para guru dalam 

membimbing, membantu dan mengarahkan peserta didik sehingga 

memiliki pengalaman belajar. 

Dari dua pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian 

pembelajaran adalah proses perubahan tingkah laku peserta didik, baik 

perubahan perilaku dalam bidang kognitif, afektif dan 

psikomotoriknya. 20 

c. Pengertian Al-Qur’an 

Menurut bahasa Al-Qur’an berasal dari kata qara’a (memiliki arti 

mengumpulkan dan menghimpun), qara’ah (merangkai huruf dan kata 

satu dengan lainnya dalam satu ungkapan kata yang teratur) dan 

                                                           
19 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/belajar diakses pada tanggal 30 Juni 2019 pukul 

07.50 WIB 
20 St. Marwiyah, Alaudin, Muh. Khaerul Ummah BK. 2018. Perencanaan Pembelajaran 

Kontemporer Berbasis Penerapan Kurikulum 2013. Yogyakarta: Deepublish. Hal. 56 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/belajar
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qur’anah/ qira’ah (bacaan atau cara membacanya).21 Sedangkan 

menurut istilah pengertian Al-Qur’an adalah: 

1) Menurut Dr. Subhi Saleh mendefinisikan Al-Qur’an ialah kalam 

Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW dan ditulis di mushaf serta diriwayatkan dengan 

mutawatir, membacanya termasuk ibadah. 

2) Dipertegas oleh Muhammad Ali Ash-Shabuni bahwa Al-Qur’an 

adalah firman Allah yang tiada tandingannya, diturunkan kepada 

Nabi Muhammad SAW penutup para nabi dan rasul, dengan 

perantara Malaikat Jibril dan ditulis pada mushaf-mushaf yang 

kemudian disampaikan kepada umat islam secara mutawatir, serta 

membacanya dan mempelajarinya merupakan ibadah, yang dimulai 

dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-nas.22 

Dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Al-Qur’an adalah 

kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah secara mutawatir 

kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril dan 

ditulis pada mushaf atau lembaran yang diawali dengan surah Al-

Fatihah dan diakhiri surat An-Nas serta membacanya bernilai ibadah. 

Bertolak pada uraian di atas, maka yang dimaksud Perencanaan Pembelajaran 

Al-Qur’an adalah suatu proses merumuskan, mengelola dan mengembangkan 

materi pembelajarn Al-Qur’an, penggunaan media pembelajaran Al-Qur’an, 

                                                           
21  Syaikh Manna Al-Qaththan. 2015. Pengantar Studi Ilmu Al-Qur’an. Jakarta: Pustaka 

Al-Kautsar. Hal. 16 
22 https://id.wikipedia.org/wiki/Al-Qur%27an#cite_note-7 diakses pada tanggal 30 Juni 

2019 pukul 16.27 WIB 

https://id.wikipedia.org/wiki/Al-Qur%27an#cite_note-7
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penggunaan pendekatan, pemilihan metode dan penilaian pembelajaran Al-

Qur’an dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan guna tercapainya 

tujuan pembelajaran Al-Qur’an yakni adanya perubahan tingkah laku baik 

dalam bidang kognitif, afektif maupun psikomotorik. 

2. Langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran Al-Qur’an, 

yakni: 

a. Persiapan terhadap situasi. 

Guru harus memiliki pemahaman akan situasi umum yang akan 

dihadapi ketika mengajar di kelas, baik mencakup tempat, suasana 

ruangan kelas dan lain sebagainya, dengan begitu guru dapat 

mempersiapkan perencanaan pembelajaran disertai dengan ancang-

ancang berupa rumusan masalah yang kemungkinan dapat menjadi 

faktor masalah dalam proses pembelajaran. 

b. Persiapan terhadap peserta didik yang akan dihadapi. 

Sebelum mengajar, guru juga harus mengetahui keadaan peserta 

didiknya, baik yang bersifat internal maupun eksternal, berupa 

kondisi psikologis dan psikisnya. 

c. Persiapan dalam tujuan umum pembelajaran. 

Tujuan pembelajaran harus disiapkan secara matang oleh guru, baik 

yang berkaitan dengan pengetahuan, kecakapan dan keterampilan 

yang nantinya akan dievaluasi. 

d. Persiapan materi pembelajaran. 

Guru harus mengetahui dan memahami secara mendalam materi 

pembelajaran yang dikuasainya sebelum mengajar. 

e. Persiapan metode ajar. 

Segala macam metode ajar kreatif yang relevan dengan materi ajar, 

harus disiapkan guru sebelum mengajar. 

f. Persiapan alat peraga. 

Segala media yang mendukung, baik yang sederhana maupun yang 

modern, harus disiapkan guru dalam mengajar. 

g. Persiapan evaluasi. 

Untuk mengukur dan menilai segala macam hal yang berkaitan 

dengan pembelajaran yang telah dirumuskan, guru perlu 

mempersiapkan alat evaluasi, baik dalam bentuk tes mapun non tes.23 

 

 

 

                                                           
23 St. Marwiyah, Alaudin, Muh. Khaerul Ummah BK. 2018. Perencanaan Pembelajaran 

Kontemporer Berbasis Penerapan Kurikulum 2013. Yogyakarta: Deepublish. Hal. 65 
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3. Bentuk Perencanaan Pembelajaran Al-Qur’an. 

Perencanaan Pembelajaran Al-Qur’an mengacu pada jenjang 

Madrasah Diniyah yang berlaku di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. 

Madrasah Diniyah di Jawa Timur dibagi menjadi 3 jenjang, yaitu: Ula, 

Wustho dan Ulya. 

Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah ini disusun sesuai 

dengan jenjang pendidikan yang ada yaitu: 

a. Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (Ula) yang 

ditempuh dalam 4 tahun masa belajar, dari kelas 1 hingga kelas 4, 

dengan 18 jam pelajaran per minggu. 

b. Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustho yang ditempuh 

dalam 2 tahun masa belajar (kelas 1 dan 2) dengan 18 jam pelajaran 

dalam seminggu. 

c. Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya yang ditempuh dalam 

2 tahun masa belajar (kelas 1 dan 2) dengan 18 jam pelajaran dalam 

seminggu.24 

Peneliti tidak meneliti semua jenjang, karena itu yang diuraikan 

pada penelitian ini hanya Madrasah Diniyah Ula. Materi atau mata 

pelajaran yang disajikan pada Madrasah Diniyah Ula terdiri dari: Al-

Qur’an, Hadits, Aqidah, Akhlaq, Fiqih, Tarikh Islam dan Bahasa Arab 

                                                           
24 Tim Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Pendidikan Islam. 

2009. Pedoman Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah. Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah 

dan Pondok Pesantren Direktorat Pendidikan Islam. Hal. 15 
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kelas satu sampai kelas empat. Dari ketujuh mata pelajaran tersebut, yang 

peneliti lakukan untuk penelitian hanya mata pelajaran Al-Qur’an kelas 1. 

Perencanaan pembelajaran dituangkan dalam silabus dan RPP 

dibuat oleh guru untuk setiap mata pelajaran dan atau muatan lokal. 

Penyusunan silabus dan RPP mengacu pada Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar yang telah ditentukan dan dapat dibuat secara MGMP 

dan KKG.25 

Adapun perencanaan pembelajaran Al-Qur’an sebagai berikut: 

a. Silabus 

Silabus ialah rencana pembelajaran pada suatu 

kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar 

kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk 

penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. 

Silabus adalah pedoman penyusunan kerangka pembelajaran 

untuk setiap bahan ajar mata pelajaran. Ada beberapa hal yang 

dimuat dalam silabus, meliputi: Identitas lembaga (satuan 

pendidikan madin, mata pelajaran, kelas/ semester), standar 

kompetensi,kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, indikator, teknik dan bentuk penilaian, alokasi 

                                                           
25 Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. 2013. Pedoman Manajemen dan 

Administrasi Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan 

Islam Kementerian Agama RI. Hal. 19 
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waktu, sumber/ bahan/ alat dan nilai karakter yang terkandung 

dalam pembelajaran tersebut.26 

Adapun silabus mata pelajaran Al-Qur’an kelas 1 

semester Ganjil akan diuraikan secara singkat pada bagian ini, 

dan untuk lebih lengkapnya, silabus  akan dilampirkan pada 

bagian akhir. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata 

pelajaran Al-Qur’an kelas 1 semester ganjil, sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata pelajaran Al-Qur’an  

kelas 1 semester ganjil 

                                                           
26 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. 2015. Silabus Mata 

Pelajaran Al-Qur’an, Hadits, Aqidah, Akhlaq, Fiqih, Tarikh Islam dan Bahasa Arab. Sidoarjo: 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Hal. 1 
27 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. 2015. Silabus Mata 

Pelajaran Al-Qur’an, Hadits, Aqidah, Akhlaq, Fiqih, Tarikh Islam dan Bahasa Arab. Sidoarjo: 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Hal 17-24 

No. 
Standar 

Kompetensi 
Kompetensi Dasar 

1. 

1. Hafal surah Al-

Fatihah dan 

mengetahui 

artinya 

1.1 Hafal surah  al-fatihah dengan makharijul huruf 

yang dan tajwid yang benar (fasih dan tartil) 

1.2 Mengartikan surah Al-Fatihah dengan baik 

2. 

2. Memahami 

Huruf 

Hijaiyyah dan 

tanda bacanya 

2.1 Mengidentifikasi huruf-huruf hijaiyyah 

2.2 Mengidentifikasi tanda baca pada huruf hijaiyyah 

2.3 Menulis huruf-huruf hijaiyyah secara terpisah 

dengan benar 

2.4 Menulis huruf-huruf hijaiyyah secara 

bersambung dengan benar 

3. 

3. Hafal surah 

An-Naas, Al-

Falaq dan Al-

Ikhlas serta 

mengetahui 

artinya 

3.1 Hafal surah An-Naas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas 

dengan makharijul huruf yang tepat dan tajwid 

yang benar (fasih dan tartil) 

3.2 Menerjemahkan surah An-Naas, Al-Falaq dan 

Al-Ikhlas dengan baik 

4. 

4. Menerapkan 

kaidah nun 

mati dan 

tanwin dalam 

ilmu tajwid 

4.1 Mempraktekkan hukum bacaan idzhar 

4.2 Mempraktekkan hukum bacaan idgham 

4.3 Mempraktekkan hukum bacaan iklab 

4.4 Mempraktekkan hukum bacaan ikhfa’27 
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b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Berdasar pada Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 20 yang menyatakan 

bahwa “Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus 

dan rencana pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya 

tujuan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil 

belajar”. 

Sedangkan menurut Permendiknas Nomor 41 Tahun 

2007, komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, 

meliputi: Identitas lembaga, identitas mata pelajaran, 

kelas/semester, materi pokok, alokasi waktu, kompetensi 

dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, 

materi ajar, metode pembelajaran, media pembelajaran, 

langkah-langkah pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan 

sumber belajar.28 

Penyusunan perencanaan pembelajaran berupa RPP 

dibuat oleh guru mata pelajaran masing-masing. Kementerian 

Agama RI hanya memberikan Silabus mata pelajaran, yang 

kemudian dikembangkan oleh guru mata pelajaran masing-

masing untuk penyusunan RPP. Berikut gambaran sederhana 

RPP mata pelajaran Al-Qur’an kelas 1 semester ganjil. 

                                                           
28 Rusman. 2017. Belajar dan Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. 

Jakarta: Kencana. Hal. 67 
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Tabel 2.2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( R P P ) 

Nama Madrasah : Madrasah Diniyah Roudlotul Jannah 

Mata Pelajaran : Al-Qur’an 

Kelas/ semester : I/ Ganjil 

Pertemuan Ke : 8 

Alokasi Waktu : 1x30 Menit 

Standar 

Kompetensi 

3. Hafal Surah An-Naas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas serta mengetahui 

artinya 

Kompetensi Dasar Hafal surah An-Naas dengan makharijul huruf yang tepat dan 

tajwid yang benar (fasih dan tartil) 

I. Indikator • Menyebutkan urutan surah An-Naas 

• Menyebutkan jumlah ayat surah An-Naas 

• Membaca surah An-Naas sesuai dengan makharijul hurufnya 

• Menghafal surah An-Naas dengan fasih dan tartil 

II. Tujuan 

Pembelajaran 
• Pesrta didik mampu menyebutkan urutan surah An-Naas 

• Pesrta didik mampu menyebutkan jumlah ayat surah An-

Naas 

• Pesrta didik mampu membaca surah An-Naas sesuai dengan 

makharijul hurufnya 

• Pesrta didik mampu menghafal surah An-Naas dengan fasih 

dan tartil 

III. Karakkter 

peserta didik 

yang 

diharapkan 

• Ketelitian 

• Keberanian 

IV. Materi 

Pembelajaran 

Surah An-Naas: 1-6 

  الر ِحْيمِ  الر ْْحٰنِ  اللٰ ِ  ِبْسمِ   

 اْلَوْسَواسِ  َشر ِ  ِمنْ  (3) لن اسِ  إَِلهِ  (2) الن اسِ  َمِلكِ  (1) الن اسِ  ِبَرب ِ  أَُعوذُ  ُقلْ  
 (6)  َوالن اسِ  اْْلِن ةِ  ِمنَ  (5) الن اسِ  ُصُدورِ  ِف  يُ َوْسِوسُ  ال ِذي (4)  ْْلَن اسِ 

V. Metode 

Pembelajaran 
• Driil, membaca berulang-ulang 

• Tanya jawab 

• Kelompok 

VI. Langkah-

langkah 

pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan 

• Guru memberi salam pada peserta didik dan memulai 

pelajaran dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. 

• Cek kehadiran peserta didik dengan mengabsen satu per 

satu. 

• Apersepsi, guru mengulas sedikit tentang Surah An-Naas 

• Guru memotivasi dan mengajak peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. 
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2. Kegiatan Inti 

• Guru membacakan surah An-Naas sebanyak 3x dengan 

lantang, benar dan tartil. 

• Guru membaca ayat surah An-Naas satu per satu yang 

tiap ayat diikuti dan diulangi oleh peserta didik sebanyak 

3x. 

• Guru menjelaskan urutan dan jumlah ayat surah An-

Naas. 

• Guru membagi peserta didik menjadi 3 kelompok 

• Dalam kelompok, masing-masing peserta didik berlatih 

menghafal surah An-Naas dan saling menyimak dan 

tanya jawab dengan peserta didik lainnya. 

• Masing-masing kelompok bergantian maju di depan 

kelas untuk bergantian menghafal surah An-Naas 

• Guru melakukan penilaian hafalan dan memberikan 

pertanyaan seputar surah An-Naas. 

3. Kegiatan Penutup 

• Guru bersama siswa membuat kesimpulan hasil belajar 

yang telah dipelajari. 

• Guru menyampaikan materi yang akan disampaikan 

pada pertemuan berikutnya. 

 

• Guru bersama siswa menutup pelajaran dengan 

membaca hamdalah dan mengucapkan salam. 

VII. Sumber/ 

bahan/ alat 

 

1. Juz ‘Amma 

VIII. Penilaian 1. Teknik tes lisan 

2. Bentuk Pertanyaan tanya-jawab 

 

C. Pelaksanaan Pembelajaran Al-Qur’an Melalui Penguatan Ilmu 

Tajwid 

1. Gambaran Secara Umum Pembelajaran Al-Qur’an. 

Proses kegiatan belajar-mengajar di Diniyah Takmiliyah atau diniyah 

secara umum terbagi dalam dua kegiatan, yaitu: Intrakurikuler dan 

ekstrakurikuler. Kedua macam kegiatan ini dikelola dalam keseluruhan 

proses belajar mengajar di Diniyah Takmiliyah. 
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a. Kegiatan Intrakurikuler. 

Kegiatan Intrakurikuler adalah kegiatan belajar mengajar di 

Diniyah Takmiliyah yang pembagian waktunya telah ditentukan 

dalam program. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan 

minimal, baik pada masing-masing mata pelajaran maupun sub 

mata pelajaran. Pada prinsipnya, kegiatan intrakurikuler 

merupakan kegiatan tatap muka antara siswa dan guru. Termasuk 

di dalamnya kegiatan perbaikan dan pengayaan. Dalam 

pelaksanaannya, kegiatan intrakurikuler harus memperhatikan 

beberapa hal berikut: 

1) Waktu yang terjadwal dalam struktur program; 

2) Kompetensi mata pelajaran dari masing-masing jenjang 

Diniyah Takmiliyah sehingga kompetensi yang ingin dicapai 

pada akhir pelajaran dapat dicapai; 

3) Sifat masing-masing bidang mata pelajaran sehingga dapat 

ditetapkan perorganisasian kelas, metode serta sarana dan 

sumber belajar yang tepat; 

4) Berbagai sumber dan saran yang terdapat di Diniyah 

Takmiliyah dan lingkungan sekitarnya; 

5) Pelaksanaan Intrakurikuler, dapat berbentuk belajar secara 

klasikal, kelompok dan perorangan. Ketiganya akan diuraikan 

sebagai berikut: 
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a) Belajar klasikal, belajar klasikal ditujukan untuk 

memberikan informasi atau pengantar dalam proses belajar 

mengajar. Contoh: guru menerangkan tentang Hukum Nun 

Sukun dan Tanwin kepada seluruh peserta didik kelas 1 

Diniyah Takmiliyah Awaliyah. 

b) Belajar kelompok, belajar kelompok terutama ditujukan 

untuk pengembangan keterampilan peserta didik Diniyah 

Takmiliyah dalam mempelajari dan mengembangkan 

materi pokok setiap pokok bahasan. Contoh: Peserta didik 

Diniyah Takmiliyah Awaliyah berkelompok-kelompok 

untuk menyebutkan macam-macam Hukum Mad Far’i. 

Masing-masing kelompok diberi tugas untuk menemukan 3 

hukum Mad Far’I, dan menjelaskannya disertai dengan 

contoh masing-masing hukum Mad Far’i. 

c) Belajar perorangan, belajar perorangan terutama ditujukan 

untuk menampung kegiata perbaikan dan pengayaan. 

Contoh: Hamidah adalah peserta didik kelas 1 Diniyah 

Takmiliyah Awaliyah masih selalu salah dalam 

melafadzkan Surah Al-Fatihah, maka dilatih secara 

perorangan oleh guru dalam membaca surah Al-Fatihah, 



 

29 
 

ucapan hamidah masih kurang tepat, kurang fasih, maka 

dibimbing guru dalam latihan membacanya.29 

 

b. Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kegiatan Ekstrakurikuler ialah kegiatan diluar jam 

pembelajaran biasa, yang dilakukan atau diluar pendidikan dengan 

tujuan memperluas pengetahuan peserta didik, mengenai hubungan 

antara berbagai bidang pengembangan/ mata pelajaran, 

menyalurkan bakat dan minat, serta melengkapi upaya pembinaan 

manusia seutuhnya.30 

Kegiatan ini dilakukan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu. 

Contohnya, mengadakan kerja bakti di lingkungan pendidikan, 

membuang sampar bersama-sama, latihan drama, tadabbur alam, 

banjari, diba’ dan lain-lain. 

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ekstrakurikuler harus 

memperhatikan beberapa hal berikut: 

1) Materi kegiatan yang dapat memberi pengayaan bagi peserta 

didik; 

2) Sejauh mungkin tidak terlalau membebani peserta didik; 

3) Memanfaatkan potensi dan lingkungan; 

                                                           
29 Tim Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Pendidikan Islam. 

2009. Pedoman Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah. Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah 

dan Pondok Pesantren Direktorat Pendidikan Islam. Hal 26 
30 Tim Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Pendidikan 

Islam. 2009. Pedoman Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah. Jakarta: Direktorat Pendidikan 

Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Pendidikan Islam. Hal. 28 
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4) Memanfaatkan kegiatan keagamaan.31 

2. Kegiatan Pembelajaran Al-Qur’an 

Kegiatan pembelajaran di Madrasah Diniyah Takmiliyah 

mengintegrasikan penguasaan teori, pemantapan Praktek dan 

pembiasaan akhlakul karimah melalui suri tauladan (Uswatun 

hasanah).32 Proses pembelajaran yang biasa dilakukan meliputi proses 

membuka pembelajaran, menjelaskan atau melaksanakan 

pembelajaran,  dan menutup pembelajaran. Hal tersebut merupakan 

keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh setiap guru agar 

dapat mencapai tujuan pembelajran secara efektif, efisien, dan 

menarik. 

Pelaksanaan pembelajaran Al-Qur’an merupakan implemetasi 

dari rencana pelaksanaan pembelajaran Al-Qurt’an (RPP), meliputi 

kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. 

a. Kegiatan pendahuluan. 

Membuka pembelajaran merupakan upaya guru dalam 

memberikan pengantar atau pengarahan mengenai materi yang 

akan dipelajari siswa sehinggga siswa siap mental dan tertarik 

untuk mengikutinya. Dalam kegiatan pendahauluan, guru wajib: 

1) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk 

mengikuti proses pembelajaran; 

                                                           
31 Tim Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Pendidikan 

Islam. 2009. Pedoman Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah. Jakarta: Direktorat Pendidikan 

Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Pendidikan Islam. Hal. 28 
32 Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, 2015, Pedoman penyelenggaraan Madrasah 

Diniyah Takmiliyah, Surabaya. Hal.27 
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2) Memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual 

sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan 

sehari-hari, dengan memberikan contoh dan perbandingan 

lokal, nasional dan internasional serta disesuaikan dengan 

karakteristik dan jenjang peserta didik; 

3) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari; 

4) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang 

akan dicapai; 

5) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan 

sesuai dengan silabus.33 

b. Kegiatan Inti 

Kegiatan ini dilakukan untuk menjelaskan aktifitas 

mengajar yang harus dilakukan oleh guru. Penjelasan diperlukan 

karena tidak terdapat dalam buku, guru harus menuturkan secara 

lisan. Ini berarti guru dituntut untuk mampu menjelaskan, untuk 

menyampaikan bahan pelajaran yang berkaitan dengan hubungan 

antar konsep, guru perlu menjelaskan secara runtut dan runut. 

Kegiatan inti meliputi: tujuan pembelajaran Al-Qur’an, materi 

pembelajaran Al-Qur’an, metode pembelajaran Al-Qur’an, media 

pembelajaran Al-Qur’an, dan sumber belajar yang disesuaikan 

dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran Al-Qur’an. 

                                                           
33 Rusman. 2017. Belajar dan Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. 

Jakarta: Kencana 
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Selanjutnya pada bagian ini, peneliti akan menguraikan 

komponen-komponen pada kegiatan inti, sebagai berikut: 

1) Tujuan pembelajaran Al-Qur’an adalah tercapainya Standar 

Kompetensi Lulusan Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula mata 

pelajaran Al-Qur’an oleh peserta didik, Yakni: 

a) Peserta didik mampu menghafal, menulis dan memahami 

secara sederhana kandungan surah Al-Fatihah dan 

beberapa surat pendek yang ada di dalam Juz ‘Amma dari  

surah An-Nas hingga surah Ad-Dhuha; 

b) Peserta didik mengenal, memahami dan kemudian 

menerapkan kaidah-kaidah ilmu tajwid yang sudah 

dipelajari, meliputi: makharijul huruf, hukum nun sukun 

dan tanwin, mim mati, hukum mad, hukum alif-lam, serta 

tafkhim dan tarqiq; 

c) Peserta didik mencintai dan menjadikan Al-Qur’an 

sebagai pedoman hidup.34 

2) Materi Pembelajaran Al-Qur’an. Materi yang akan disajikan 

adalah materi pembelajaran Al-Qur’an melalui penguatan ilmu 

Tajwid, yaitu sesuai dengan Standar Kompetensi yang ketiga 

dan keempat, diuraiakan secara singkat sebagai berikut: 

 

                                                           
34 Kementerian Agama RI. 2014. Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Mata 

Pelajaran Keagamaan Islam dan Bahasa Arab Madrasah Diniyah Takmiliyah. Jakarta: Direktorat 

Jendral Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Hal. 3 
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Tabel 2.3 Standar Kompetensi Pembelajaran Al-Qur’an Ketiga dan 

Keempat 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

3. 

Hafal surah An-Naas, 

Al-Falaq dan Al-

Ikhlas serta 

mengetahui artinya 

3.1 Hafal surah An-Naas, Al-Falaq dan Al-

Ikhlas dengan makharijul huruf yang tepat 

dan tajwid yang benar (fasih dan tartil) 

3.2 Menerjemahkan surah An-Naas, Al-Falaq dan 

Al-Ikhlas dengan baik 

4. 

Menerapkan kaidah 

nun mati dan tanwin 

dalam ilmu tajwid 

4.1 Mempraktekkan hukum bacaan idzhar 

4.2 Mempraktekkan hukum bacaan idgham 

4.3 Mempraktekkan hukum bacaan iklab 

4.4 Mempraktekkan hukum bacaan ikhfa’ 

 

Kedua, materi tersebut akan diuraikan sebagai berikut: 

1. Surah An-Naas, Surah Al-Falaq dan Surah Al-Ikhlas beserta 

terjemahnya. 

a) Surah An-Nas  

 ِبْسمِ  اللٰ ِ  الر ْْحٰنِ  الر ِحْيمِ 
(3)   ِمنْ  َشر ِ  اْلَوْسَواسِ  ْْلَن اسِ (4) الن اسِ    ُقلْ  أَُعوذُ  ِبَرب ِ  الن اسِ (1)   َمِلكِ  الن اسِ (2) إَِلهِ  

 ال ِذي يُ َوْسِوسُ  ِف  ُصُدورِ  الن اسِ (5)   ِمنَ  اْْلِن ةِ  َوالن اسِ (6)
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha 

Penyayang. Katakanlah, “Aku berlindung kepada 

Tuhannya manusia, (1) Raja manusia, (2) sembahan 

manusia, (3) dari kejahatan (bisikan) setan yang 

bersembunyi, (4) yang membisikkan (kejahatan) ke dalam 

dada manusia, (5) dari (golongan) jin dan manusia.”(6)35 

 

b) Surah Al-Falaq  

 ِبْسمِ  اللٰ ِ  الر ْْحٰنِ  الر ِحْيمِ 
 ُقلْ  اَُعْوذُ  ِبَرب ِ  اْلَفَلقِ  (1)  ِمنْ  َشر ِ  َما َخَلَق  (2)  َوِمنْ  َشر ِ  َغاِسق   ِاَذا َوَقَب  (3)

 َوِمنْ  َشر ِ  الن  فٰ ٰثتِ  ِف  اْلُعَقدِ  (4)   َوِمنْ  َشر ِ  َحاِسد   ِاَذا َحَسدَ (5)
                                                           

35 Departemen Agama RI. 2002. Al-Qur’an dan Terjemahnya juz 1 – juz 30. Surabaya: 

Mekar Surabaya. Hal. 924 
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Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha 

Penyayang. Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhan 

yang menguasai subuh (fajar), (1) dari kejahatan (makhluk 

yang) Dia ciptakan, (2) dan dari kejahatan malam apabila 

telah gelap gulita, (3) dan dari kejahatan(perempuan-

perempuan) penyihir yang meniup pada buhul-buhul 

(talinya), (4) dan dari kejahatan orang dengki apabila dia 

dengki.(5)”36 

 

c) Surah Al-Ikhlas  

 ِبْسمِ  اللٰ ِ  الر ْْحٰنِ  الر ِحْيمِ 
 (2)  لَْ  يَِلدْ  َولَْ  يُ ْوَلْد  (3)  َولَْ  َيُكنْ  ل هُ  ُكُفًوا َاَحد  (4)

 
 ُقلْ  ُهوَ  اللٰ ُ  َاَحد   (1)  َاللٰ ُ  الص َمُد

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha 

Penyayang. Katakanlah (Muhammad), “Dialah Allah, 

Yang Maha Esa, (1) Allah tempat meminta segala sesuatu, 

(2) (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. (3) 

Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.” (4)37 

 

2. Hukum Nun Sukun & Tanwin Dibagi Lima : 

a. Idgham Bighunnah. 

Idgham Bighunah setiap nun sukun dan tanwin bertemu 

salah satu huruf  Ya, Wawu, Mim, Nun. Contoh: 

 

Tabel 2.4 Contoh Idgham Bighunnah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Idgham Bidgham bilaghunnah ialah setiap Nun Sukun dan 

Tanwin bertemu Lam dan Ra. Contoh:  

                                                           
36 Ibid. Hal. 923 
37 Ibid.. Hal.  922 

bertemu Ya bertemu Wawu. 

 ُوُجْوه  يَ ْوَمِئذ        ِلَمْن يَ ٰرى
 لَِقْوم  يُ ْوِقنُ ْونَ     اَْن يَ تُ ْوبَ 

 َعَذاب  َواِصب     ِمْن َوَرآئِِهمْ 
 قُ و ة  َواَلََنِصر       ِعَوًجا َوََل اَْمًتا

bertemu Mim. bertemu Nun. 

 َلَكُفْور ُمِبْي         َنُكْن َمَعُكمْ 
ًنا  ِمْن َمآء َمِهْي      فَ ْتًحاُمِبي ْ

 ِحط ة  نَ ْغِفْرَلُكمْ    ِمْن ََنِصرِْينَ 
 َمْن َنَشآءُ       َعْن نَ ْفِسهِ 
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Tabel 2.5 Contoh Idgham Bidgham Bilaghunnah 

bertemu Lam bertemu Ra 

 قَِلْيل  لَُيْصِبُحن      ِمْن َلُدْنكَ 
 ِذْكر لَْلعَلِمْيَ    َلِطْيف  ِلَما

 ِعْيَشة  رَاِضَية      َفَمْن رَب ُكَما
 ِمْن َرب   َرِحْيم     َغُفْور َرِحْيم  

 

c. Iqlab ialah setiap Nun Sukun dan Tanwin bertemu Ba. 

Contoh: 

Tabel 2.6 Contoh Iqlab 

 

 

 

 

 

d. Idzhar ialah Idzhar setiap Nun Sukun dan Tanwin bertemu 

Hamzah, Cha, Kha, ‘Ain, Ghain, Ha. Contoh: 

Tabel 2.7 Contoh Idzhar  

bertemu Hamzah bertemu Cha 

 َعاد  َاَخاُهمْ           َمْن اُْوِتَ 
 َعَذاب  اَلِْيم     ُكُفًوا َاَحد  

ق  ِحَسابَِيهْ ُمَل  ِمْن َحْيثُ   
ابً َعطَآًءِحسَ  ِلَمْن َحْوَلهُ   

bertemu Kha bertemu ‘Ain 

 َكاَذبَة َخاِطَئة     َمْن َخف تْ 
 ِاًذاَكر ة َخاِسرَة         ِنَدآًءَخِفيًّا

 طَبَ ًقا َعْن طََبق       ِمْن ِعْنِد للاِ 
ْيع  َعِلْيم          ُخُلق  َعِظْيم    َسَِ

bertemu Ghain bertemu Ha 

 َعَذاب  َغِلْيظ    ِمْن ِغْسِلْي  
 ِاْن َيُكْن َغِنيًّا       قَ ْوًماَغْْيَُكمْ 

َهااْلُبطُْونَ   ُكل  َشْيء َهاِلك   ِمن ْ
 قَاُلْوآ اََوَلْ نَ ن َْهكَ  َلُكُم ْااَل ْْنَارَ 

 

 

e. Ikhfa’ setiap Nun Sukun dan Tanwin bertemu huruf 15 : 

 ف ق ك  - ط ظ ص ض  - س ش  - د ذ ز   - ت ث ج
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Tabel 2.8 Contoh Ikhfa’ 

Bertemu Ta ِمْن َتحِْتهحا 
Bertemu Tsa   ثحجَّاج ا محاء  
Bertemu Jim  ْنحاُكم  احْْنحي ْ
Bertemu Dal  ٌوحاٌن دحانِيحة  ِقن ْ
Bertemu Dzal  ْمحْن ذحالَِّذي 
Bertemu Za ي حْومحِئٍذزُْرق ا 
Bertemu Sin  ِانَّ ْااِل ْنسحانح 
Bertemu Syin  ٌاٌب شحِدْيد  عحذح
Bertemu Shod  ق حْوم اصحاِِلِْيح 
Bertemu Dhad  ٌُمْسِفرحٌةضحاِحكحة 
Bertemu Tha  ُوحمحاي حْنِطق 
Bertemu Zha  ْعحْن ظُُهْورِِهم 
Bertemu Fa  ُْعْمٌي ف حُهم 
Bertemu Qaf  ِْرْزق اقحاُلو 
Bertemu Kaf محْن كحانح ي حْرُجْوا 

 

3. Metode Pembelajaran Al-Qur’an 

a) Pengertian Metode Pembelajaran 

Menurut bahasa, metode berasal dari bahasa Yunani yang 

terdiri dari dua suku kata, yakni “metha”  dengan arti 

melalui atau melewati, dan “hodos” yang artinya jalan 

atau cara. Pengertian metode secara istilah adalah suatu 

cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 
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Sedangkan pengertian pembelajaran Al-Qur’an adalah 

kegiatan pembelajaran materi ilmu Al-Qur’an didalam 

proses pendidikan. 

Jadi metode pembelajaran Al-Qur’an adalah tuntunan 

tentang cara yang harus ditempuh dalam kegiatan 

pembelajaran materi ilmu Al-Qur’an. 

b) Macam-macam metode pembelajaran Al-Qur’an. 

Metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran Al-Qur’an bermacam-macam, 

antara lain:  

1)  Metode Drill (Latihan) 

Drii atau latihan ialah kegiatan pengulangan atau 

berulang-ulang, maksudnya adalah mengulang-ulang 

materi yang diajarkan. 

2) Metode Kerja Kelompok 

Metode kerja kelompok adalah salah satu metode 

yang bisa dilakukan dalam pembelajaran Al-Qur’an 

dengan cara membagi peserta didik menjadi beberapa 

kelompok. Dari masing-masing kelompok tersebut 

akan diberikan tugas sesuai materi yang diajarkan. 

3)  Metode Tanya Jawab 

Salah satu metode dengan teknik tanya jawab untuk 

dapat memperoleh gambaran sejauh mana peserta 
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didik dapat mengerti dan dapat mengungkapkan 

materi yang telah diajarkan. 

4)  Metode Pemberian Tugas (Resitasi) 

Suatu cara dalam proses belajar-mengajar yang dapat 

guru gunakan dalam memberi tugas tertentu pada 

peserta didik berupa soal pertanyaan yang berkaitan 

dengan pembelajaran untuk diselesaikan atau 

dikerjakan oleh peerta didik, kemudian tugas tersebut 

dipertanggungjawabkan kepada guru. 

5)  Metode Diskusi 

Bagian yang terpenting dalam metode ini adalah 

memecahkan sesuatu masalah (problem solving). 

Dalam dunia pendidikan metode diskusi ini mendapat 

perhatian karena dengan diskusi akan merangsang 

peserta didik berpikir atau mengeluarkan pendapat 

sendiri dalam memecahkan masalah. 

6) Metode Ceramah 

Guru memberikan uraian atau penjelasan kepada 

peserta didik dengan waktu yang terbatas dan pada 

tempat tertentu. Dilakukan  dengan bahasa lisan untuk 

memberikan pengertian terhadap sesuatu masalah. 

Dalam metode ceramah ini peserta didik hanya duduk, 

melihat, dan mendengar serta percaya bahwa apa yang 
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diceramahkan guru itu adalah benar, murid mengutip 

ikhtisar ceramah semampu murid itu sendiri dan 

menghafalnya tanpa ada penyelidikan lebih lanjut 

oleh guru yang bersangkutan. 

 

4. Media Pembelajaran 

a) Pengertian Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah salah satu cara dalam 

berkomunikasi dengan dibantu suatu perangkat sehingga 

dapat menyampaikan hal yang akan dijelaskan. Melalui 

penggunaan media pembelajaran dapat membangkitkan 

ide-ide atau gagasan yang bersifat konseptual, dengan 

demikian bisa mengurangi kesalahpahaman peserta didik 

dalam mempelajarinya. 

b) Macam-macam media pembelajaran. 

Media pembelajaran banyak jenis dan macamnya, antara 

lain : 

1) Media Visual : grafik, chart, bagan, diagram, poster, 

komik, kartun 

2) Media Audial : radio, laboratorium bahasa, tape 

recorder, dan sejenisnya 

3) Projected still media : slide powerpoint, over head 

projektor (OHP), LCD Proyektor dan sejenisnya; 
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4) Projected motion media : film, televisi, komputer, 

video (VCD, DVD, VTR), dan sejenisnya. 

5)  Study Tour Media : Pembelajaran langsung ke obyek 

atau tempat study seperti Candi, Museum, dll. 

6) Multi Media : saat ini penggunaan komputer tidak 

hanya bersifat projected motion media, namun dapat 

merangkai semua jenis media yang bersifat 

interaktif.38 

 

5. Sumber belajar 

a) Pengertian Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang bisa 

dipergunakan untuk menemukan bahan pelajaran atau asal 

belajar seseorang. Sehingga sumber belajar itu adalah 

bahan untuk menambah ilmu pengetahuan yang 

mengandung hal- hal baru. Sebab pada hakekatnya belajar 

ialah mendapatkan hal- hal yang baru. 

b) Macam-macam sumber belajar 

Dalam proses pembelajaran terdapat macam-macam 

sumber belajar, antara lain: 

 

 

 

                                                           
38 Ibid.. 42 
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1)  Al-Qur’an  

Al-Qur’an adalah sumber belajar yang paling utama, 

telah dijelaskan oleh Allah dalam salah satu firman 

Allah surat al-Nahl ayat 64, yang artinya: 

“Dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab 

(al-Qur’an) ini melainkan agar kamu dapat 

menjelaskan kepada mereka perselisihan itu dan 

menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang 

beriman.”39 

 

2) Al-Hadist  

 Hadits ialah segala sesuatu yang berasal dari 

Rasulullah Muhammad SAW baik berupa perkataan 

atau pun percakapan. Dalam pandangan agama Islam, 

dapat dijelaskan bahwa hadits merupakan setiap 

tulisan yang melaporkan atau pun catatan seluruh 

perkataan, perbuatan dan tingkah laku Nabi 

Muhammad SAW. 

3) Juz amma 

Juz Amma atau juz ke-30 merupakan juz dengan 

jumlah surat terbanyak di Al Quran. Di dalam Juz 

Amma terdapat 37 surat pendek yaitu diawali dengan 

surat An-Naba’ kemudian diakhiri oleh surat An-

Naas. Sebagian besar surat-surat pendek ini 

merupakan surat Makkiyah atau surat yang diturunkan 

                                                           
39 Ibid.. 273 
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di kota Mekkah seperti surat Al-Ikhlas, Al-Kautsar, 

An-Naas dan lain sebagainya. sedangkan surat yang 

diturunkan di Madinah adalah surat Al-Bayyinah, 

surat Az-Zalzalah, serta surat An-Nasr. 

4) Ilmu tajwid 

Ilmu tajwid adalah suatu pengetahuan yang telah 

disusun dan disertai metode-metode guna membaca 

al-Qur’an dengan baik dan benar Siapapun yang ingin 

bisa membaca al-Qur’an dengan baik dan benar harus 

mempelajari ilmu dasar dalam ilmu tajwid. Karena 

dalam ilmu tajwid terdapat banyak materi mulai dari 

cara membaca huruf, hukum bacaan, tanda bacaan 

dan lain-lainnya yang mana semuanya terkait dengan 

huruf Hijaiyah (huruf Arab), mulai dari huruf alif ( ا ) 

sampai huruf ya’ ( ي). 

c. Kegiatan Penutup 

Kegiatan penutup pembelajaran yang dimaksud adalah kegiatan 

yang harus dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pembelajaran 

dengan mengemukakan kembali pokok-pokok materi dan hasil 

belajar yang telah dipelajari. Diantara kegiatan tersebut adalah: 

1) Merangkum atau meringkas inti pokok pelajaran, 

2) Memberikan dorongan psikologis dan sosial kepada peserta 

didik, 
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3) Memberi petunjuk untuk pelajaran atau topik berikutnya, 

4) Mengadakan evaluasi tentang materi pelajaran yang baru 

selesai.40  

Sedangkan kegiatan lain yang harus dilakukan oleh guru 

bersama peserta didik baik secara individual maupun kelompok adalah 

melakukan pengulangan untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran 

yang sudah dilakukan, diantaranya: 

1) Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran Al-Qur’an dan hasil 

yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama-sama 

menemukan manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari 

hasil pembelajaran Al-Qur’an yang telah berlangsung. 

2) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran 

Al-Qur’an; 

3) Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, 

baik tugas individual maupun kelompok; dan 

4) Menginformasikan rencana kegiataan pembelajaran Al-Qur’an 

untuk pertemuan berikutnya.41 

 

3. Keberhasilan Pembelajaran Al-Qur’an disertai Ilmu Tajwid. 

Pembelajaran Al-Qur’an disertai ilmu tajwid dapat dikatakan berhasil 

apabila peserta didik mampu melaksanakan evaluasi pembelajaran, 

diantaranya: 

                                                           
40 Ibid,, Hal.33 
41 Ibid. hal 67 
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a. Ulangan Harian 

Ulangan harian dilakukan untuk mengevaluasi penguasaan 

peserta didik terhadap kompetensi dasar yang telah ditentukan 

dalam silabus mata pelajaran. Ulangan harian dapat dilakukan 

dalam bentuk test dan nontest. Ulangan ini merupakan jenis 

penilaian formatif, karena digunakan juga untuk memgevaluasi 

metode pembelajaran yang sudah dijalankan. Hasil ulangan 

harian menjadi daar untuk perbaikan dan penyesuaian metode 

pembelajaran yang digunakan. 

b. Ujian Tengah Semester 

Ujian Tengah Semester (UTS) juga dilakukan sebagai upaya 

untuk melihat hasil belajar peserta didik pada pertengahan 

semester. UTS merupakan bentuk penilaian formatif yang 

dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai perubahan 

aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif peserta didik sebelum 

menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam satu 

semester. Ulangan ini bisa dilakukan dalam bentuk test dan 

nontest. 

c. Ujian Akhir Semester 

Ujian Akhir Semester (UAS) dilakukan di akhir program 

semester untuk mengetahui perubahan aspek kognitif, 

psikomotorik, dan afektif peserta didik setelah menyelesaikan 

seluruh program pembelajaran dalam 1 semestar. Hasil penilaian 
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UAS digunakan sebagai acuan tingkat keberhasilan peserta didik 

dalam penguasaan standar kompetensi dan kompetensi dasar 

mata pelajaran Al-Qur’an. Model evaluasi berbentuk test dan 

nontest. 

d. Ujian Akhir 

Ujian Akhir diikuti oleh peserta didik tingkat akhir di semua 

jenjang, baik MDTA, MDTW, maupun MDTU. Yang diujikan 

meliputi seluruh materi yang diberikan dari tahun pertama 

sampai tahun terakhir. Hasil ujian akhir menjadi acuan untuk 

memberikan ijazah kelulusan kepada peserta didik.42 

 

D. Evaluasi dalam Pembelajaran Al-Qur’an dengan Ilmu Tajwid. 

1. Pengertian Evaluasi Pembelajaran Al-Qur’an 

Evaluasi pembelajaran Al-Qur’an adalah suatu usaha 

mengumpulkan berbagai informasi secara berkesinambungan, 

menyeluruh dan obyektif terhadap proses dan hasil belajar santri yang 

dijadikan dasar untuk menetukan langkah-langkah selanjutnya.43 

Evaluasi memiliki arti luas yakni suatu proses merencanakan, 

mendapatkan, dan menghasilkan informasi yang sangat diperlukan 

                                                           
42 Kementerian Agama RI. 2014. Pedoman Penyelenggaraan Madrasah Diniyah 

Takmiliyah. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Diniyah dan 

Pondok Pesantren. Hal. 33 
43 Kementerian Agama RI. 2014. Pedoman Penyelenggaraan Madrasah Diniyah 

Takmiliyah. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Diniyah dan 

Pondok Pesantren. Hal. 30 
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untuk membuat menetukan keputusan.44 Sesuai dengan pengertian 

tersebut maka setiap kegiatan evaluasi merupakan suatu proses yang 

sengaja direncanakan untuk memperoleh informasi dan data, 

berdasarkan informasi dan data tersebut kemudian membuat suatu 

keputusan atau penilaian. 

2. Fungsi Evaluasi Pembelajaran Al-Qur’an 

Fungsi dari evaluasi pengajaran tidak lepas dari tujuan 

pengajaran itu sendiri, disamping itu evaluasi juga dapat digunakan 

oleh para guru untuk melihat sampai mana keefektifan pengalaman 

belajar-mengajar dan metode yang telah digunakan guru. Dengan 

begitu dapat dikatakan betapa pentingnya peran dan fungsi evaluasi 

dalam proses pembelajaran. 

Fungsi evaluasi dalam pembelajaran Al-Qur’an dapat 

dikelompokkan menjadi empat fungsi yaitu: 

1) Untuk mengetahui tingkat perkembangan dan keberhasilan 

peserta didik setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran Al-

Qur’an dalam jangka waktu tertentu. Hasil evaluasi yang didapat, 

selanjutnya dapat digunakan untuk memperbaiki cara mengajar 

guru dalam menyampaikan materi pembelajaran Al-Qur’an dan 

cara peserta didik dalam belajar pembelajaran Al-Qur’an melalui 

penguatan Ilmu Tajwid. 

                                                           
44 Purwanto, Ngalim, 2014, Prinsip-prinsip dan teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, cet ke-17), Hal.3 



 

47 
 

2) Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pembelajaran 

Al-Qur’an. Pembelajaran Al-Qur’an sebagai suatu sistem yang 

terdiri atas beberapa sistem yang saling berkaitan satu sama lain. 

Komponen-komponen yang dimaksud antara lain adalah tujuan 

pembelajaran Al-Qur’an, materi atau bahan pembelajaran Al-

Qur’an, metode pembelajaran Al-Qur’an, alat atau sumber 

pembelajaran Al-Qur’an, metode pembelajaran Al-Qur’an dan 

evaluasi pembelajaran Al-Qur’an. 

Fungsi yang kedua ini secara keseluruhan berguna bagi guru 

untuk mengadakan perbaikan program beserta pelaksanaannya 

pada pertemuan berikutnya. 

3) Untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum 

Madrasah Diniyah Takmiliyah yang bersangkutan. Seperti telah 

dikemukakan sebelumnya bahwa proses evaluasi merupakan 

kegiatan menilai keberhasilan belajar siswa yang artinya juga 

menilai isi atau materi pembelajaran Al-Qur’an yang terdapat di 

dalam kurikulum.45 

 

3. Bentuk Evaluasi Pembelajaran Al-Qur’an dengan Ilmu Tajwid 

Evaluasi dilakukan dalam berbagai bentuk, sesuai dengan tujuan 

pelaksanaannya, untuk itu evaluasi pembelajaran Al-Qur’an dilakukan 

                                                           
45 Ibid,, Hal.5-7 



 

48 
 

dalam bentuk penilaian formatif dan sumatif.46 Menurut jenisnya, 

pelaksanaan evaluasi pembelajaran Al-Qur’an dengan ilmu Tajwid dapat 

dikelompokkan menjadi 2, yaitu: 

a. Tes Tertulis 

Tes tertulis adalah tes dengan memebrikan soal pertanyaan yang harus 

dijawab peserta didik dengan memberikan jawaban secara tertulis. 

Setiap butir soal yag ditulis harus berdasarkan rumusan indikator yang 

sudah disusun dalam kisi-kisi.47 Tes tulis pembelajaran Al-Qur’an 

adalah penilaian evaluasi pemebelajaran Al-Qur’an dilakukan dengan 

memberikan beberapa soal yang berhubungan dengan ilmu tajwid, 

seperti menyebutkan hukum bacaan ilmu tajwid dari beberapa 

potongan ayat, menguraikan arti hukum bacaan. Contoh: 

1) Sebutkan macam-macam Hukum Nun Sukun dan Tanwin! 

2) Sebutkan Huruf-huruf Idgham bighunnah! 

3) Apakah yang dimaksud dengan Iklab? 

4) Berikan dua contoh bacaan Idzhar! 

5) Sebutkan 15 Huruf Ikhfa’! 

 

 

 

 

                                                           
46 Kementerian Agama RI. 2014. Pedoman Penyelenggaraan Madrasah Diniyah 

Takmiliyah. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Diniyah dan 

Pondok Pesantren. Hal. 33 
47 http://eprints.uny.ac.id/9500/3/bab%202-08201241001.pdf diakses pada tanggal 01 Juli 

2019 pukul 12.31 WIB 

http://eprints.uny.ac.id/9500/3/bab%202-08201241001.pdf
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b. Tes Lisan 

Tes lisan adalah tes yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara tanya 

jawab secara langsung antara guru dengan peserta didik.48 Tes lisan 

pembelajaran Al-Qur’an merupakan tes yang dilakukan peserta didik 

dengan cara membaca beberapa ayat yang sudah ditentukan guru, 

peserta didik membaca serta menguraikan hukum bacaan ilmu tajwid 

dengan baik dan benar. Contoh: 

1) Bacakan surah An-Nas! 

2) Bacakan akhir dari surah Al-Falaq! 

3) Bacakan surah Al-Ikhlas ayat pertama! 

4) Baca serta uraikan hukum tajwid pada ayat pertama surah Al-

Falaq! 

5) Baca serta uraikan hukum tajwid pada ayat kedua surah Al-Ikhlas! 

 

  

                                                           
48 https://dayanmaulana.blogspot.com/2011/03/tes-lisan.html diakses pada tanggal 01 Juli 

2019 pukul 12.38 WIB 

https://dayanmaulana.blogspot.com/2011/03/tes-lisan.html

