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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul 

penelitian ini, antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh oleh Syarif Hidayat sebagai alumni prodi 

PAI di STAI Al-Hidayah Bogor, serta Rahendra Maya dan Agus Sarifudin 

sebagai doesen tetap di prodi PAI STAI Al-Hidayah Bogor yang berjudul 

”Implementasi Metode Tahsin dalam Meningkatkan Kemampuan 

Membaca Al-Qur’an Pada Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) Hunafa 

Anak Sholeh dan Shalehah Kecamatan Jagarkasa Jakarta Selatan”. Hasil 

dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa metode tahsin memberikan 

kemudahan terhadap siswa karena lebih praktis dan menarik untuk 

dipelajari oleh siswa sesuai tingkatannya.10 

2. Skripsi yang ditulis oleh Lynda Fitri Ariyanti dengan NIM 11413020, yang 

berjudul ”Implementasi Metode Tahsin dalam Pembelajaran Membaca Al-

Qur’an di SMP Negeri 4 Ungaran Kabupaten Semarang”. Hasil dari 

penelitian tersebut menjelaskan bahwa metode tahsin sangat tepat 

                                                           

10 http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ppai/article/download/298/262, diakses pada 

tanggal 11 Oktober 2019 

http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ppai/article/download/298/262
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digunakan untuk pembelajaran Al-Qur’an berjenjang yang sesuai dengan 

tingkat kemampuan siswa.11 

3. Skrispi yang ditulis oleh Widyanti Puji Hastuti dengan NIM 1041020028, 

yang berjudul “Implementasi Metode Tahsin dalam Pembelajaran 

Membaca Al-Qur’an di Ma’had Abu Ubaidah Bin Al-Jarrah Medan.” Hasil 

dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa pembelajaran yang 

dilaksanakan melalui metode tahsin berjalan dengan efektif dan baik, 

karena pembelajaran yang sifatnya bertahap memudahkan siswa dalam 

mencerna isi dari pembelajaran Al-Qur’an.12 

 

B. Pembelajaran Al-Qur’an dan Ruang Lingkupnya 

Ada beberapa hal yang akan dijelaskan pada bagian ini, yaitu: 

1. Pengertian pembelajaran Al-Qur’an 

a. Pengertian pembelajaran  

Secara bahasa, pembelajaran adalah pengembangan dari kata 

“ajar” yang artinya sesuatu petunjuk yang diberikan kepada orang yang 

bertujuan untuk diketahui.13 Pembelajaran secara bahasa dapat diartikan 

sebagai proses, cara, atau tahap perbuatan untuk menjadikan orang 

                                                           

11 http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/SKRIPSI%20LYNDA%20FIX.pdf, diakses 

pada tanggal 11 Oktober 2019 
12http://repositori.umsu.ac.id/bitstreamIMPLEMENTASI%20METODE%20TAHSIN%20D

ALAM%20PEMBELAJARAN.pdf, diakses pada tanggal 11 Oktober 2019 
13 https://kbbi.web.id/ajar diakses pada tanggal 19 Mei 2018 

http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/1674/1/SKRIPSI%20LYNDA%20FIX.pdf
http://repositori.umsu.ac.id/bitstream/123456789/4059/1/IMPLEMENTASI%20METODE%20TAHSIN%20DALAM%20PEMBELAJARAN.pdf
http://repositori.umsu.ac.id/bitstream/123456789/4059/1/IMPLEMENTASI%20METODE%20TAHSIN%20DALAM%20PEMBELAJARAN.pdf
https://kbbi.web.id/ajar
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belajar.14 Merujuk pada pengertian-pengertian diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan proses seseorang untuk 

mengetahui sesuatu yang belum diketahuinya. 

Sedangkan secara istilah, pembelajaran menurut Muhammad 

Thobroni dan Arif Mustofa mengutip dari Kimble dan Garmezy 

mengenai pengertian pembelajaran dalam bukunya “Belajar dan 

Pembelajaran” bahwa pembelajaran adalah suatu kegiatan yang 

berisikan materi-materi yang dipraktikkan dengan diulang-ulang.15 

Sedangkan menurut pengertian  Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional No. 20 Tahun 2003 menyatakan pembelajaran adalah proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar.16 Pembelajaran mempunyai arti bahwa perlu adanya 

keaktifan dari subjek pembelajaran yaitu siswa, keaktifan yang 

dimaksud dalam hal ini adalah bahwa siswa seharusnya dibelajarkan 

bukan diajarkan. 

Pembelajaran pada umumnya merupakan suatu peristiwa yang 

diatur, baik dari segi metode, strategi maupun tahap-tahap 

pelaksanaannya. Artinya pembelajaran merupakan suatu upaya sadar 

yang bertujuan untuk mengubah perilaku seseorang dengan 

                                                           

14 https://id.wikipedia.org/wiki/Belajar diakses pada tanggal 19 mei 2018 
15 M Thobroni & Arif Mustofa, Belajar & Pembelajaran, (Yogyakarta: Ruzz Media, 2011), 

hal. 18 
16 https://trys99.wordpress.com/pengertian-pembelajaran-menurut-para-ahli/, diakses pada 

tanggal 7 oktober 2019 

https://id.wikipedia.org/wiki/Belajar
https://trys99.wordpress.com/pengertian-pembelajaran-menurut-para-ahli/
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melaksanakan cara-cara atau strategi yang diatur dan dilakukan secara 

berulang-ulang. 

b. Pengertian Al-Qur’an 

Menurut sebagian besar ulama, Al-qur’an adalah bentuk kata yang 

berasal dari bahasa arab yang kata dasarnya adalah qara’a yang berarti 

bacaan atau apa yang tertulis padanya.17 

Sedangkan secara istilah, menurut sebagian besar ulama Ushul 

Fiqh, Al-Qur’an adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada 

Nabi Muhammad SAW dalam bahasa arab, yang disandarkan kepada 

generasi sesudahnya, secara mutawattir, membacanya merupakan 

ibadah, tertulis dalam mushaf dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutu 

dengan surat An-Nas.18  Menurut kamus Wikipedia menyebutkan 

bahwa al-Qur’an adalah kitab suci agama Islam yang dipercaya sebagai 

firman tuhan yang diturunkan melalui nabi Muhammad utusan Allah.19 

Merujuk pada dua pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa al-Qur’an adalah kitab suci agama Islam yang merupakan firman 

Allah SWT yang diturunkan melalui nabi Muhammad SAW secara 

berangsur-angsur dan mutawattir.  

                                                           

17 Ervan Nurtawab,Wawasan Al-Qur’an Tentang Pendidikan, (Metro: AURA 2013), hal. 14 
18 Rachmat Syafi’e, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: 2007), hal. 49-50 
19 https://id.wikipedia.org/wiki/Al-Quran, diakses pada tanggal 7 oktober 2019 

https://id.wikipedia.org/wiki/Al-Quran
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Pembelajaran Al-qur’an adalah proses pembelajaran antara guru 

dan siswa dalam upaya memperbaiki bacaan Al-Qur’an siswa agar 

menjadi lebih baik dan benar sesuai makharijul huruf. 

2. Pentingnya pembelajaran Al-Qur’an 

Allah telah mengutus seseorang rasul dengan membawa al-kitab kepada 

umat manusia sebagai bentuk kemurahan dan kasih sayang-Nya, diantaranya 

untuk membawa kabar gembira dan peringatan kepada umat manusia agar 

selalu mengingat dan beribadah kepada Allah. Para rasul yang menyampaikan 

risalah Allah telah diberi keistimewaan oleh Allah untuk menjelaskan mengenai 

isi dari kitab-kitab yang dibawanya kepada umat manusia. Beliau diutus untuk 

menyempurnakan syariat-syariat Allah yang universal dan abadi melalui kitab 

Al-Qur’anul karim.20 

Adapun keistimewaan Al-Qur’an yang menunjukkan bahwa 

mempelajari Al-Qur’an sangatlah penting dalam kehidupan manusia, antara 

lain: 

a.  Sebagai solusi dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh 

umat manusia dalam berbagai sisi kehidupan, seperti dalam masalah 

jasmani, rohani, sosial, ekonomi, bahkan hingga politik. 

                                                           

20 Manna’ Khalil al-Qattan, Studi Ilmu-Ilmu Qur’an, (Bogor: 2011), hal. 10 
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b. Al-Qur’an sebagai pedoman dan dasar-dasar dalam menjalani kehidupan, 

karena begitu pentingnya kandungan isinya untuk diterapkan dalam 

kehidupan bermasyarakat sehari-hari.   

c. Menjadikan manusia lebih dekat dengan Allah SWT dalam berbagai 

aktivitas yang dilakukan pada kehidupan sehari-hari. 

d. Mendapatkan ketenangan hati apabila membaca, memahami dan 

mengamalkan isi kandungan dari Al-Qur’an.21 Sebagaimana disebutkan di 

dalam Al-Qur’an surat al-Anfal ayat 2 : 

 ُ ُه ات َ ْم آي هِ يْ َ ل َْت َع ي ِ ل ُ ا ت ذَ ِ إ ْم َو ُهُ ُوب ُ ل َْت ق ل ِج َو  ُ َر َّللاه كِ ا ذُ ذَ ِ يَن إ هذِ ُوَن ال ن ِم ْؤ ُم ا الْ هَم ن ِ إ

ُونَ  ل كه َو َ ت َ ْم ي هِ ِّ ب ٰى َر َ ل َع ا َو ً ان يَم ِ ْم إ هُ تْ ادَ  َز

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang 

bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan 

ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada 

Tuhanlah mereka bertawakkal.22 

 

3. Ilmu Tajwid Sebagai Pra Sarana Pembelajaran Al-Qur’an 

Pada bagian ini akan dikupas mengenai pengertian ilmu tajwid, hukum-hukum 

tajwid, makharijul huruf, serta fungsi ilmu tajwid dalam sarana pembelajaran 

Al-Qur’an, untuk lebih jelasnya akan dipaparkan sebagai berikut: 

a. Pengertian Tajwid 

Tajwīd (تجويد) secara bahasa berarti mengindahkan, mengelokkan, 

atau membaguskan sesuatu. Tajwid berasal dari Bahasa arab yaitu dari 

                                                           

21 Ibid, hal. 14 
22 https://tafsirq.com/8-al-anfal/ayat-2, diakses pada tanggal 11 Oktober 2019 

https://tafsirq.com/8-al-anfal/ayat-2
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kata Jawwada-Yujawwidu-Tajwid (جّود-يجّود-تجويدا) .23 Pada ilmu Qira’ah 

atau ilmu membaca tajwid diartikan sebagai cara mengeluarkan huruf 

hijaiyah yang baik dari tempatnya dengan memberikan sifat-sifat yang 

dimilikinya.24 Dapat ditarik kesimpulan bahwa tajwid adalah 

membaguskan sesuatu bacaan dengan memberikan sifat-sifat huruf yang 

terkandung di dalamnya. 

Secara istilah ilmu tajwid adalah ilmu tentang cara 

memenuhkan/memberikan haq huruf dan mustahaqnya. Baik yang 

berkaitan dengan sifat, mad dan sebagainya, seperti tarqiq dan tafkhim dan 

selain keduanya.25 Menurut Abu Hasyim tajwid adalah keluarnya semua 

huruf hijaiyah dari makhrojnya (tempat keluarnya) dengan memberikan 

haq dan keharusannya dari sifat tersebut, serta memberikan cara-cara 

melafadzkan huruf-huruf hijaiyah dengan benar, sekaligus bertujuan untuk 

membaguskan dan memperindah bacaan Al-Qur’an yang dilantunkan.26 

Merujuk dari dua uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ilmu 

tajwid adalah ilmu yang memberikan kaidah-kaidah yang bertujuan untuk 

seseorang agar mampu membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar sesuai 

cara yang telah ditentukan melalui macam-macam hukum ilmu tajwid, baik 

                                                           

23 https://id.wikipedia.org/wiki/Tajwid diakses pada tanggal 20 April 2019 
24 Ibid, Manna’ Khalil al-Qattan, hal.14 
25 Annuri, Ahmad,Panduan Tahsin Tilawah Al-Qur’an dan Tajwid, (Jakarta:2016), 

Pustaka Al-Kautsar, hal.17 
26 Abu Hasyim, Muhsin, Panduan Praktis Tajwid dan Bid’ah-bid’ah Seputar Al-Qur’an 

Serta 250 Kesalahan Dalam Membaca Al-Fatihah, (Magetan:2007), hal.16-17 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tajwid
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seperti makharijul huruf, serta memberikan sifat-sifat huruf sesuai dengan 

haqnya. 

b. Hukum-hukum Ilmu Tajwid 

Ilmu tajwid memiliki begitu banyak ragam hukum-hukum bacaan di 

dalamnya, seperti hukum bacaan nun sukun dan tanwin, hukum bacaan 

mim mati, hukum bacaan alif lam, dan hukum bacaan qalqalah. Akan tetapi 

dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada hukum bacaan nun 

sukun dan tanwin, hukum bacaan mim mati, serta hukum bacaan qalqalah. 

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:  

1) Hukum Bacaan Nun Sukun dan Tanwin 

Maksud Nun sukun  ( ْن) adalah huruf nun yang tidak berharakat 

fathah, kasrah dan dlammah. Sedangkan tanwin (  ـًـٍـ) adalah harakat pada 

tulisan Arab untuk menyatakan bahwa huruf pada akhir kata tersebut 

diucapkan layaknya bertemu dengan huruf nun mati. Kedua bacaan 

tersebut jika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyyah, maka hukum 

bacaannya ada 5 macam, antara lain: 

a) Izhar  

Izhar secara bahasa artinya jelas atau terang. Hukum bacaan 

izhar terjadi apabila ada Nun sukun ( ْن) atau tanwin (  ـًـٍـ) bertemu 

dengan salah satu huruf halqi (ا ح خ ع غ ه ), maka hukum bacaannya 

adalah izhar khalqi atau jelas. Contoh :    

 نَار   َحاِميَة         
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b) Idgham bighunnah 

Idgham Bighunnah (dilebur dengan disertai dengung) yaitu 

memasukkan/meleburkan huruf nun sukun ( ْن) atau tanwin (  ـًـٍـ) 

kedalam huruf sesudahnya dengan disertai berdengung, jika bertemu 

dengan salah satu huruf yang empat, yaitu: ن م و ي . Contoh :  

   

 َمْن يََشاءُ  , ِمْن نُورٍ      

c) Idgham bilaghunnah 

Idhgam bilaghunnah (dilebur tanpa disertai dengung) yaitu 

memasukkan/meleburkan huruf nun sukun ( ْن) atau tanwin (  ـًـٍـ) 

kedalam huruf sesudahnya tanpa disertai dengung, jika bertemu 

dengan huruf yang dua yaitu lam dan ra (ر، ل). Contoh : 

 ِمْن َربِّكَ  , فَإِْن لَْم تَِجُدوا

d) Iqlab dan huruf iqlab 

Iqlab menurut bahasa artinya menukar atau mengganti. Secara 

istilah dalam hukum tajwid dapat diartikan mengganti bacaan nun 

sukun ( ْن) atau tanwin (  ـًـٍـ) yang bertemu dengan huruf ba (ب), 

berubah bunyi pada huruf nun ( ْن) menjadi suara mim ( ْم) dengan 

merapatkan dua bibir serta mendengung. Contoh : 

  فِيُكْم أَ ْنبِ يَاءَ  , مِ نْ  بَ ْعِد ظُْلِمهِ    
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e) Ikhfa’ dan huruf ikhfa’ 

Ikhfa secara bahasa artinya menyamarkan atau tidak jelas. 

Samar dalam hal ini adalah samar dalam mengucapkan bacaan antara 

jelas dan dengung. Pada pengertian hukum tajwid, Ikhfa’ adalah satu 

hukum yang disematkan pada bacaan nun mati atau tanwin ketika 

bertemu dengan salah satu di antara 15 huruf hijaiyah. Huruf yang 15 

tersebut antara lain;  ta'(ت), tsa’ (ث), jim (ج), dal (د), dzal (ذ), zai (ز), 

sin (س), syin (ش), sod (ص), dhod (ض), tho (ط), zho (ظ), fa’ (م), qof 

 : Contoh 27.(ك) dan kaf ,(م)

 فَإِ نْ  تُ ْبتُمْ  , بَِما أُ ْنزِ لَ 

2) Hukum bacaan Mim Mati 

Maksud dari Mim mati ( ْم)  adalah apabila bertemu dengan huruf 

hijaiyyah, maka terdapat tiga hukum bacaan, yaitu ikhfa syafawi, 

idgham mim, dan izhar syafawi. Berikut adalah penjelasan dari tiga 

hukum bacaan idgham, antara lain: 

a) Ikhfa’ syafawi  

Apabila mim mati ( ْم) bertemu dengan ba (ب), maka hukum 

bacaannya adalah ikhfa’ syafawi,  cara membacanya harus dibunyikan 

samar-samar di bibir dan didengungkan. Contoh : 

 َعلَْيِهْم بِاْلِ ْثمِ  , َوَما هُْم بُِمْؤِمنِينَ 

                                                           

27 Acep Lim Abdurohim, Pedoman Ilmu Tajwid Lengkap, (Bandung, 2012), hal.71-80 
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b) Idgham mimi 

Apabila mim mati ( ْم) bertemu dengan mim ( ْم), maka hukum 

bacaannya adalah  idgham mimi. Cara membacanya adalah seperti 

menyuarakan mim rangkap atau ditasyidkan dan wajib dibaca 

dengung. Idgham mimi juga dapat disebut idgham mislain atau 

mutamasilain. Contoh :  

ْنْۢ بَْعدِ   اَنههُْم م  ٰلقُْوا , بََعْثٰنُكْم مِّ

c) Idzhar syafawi 

Apabila mim mati ( ْم) bertemu dengan salah satu huruf hijaiyyah 

selain huruf mim ( ْم) dan ba (ب), maka hukum bacaannya adalah 

idzhar syafawi. Cara membacanya dengan jelas di bibir dan mulut 

tertutup.28 Contoh :  

 َوأَْنتُ مْ  ظَ الُِمونَ  , َوقِيَل لَهُ مْ  ذُ وقُوا 

3) Hukum bacaan Qalqalah 

Menurut bahasa qalqalah artinya gerak, sedangkan menurut 

istilah qalqalah adalah bunyi huruf yang memantul bila ia mati atau 

                                                           

28 Acep Lim Abdurohim, Pedoman Ilmu Tajwid Lengkap, (Bandung, 2012), hal. 129-131 
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dimatikan. Adapun huruf qalqalah terdiri atas lima huruf, yaitu;  , ق , ط

 :Hukum bacaan qalqalah terbagi menjadi dua macam, yaitu . ب , ج , د

a) Qalqalah kubra (besar) 

Qalqalah kubra yaitu huruf qalqalah yang berbaris hidup dan 

dimatikan karena wakaf. Cara membaca qalqalah ini lebih keras 

ditekankan pantulan qalqalahnya. 

Contoh : 

 بَِهْيجٍ  َزْوجٍ  . ْاألَْلبَابِ  أُْولُوا . َخلَقَ  َما

b) Qalqalah Sugra (kecil)  

Qalqalah sugra yaitu huruf qalqalah yang berbaris mati atau 

sukun, akan tetapi tidak wakaf  setelah huruf akhirnya. Cara 

membaca pada qalqalah sugra ini yaitu dengan mengecilkan suara 

pantulan pada huruf  qalqalah tersebut. 

Contoh : 

 يَْقطَُعْونَ  إِله  إِْبلِْيسَ  َوَما أَْدَراكَ 

c. Makharijul huruf 

Makhraj berasal dari kata bahasa Arab yang akar katanya berasal dari 

fi‟il madhi: َََخَزج yang artinya keluar, kemudian dijadikan sighat Isim makan 

atau nama tempat maka menjadi makhraj. Bentuk jamaknya adalah 

Makhaarij, karena itu makharijul huruf yang diindonesiakan menjadi 

makhraj huruf yang artinya menjadi tempat-tempat keluarnya huruf.  
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Sedangkan secara istilah, makhraj adalah suatu nama tempat, yang 

pada tempat tersebut huruf dibentuk atau diucapkan. Dengan demikian, 

makhraj huruf adalah tempat keluarnya huruf pada waktu huruf tersebut 

dibunyikan.29 Berikut adalah contoh simulasi makharijul huruf  atau tempat 

keluarnya huruf-huruf hijaiyah: 

 

 

 

 

 

 

Gambar Makharijul huruf.30 

d. Fungsi ilmu tajwid sebagai sarana pembelajaran Al-Qur’an 

  Al-Qur’an merupakan firman Allah yang agung, yang dijadikan 

pedoman hidup oleh seluruh kaum muslimin. Membacanya bernilai ibadah 

dan mengamalkannya merupakan kewajiban yang diperintahkan dalam 

agama. Seorang muslim harus mampu membaca ayat-ayat Al-Qur‟an 

dengan baik sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Inilah 

salah satu fungsi mempelajari ilmu tajwid, sebagaimana diterangkan oleh 

syekh Muhammad al-Mahmud rahimahullah:  

                                                           

29 Annuri, Ahmad,Panduan Tahsin Tilawah Al-Qur’an dan Tajwid, (Jakarta:2016), 

Pustaka Al-Kautsar, hal.43 
30 www.bacaanmadani.com/makhorijul huruf-hijaiyah tempat-keluar, diakses 

pada tanggal 11 Oktober 2019 

http://www.bacaanmadani.com/makhorijul%20huruf-hijaiyah%20tempat-keluar
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“Fungsi (mempelajari ilmu tajwid) ialah sebagai sarana untuk membantu 

agar dapat membaca ayat-ayat Al-Qur’an dengan baik dan benar (fasih) 

sesuai yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dengan kata lain, agar dapat 

memelihara lisan dari kesalahan-kesalahan ketika membaca kitab Allah 

Ta’ala”.31 

  

Ilmu tajwid sangat berhubungan dengan kefasihan seseorang dalam 

membaca Al-Qur’an, karena ilmu tajwid berfungsi membantu seseorang 

untuk mendapatkan pengucapan yang tepat dalam membaca Al-Qur’an. 

Kalam yang terkandung dalam Al-Qur’an harus tetap terpelihara dari 

kecacatan, baik dari segi makna maupun lafadhnya. Oleh karena itu, ilmu 

tajwid berfungsi sebagai bantuan untuk mengetahui cara membaca Al-

Qur’an yang baik dan benar. Ilmu tajwid sebagai sarana yang sangat penting 

bagi seseorang yang mempelajari Al-Qur’an, untuk membantu dalam 

memperbaiki bacaan Al-Qur’an serta memperindah bacaan Al-Qur’an 

dengan memberikan hak-hak dan mahrajnya.  

 

C. Metode Tahsin dalam Pembelajaran Al-Qur’an 

Setiap metode pembelajaran perlu diketahui secara detail mengenai pengertian, 

kelebihan dan cara penerapannya. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai 

berikut: 

 

                                                           

31 Abdurohim, Acep,  Pedoman Ilmu Tajwid Lengkap, (Bandung: 2003), hal.5 
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1. Pengertian Metode Tahsin 

a. Pengertian Metode 

Metode berasal dari bahasa yunani yaitu methodos yang berarti 

cara atau jalan yang ditempuh.32 Sedangkan menurut KBBI bahwa 

metode adalah suatu cara yang digunakan dalam melakukan suatu 

pekerjaan.33 Jadi, metode adalah suatu cara yang diterapkan dalam 

melakukan suatu kegiatan tertentu. 

Metode menurut istilah adalah cara atau jalan yang digunakan 

oleh seorang pendidik sebagai sarana dalam mengajarkan peserta 

didiknya.34 Pendapat lain mengatakan bahwa metode adalah  suatu 

proses yang terstruktur dan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu.35 Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan, metode adalah 

suatu cara yang digunakan dalam suatu kegiatan dengan tujuan untuk 

mencapai target-target tertentu. 

b. Pengertian Tahsin 

Tahsin secara bahasa berasal dari bahasa arab yang dasar katanya 

hassana-yuhassinu yang artinya “membaguskan”. Kata ini sering 

disandangkan dengan kata “Tajwid” yang berasal dari kata “jawwada-

                                                           

32 https://id.wikipedia.org/wiki/Metode  diakses pada tanggal 7 April 2018 
33 https://kbbi.web.id/metode, diakses pada tanggal 7 Oktober 2019  
34 https://www.academia.edu/7368399/Pengertian_metode, diakses pada tanggal 7 Oktober 

2019 
35 https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-metode, diakses pada tanggal 8 Oktober 2019 

https://id.wikipedia.org/wiki/Metode
https://kbbi.web.id/metode
https://www.academia.edu/7368399/Pengertian_metode
https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-metode
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yujawwidu”.36 Dalam Wikipedia disebutkan bahwa tahsin memiliki 

beberapa arti, antara lain memperbaiki, meningkatkan atau 

memperkaya.37 Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa tahsin adalah 

upaya memperbaiki dan membaguskan suatu bacaan dalam bahasa 

Arab. 

Secara istilah metode tahsin merupakan cara untuk membaguskan 

atau menyempurnakan segala hal yang berkaitan dengan 

penyempurnaan bacaan dari setiap huruf yang terkandung didalam Al-

Qur’an.38 Pendapat lain menyebutkan bahwa tahsin adalah suatu proses 

memperbaiki bacaan Al-Qur’an dengan memperindah dan 

membaguskan bacaan sesuai dengan hukum tajwid.39 Merujuk pada 

pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tahsin adalah suatu 

cara yang digunakan untuk memperbaiki bacaan Al-Qur’an dengan 

memberikan materi tajwid sebagai sarana dalam membaguskan bacaan 

Al-Qur’an seseorang. 

Dengan demikian, metode tahsin adalah cara guru dalam 

mendidik muridnya agar mahir dan baik dalam membaca Al-Qur’an 

sesuai dengan hukum tajwid. Metode ini telah banyak digunakan oleh 

                                                           

36 Syaiffudin, Ahmad, Mendidik Anak Membaca, Menulis, dan Mencintai Al-Qur’an, 

(Jakarta: 2008), hal.45 
37 https://id.wikipedia.org/wiki/Tahsin, diakses pada tanggal 8 Oktober 2019 
38 Op.Cit, Syaiffudin, Ahmad, hal.45 
39 Hisyam bin Mahrus Ali Al-Makky, Bimbingan Tahsin Tilawah Alquran,(Solo: 2013), 

hal. 45. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tahsin
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para guru Al-Qur’an, hal ini disebabkan karena metode tahsin dinilai 

cukup efektif dalam mengatasi kesulitan pembelajar Al-Qur’an dalam 

menerapkan hukum-hukum tajwid. 

2. Kelebihan Metode Tahsin 

Setiap metode dalam implementasinya pasti memiliki kelebihan dan 

kekurangan, termasuk metode tahsin. Untuk metode tahsin dalam penelitian 

ini, penulis tidak cantumkan kekurangannya, karena fokus pada penelitian 

ini membahas mengenai keunggulan dari metode tersebut. berikut adalah 

kelebihan-kelebihan dari metode tahsin, antara lain: 

a. Penjelasan yang diberikan lebih detail, mengenai makharijul huruf 

beserta sifat-sifat hurufnya. 

b. Memiliki tiga tahapan atau jilid dalam pelaksanaannya, sehingga 

mampu mempermudah untuk bertahap dalam mempelajari Al-Qur’an. 

c. Lebih mudah dalam pengoreksian, karena sistem pembelajarannya 

berhadapan antara guru dan murid. 

d. Pada setiap jilid tersusun secara sistematis dan berurutan sehingga 

memudahkan untuk jenjang selanjutnya. 

e. Para pengajar tahsin harus memiliki ijazah yang telah memenuhi syarat 

untuk mengajar. 
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f. Penulisan memakai Rosm Usmani, sehingga akan lebih mudah jika 

menemukan Al-Quran yang sama.40 

3. Prosedur pembelajaran Al-Qur’an melalui metode tahsin 

Metode Tahsin merupakan kegiatan membaca Al-Qur’an yang 

langsung mempraktikkan bacaan tartil sesuai dengan hukum kaidah ilmu 

tajwid. Sistem pembelajaran pada metode tahsin berlangsung melalui 

kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta tingkat 

kelulusan peserta didik tidak ditentukan oleh bulan atau tahun, melainkan 

dikukur secara kemampuan individual (perseorangan). Untuk itu, 

pelaksanaan pembelajarannya memerlukan buku acuan sebagai rujukan 

yang digunakan dalam pembelajaran. Diantara buku tersebut ada yang 

digunakan untuk murid, dan ada untuk guru. 

Salah satu buku panduan untuk guru adalah buku dari Sarotun yang 

berjudul Cara Mudah dan Praktis Tahsin Tilawah Al-Qur’an. Buku ini 

menjelaskan tentang belajarnya peserta didik harus melalui beberapa tahap 

yang telah ditentukan dalam buku ajar. Tahapan tersebut dibentuk berupa 

jilid-jilid yang disesuaikan tingkat kesulitannya dari materi dasar ke materi 

yang lebih sulit.  

Adapun tahapan atau jiliid-jilid tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

                                                           

40 Ahmad Annuri, Panduan Tahsin Tilawah Al-Qur’an & Ilmu Tajwid, (Jakarta:2017), hal. 8 
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1. Jilid 1 

Buku jilid 1 ini berisi tentang materi yang diajarkan guru, berupa materi 

dasar yang berkaitan dengan cara pengucapan huruf hijaiyah secara baik 

dan benar. Materi tersebut diterapkan oleh guru dengan melafadzkan 

langsung pengucapan huruf hijaiyah atau dikenal dengan makharijul 

huruf. Contohnya cara pengucapan huruf  َءَ  عَ  حَ  خَ  غ yang berasal dari 

tenggorokan dan pengucapan huruf-huruf hijaiyah yang lainnya. Materi 

tersebut dimulai dengan bacaan tahqiq atau lambat sampai kepada 

bacaan yang lebih cepat sebagai cara untuk melancarkan bacaan siswa.41 

2. Jilid 2 

Materi pembelajaran pada jilid 2 ini yaitu berupa hukum-hukum ilmu 

tajwid dasar seperti ikhfa’, idzhar, qalqalah, idgham, mad, tanwin, dan 

lain sebagainya. Pada materi ilmu tajwid dasar ini guru menjelaskan 

secara rinci mengenai huruf-huruf yang berkaitan dengan hukum tajwid 

ikhfa’, idzhar, idgham, dan hukum tajwid dasar lainnya, kemudian guru 

memberikan contoh cara penerapan hukum tajwid secara lisan yang 

secara langsung ditirukan oleh peserta didik.42 

3. Jilid 3 

Buku  jilid 3 ini, guru menjelaskan dan mensimulasikan materi 

mengenai hukum ilmu tajwid yang lebih rinci dan detail, contohnya 

                                                           

41 Sarotun, Cara Mudah dan Praktis Tahsin Tilawah Al-Qur’an Program 30 Jam, 

(Ungaran:Rumah Tahsin Tahfidz Al-Bayan,2013), hal.1 
42  Ibid, hal.7 
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seperti cabang-cabang dari ilmu tajwid dasar idgham, ikhfa’, mad, 

idzhar,  dan lain-lain. Idgham dibagi menjadi beberapa bagian seperti 

idgham bilagunnah, idgham mutamasilain, idgham mutajanisain, 

idgham mutaqorribain, kemudian terdapat ikhfa’ yang terbagi dalam 

beberapa bagian, misalnya ikhfa’ haqiqi, ikhfa’ syafawi dan lain 

sebagainya. Guru memberikan ilmu tajwid tersebut kepada peserta didik 

serta mencotohkan secara langsung didepan peserta didik.43 

 

D. Langkah-langkah Pembelajaran Al-Qur’an melalui Metode Tahsin 

Langkah-langkah dalam menyusun persiapan pembelajaran dimulai dari: 

1. Perencanaan Pembelajaran Al-Qur’an melalui metode tahsin 

Beberapa hal terkait mengenai perencanaan pembelajaran, tercantum 

di dalam silabus. Pada tahapan perencanaan pembelajaran seorang guru 

dituntut untuk menyiapkan materi-materi, metode, teknik mengajar serta 

tujuan dari pembelajaran yang akan dicapai. 

Silabus materi Al-Qur’an khususnya di SMK Muhammadiyah 2 

Malang pada kelas X akan diuraikan sebagai berikut: 

a. Kompetensi inti, di dalam silabus menyebutkan bahwa siswa ditujukan 

agar mampu membaca al-Qur’an pada surat tertentu dengan lancar dan 

benar. 

                                                           

43 Ibid, hal. 13 
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b. Indikator-indikator, siswa mampu membaca, mengidentifikasi, 

mengartikan, dan menjelaskan isi kandungan dari ayat al-Qur’an yang 

telah ditentukan. 

c. Tujuan pembelajaran, siswa mampu mencermati dan menyimak hukum-

hukum tajwid yang terdapat di dalam ayat al-Qur’an yang telah 

ditentukan. 

Perencanaan-perencanaan yang telah dicantumkan di silabus menjadi 

refrensi dasar guru dalam mengembangkan perencanaan lainnya yang ingin 

ditambahkan oleh guru sebagai sarana tambahan untuk mencapai 

kompetensi-kompetensi yang akan dicapai. 

Aspek-aspek yang harus dipenuhi di dalam perencanaan 

pembelajaran, antara lain: 

a. Bersifat menyeluruh, artinya perencanaan pembelajaran harus 

mencakup segala potensi yang dimiliki oleh peserta didik. 

b. Terstruktur, artinya dalam perencanaan guru harus mampu membuat 

tahapan yang tepat agar pengetahuan yang disampaikan dapat diserap 

dengan baik oleh peserta didik. 

c. Kontekstual, perencanaan yang mampu memberikan manfaat pada 

peserta didik dalam menjawab dan menghadapi kehidupan sehari-hari. 
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d. Metodologis, artinya perencanaan yang telah disiapkan mampu 

dilaksanakan oleh guru dalam proses pembelajaran.44 

Berkaitan dengan perencanaan-perencanaan pembelajaran yang 

telah disebutkan diatas, hal serupa juga terdapat pada perencanaan dalam 

pembelajaran Al-Qur’an, baik dari segi aspek-aspek yang harus dipenuhi 

maupun dari segi tujuan dari perencanaan pembelajaran secara umum. 

Perencanaan pembelajaran Al-Qur’an pada umumnya selalu terkait 

mengenai cara membaca dan cara memahami bacaan dan makna yang 

terkandung didalamnya. Adapun pada tahap perencanaan ini guru 

mempersiapkan mengenai metode pembelajaran, model, materi yang akan 

diajarkan, serta sarana dan prasarana. 

Pada pembelajaran Al-Qur’an, target yang biasa dijadikan prioritas 

adalah peserta didik mampu membaca dan memahami Al-Qur’an dengan 

baik dan benar. Oleh sebab itu, guru Al-Qur’an lebih dominan 

menggunakan model pembalajaran Talaqqi (bertemu langsung) dan 

Musyafahah (pembetulan bibir saat membaca) dengan peserta didik. Model 

pembelajaran Talaqqi ini dilakukan karena telah dibuktikan efektif dalam 

pelaksanaannya dengan sanad langsung kepada Rasulullah SAW.45 

 

                                                           

44 Ibid, hal. 103 
45 Abdur Rauf, Abdul Aziz, Pedoman Dauroh Al-Qur’an,  (Depok:Pustaka Harun,2003). 

Hal. 8 
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2. Pelaksanaan Pembelajaran Al-Qur’an melalui Metode Tahsin 

Berikut akan diuraikan mengenai pelaksanaan dalam pembelajaran Al-

Qur’an melalui metode tahsin, antara lain: 

a. Tahap pembukaan, guru membuka pembelajaran melalui salam, 

kemudian mengajak para siswa untuk membaca al-Qur’an secara 

bersama-sama yang dipimpin langsung oleh guru. Hal ini dimaksudkan 

untuk memberi stimulus awal kepada siswa bahwa akan 

dilangsungkannya pembelajaran al-Qur’an. 

b. Tahap isi atau materi pembelajaran, guru menjelaskan mengenai 

bacaan-bacaan al-Qur’an yang telah ditentukan mengenai isi kandungan 

ayat, hukum tajwid al-Qur’an, serta cara mengamalkan isi kandungan 

ayat. Kemudian guru memerintahkan siswa secara acak untuk membaca 

ayat al-Qur’an secara mandiri, serta membaca terjemah ayatnya. 

c. Tahap penutup, guru melakukan evaluasi lisan disertai dengan metode 

baca simak secara bersamaan, artinya guru mendengarkan siswa satu per 

satu untuk membacakan ayat al-Qur’an beserta dengan menyebutkan 

hukum tajwidnya. Setelah evaluasi selesai dilakukan, maka guru 

menutup pembelajaran dengan salam dan doa bersama.46 

                                                           

46 Sarotun, Cara Mudah dan Praktis Tahsin Tilawah Al-Qur’an Program 30 Jam, 

(Ungaran:Rumah Tahsin Tahfidz Al-Bayan,2013), hal.47 
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 Tahapan awal atau pembuka yang berorientasi pada materi dasar 

dilakukan dengan tujuan agar peserta didik atau santri dapat menguasai 

dasar-dasar ilmu dari pembelajaran Al-Qur’an, contoh materi dasar yang 

diajarkan yaitu cara melafadzkan sifat atau hak-hak huruf hijaiyah yang 

biasa disebut dengan makharijul huruf. Berangkat dari materi dasar 

tersebut, dilanjutkan dengan inti dari pembelajaran seperti kaidah-kaidah 

membaca Al-Qur’an, hukum tajwid, serta penerapan dari hukum tajwid 

yang dilakukan secara terus menerus agar peserta didik atau santri mudah 

dan terbiasa dalam menerapkan hukum-hukum tajwid tersebut. Guru 

melanjutkan langkah berikutnya dengan menutup pembelajaran melalui 

pertanyaan-pertanyaan ringan yang berkaitan dengan inti materi 

pembelajaran Al-Qur’an, dengan tujuan agar siswa memiliki daya ingat 

yang lebih baik tentang materi yang telah disampaikan.47 

3. Evaluasi Pembelajaran Al-Qur’an melalui metode tashsin 

Ada 4 hal yang akan diuraikan dalam bagian ini, antara lain: 

a. Pengertian evaluasi 

Evaluasi merupakan tahapan terakhir dari tuntasnya proses 

pembelajaran, artinya evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan peserta didik dalam menyerap suatu materi 

pembelajaran.48 Menurut pendapat yang lain, evaluasi adalah suatu 

                                                           

47 Sarotun, Cara Mudah dan Praktis Tahsin Tilawah Al-Qur’an Program 30 Jam, 

(Ungaran:Rumah Tahsin Tahfidz Al-Bayan,2013), hal.13 
48 Op.Cit, M. Saekhan Muchith, hal. 118 
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proses yang dilakukan seseorang untuk melihat keberhasilan suatu 

program.49 Maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah sebuah cara 

yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan atau 

program yang telah dilaksanakan. 

Pelaksanaan evaluasi sebagai alat ukur guru dalam menilai rangkaian 

kegiatan proses pembelajaran peserta didik yang telah berlangsung. Dari 

evaluasi guru dapat mengetahui berhasil atau tidaknya cara-cara, 

strategi, teknik guru dalam mengajar, selain itu melalui evaluasi guru 

juga dapat mengetahui kompetensi siswa setelah melalui rangkaian 

pembelajaran yang dilaksanakan secara tuntas. 

b. Jenis-jenis evaluasi 

  Evaluasi dalam pembelajaran dibagi menjadi 5 jenis, antara lain: 

1) Evaluasi perencanaan dan pengembangan 

Hasil evaluasi ini sangat diperlukan untuk mendesain program 

pembelajaran. Sasaran utamanya adalah memberikan bantuan tahap 

awal dalam penyusunan tahap pembelajaan. Persoalan yang 

difokuskan menyangkut kelayakan dan kebutuhan pembelajaran. 

2)  Evaluasi monitoring 

                                                           

49 Arikunto, Suharsimi, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: 2013), hal.133  
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Evaluasi ini dimaksudkan untuk memeriksa program 

pembelajaran mencapai sasaran secara efektif dan program 

pembelajaran terlaksana sebagaimana mestinya. 

3)  Evaluasi dampak 

Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui dampak yang 

ditimbulkan oleh suatu program pembelajaran. Dampak ini dapat 

diukur berdasarkan kriteria keberhasilan sebagai indikator 

ketercapaian tujuan program pembelajaran. 

4) Evaluasi efisiensi-ekonomis. 

Evaluasi ini untuk menilai tingkat efisiensi pelaksanaan program 

pembelajaran. Untuk itu, diperlukan perbandingan biaya, tenaga dan 

waktu yang diperlukan dalam suatu program pembelajaran dengan 

program lainya yang memiliki tujuan sama. 

5) Evaluasi program komprehensif. 

Evaluasi ini untuk menilai progam pembelajaran secara 

menyeluruh, seperti perencanaan program, pelaksanaan program, 

monitoring pelaksanaan, dampak program, tingkat keefektifan dan 

sfesiensi.50  

c. Evaluasi pembelajaran Al-Qur’an melalui metode tahsin  

                                                           

50 Arifin, Zainal, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru, (Bandung: 2012), 

hal.33  



 

37 

 

Terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanakan evaluasi, diantaranya: 

Pertama, pada pembelajaran Al-Qur’an melalui metode tahsin, guru 

memberikan materi mengenai makharijul huruf hingga tuntas. Langkah 

selanjutnya, guru mengadakan tes secara tulis dan lisan (praktik 

melafadzkan huruf hijaiyah), jika peserta didik lancar dan tidak ada 

kesalahan, maka peserta didik dilanjutkan pada materi selanjutnya atau 

materi kedua. 

Tes pada materi kedua ini juga melalui tes tulis dan lisan berdasarkan 

kemampuan peserta didik menerapkan hukum-hukum tajwid  dan 

memahami ilmu tajwid yang telah diajarkan. Jika peserta didik mampu 

menyelesaikan tahap materi kedua, maka peserta didik diluluskan untuk 

mempelajari tahapan selanjtnya yaitu materi ketiga. 

Pada materi ketiga atau yang terakhir, tes pada jilid ini menjadi 

penilaian gabungan terhadap jilid-jilid sebelumnya, guru memberi 

indikator secara luas dengan melakukan penilaian terhadap gabungan 

semua jilid, menilai dari segi makharijul huruf, tajwid dasar, dan hukum 

tajwid rincian yang dijelaskan pada materi ketiga.51 

d. Hasil akhir pembelajaran Al-Qur’an melalui metode tahsin 

Ada beberapa target hasil akhir yang diusungkan dalam 

pembelajaran al-Qur’an melalui metode tahsin, diantaranya: 

                                                           

51 Sarotun, Cara Mudah dan Praktis Tahsin Tilawah Al-Qur’an Program 30 Jam, 

(Ungaran:Rumah Tahsin Tahfidz Al-Bayan,2013), hal.7-13 



 

38 

 

1) Siswa dapat membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar dari segi 

ketepatan harakat, saktah (tempat-tempat berhenti), pelafadzan 

makharijul huruf, serta penerapan ilmu-ilmu tajwid. 

2) Siswa mengerti makna yang terkandung di dalam Al-Qur’an yang 

dibacanya. 

3) Siswa mampu menimbulkan rasa khusyu’ dan tenang jiwanya serta 

takut kepada Allah SWT.52 

 

                                                           

52 Mardiyo, Pengajaran al-Qur’an, dalam Habib Thoha, dkk, Metodologi Pengajaran 

Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal.54 

http://www.jejakpendidikan.com/

