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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur‟an merupakan pedoman, petunjuk bagi umat Islam baik dalam 

kehidupan di dunia lebih-lebih dalam kehidupan akhirat nanti. Maka setiap 

mukmin yang mempercayai Al-Qur‟an mempunyai kewajiban dan tanggung 

jawab terhadap kitab suci itu. Diantaranya kewajiban dan tanggung jawab itu 

ialah mempelajari dan mengajarkannya. Belajar dan mengajarkan Al-Qur‟an 

adalah kewajiban suci lagi mulia. Belajar Al- Qur‟an merupakan kewajiban 

utama bagi setiap mukmin dan harus dimulai semenjak kecil, sebaiknya 

semenjak umur lima atau enam tahun, sebab umur tujuh tahun anak sudah 

disuruh mengerjakan sembahyang.  

1. Perintah Al-Qur‟an 

Allah menurunkan Al-Qur‟an kepada Nabi Muhammad dan Dia 

memerintahkan beliau agar membacanya dengan tartil sebagai firman-Nya: 

                     

”Dan bacalah Al-Qur‟an dengan tartil (baik tajwid dan makhrojnya)”. 

(QS.Al-Muzammil 73 : 4)  

 

Maksud ayat tersebut adalah: „‟ Hendaknya kita membaca Al-Qur‟an 

sebagaiana Allah menurunkan yakni dengan mengeluarkan setiap huruf dari 

makhrajnya dan menyempurnakan harakatnya secara perlahan. 

Tata cara membaca tersebut dapat menunjang kita untuk memahami 

dan mentadaburi Al-Qur‟an serta menguatkan hati dalam mengamalkan 

hukum-hukumnya. 
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Allah berfirman: 

                            ....     

„‟Orang-orang yang telah Kami berikan Al kitab kepadanya, mereka 

membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman 

kepadanya...‟‟ (QS. Al-Baqarah 2 : 121) 

 

Ibnu katsir berkata; „‟ Abdul Aliyah menukil perkataan Ibnu Mas‟ud: 

„Demi zat yang jiwaku berada ditangan-Nya! Sesungguhnya makna haqqu 

tilawah adalah menghalalkan apa yang telah dihalalkan dalam A-Qur‟an, 

mengharamkan apa yag diharamkan dalam Al-Qur‟an, dan membaca Al-

Qur‟an sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Allah. 

 

2. Perintah Hadits 

Rasulullah memotivasi kita untuk mempelajari dan mengajarkan Al-

Qur‟an, sebagaimana sabda beliau: 

  وعلمهخيركم مه تعلم القران 

„‟Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur‟an dan 

mengajarkannya.” 

 

Rasulullah juga bersabda: 

  مه علم اية مه كتا ب ا هلل عز و جل كا ن له ثىابها ما تلبت

„‟Barang siapa mengajarkan satu ayat dari Kitab Allah, maka baginya pahala 

selama ayat itu dibaca.‟‟ 

 

Al-Muzani berkata : „‟Aku mendengar Imam Asy-Syafi‟i berkata: 

  مه تعلم القران عظمت قيمته 

„‟Barang siapa yang mempelajari Al-Qur‟an maka agunglah kedudukannya.‟‟ 
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Sabda Rosul ini menjadi teladan bagi orang yang mengimaninya, lalu 

menumbuhkan semangat dan dorongan untuk mencapai kemahiran dalam 

membaca Al-Qur‟an. Menjadikan anak-anak dapat belajar Al-Qur‟an menjadi 

tanggung jawab orang tua masing-masing, berdosalah orang tua yang 

mempunyai anak, tetapi anak-anaknya tidak pandai membaca Al-Qur‟an. 

Dalam membaca Al-Qur‟an tentunya tidak lepas dari yang namanya ilmu 

tajwid, karena ilmu tajwid termasuk ilmu terpenting yang harus diketahui setiap 

muslim. Tanpa memahami ilmu ini seorang muslim pasti kesulitan dan 

melakukan banyak kesalahan dalam membaca Kitabullah, Al-Qur‟an. Agar 

kegiatan membaca kita minim dari kesalahan kita harus mengetahui ilmu tajwid 

dengan cara mempelajarinya. Karena itulah ilmu ini selalu dipelajari secara 

antusias oleh setiap generasi muslim, secara turun temurun.  

Dalam mempelajari Al-Quran, bukan hanya memperhatikan isinya atau 

artinya saja, tetapi perlu juga membacanya dengan secara tartil (teratur dan 

benar). Karena apabila salah pembacaannya akan salah juga dalam 

pengartiannya. Secara hukum, apabila seorang pembaca Al-Quran salah 

membacanya, ia akan menjadi dosa bagi pembacanya. Walaupun tidak 

mempelajari ilmunya tetap membacanya harus teratur dan benar, karena  

dihukumi fardhu ‟ain (kewajiban yang berhubungan dengan individu). Tetapi 

untuk mempelajari Ilmu Tajwid hukumnya fardhu Kifayah (kewajiban yang 

berhubungan dengan banyak orang). 

Mempelajari Al-Qur‟an tentunya kita harus belajar kepada ahlinya atau 

seorang guru yang mahir agar ilmu yang kita dapatkan benar dan sesuai dengan 

apa yang telah ditetapkan didalam Al-Qur‟an. Seperti halnya yang telah 

disampaikan Syaikh Salim bin Ied al-Hilal ketika menjelaskah hadist Ustman, 

“Pembaca Al-Qur‟an yang tidak berguru tidak akan sanggup membacanya 

(dengan benar) karena didalamnya berhubungan dengan tajwid, hukum-hukum 

dan ilmu-ilmu lainnya, semua itu membutuhkan bimbingan seorang guru. Karen 
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itu, beliau (Nabi Muhammad SAW) menganjurkan kita agar mempelajarinya dari 

ahlinya, dan menganjurkan orang tang telah mempelajarinya agar 

mengajarkannya. Tentu hal tersebut sangat bergantung pada orang yang 

mengajarinya. 

Sebagai upaya untuk menciptakan generasi anak yang mahir dalam 

membaca Al-Qur‟an, banyak usaha yang  telah  dilakukan  baik  oleh  

perorangan, kelompok  maupun  pemerintah.  Hal  ini  terbukti  dengan  

berdirinya  majelis-majelis  ta‟lim, Taman Pendidikan Al-Qur‟an  dan  

sebagainya. Adapun  usaha  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  diantaranya 

adalah dengan diterbitkannya Kurikulum Baca tulis Al-Qur‟an yang telah ada 

peda pembelajarn Al-Qur‟an. 

Pembelajaran  Al-Qur‟an  pada  sekolah-sekolah  agama  seperti: 

MIN/SD, MTs, MAN  sampai  Perguruan  Tinggi,  sesuai  dengan  kurikulum  

yang telah  ditetapkan,  dengan  tujuan  agar  anak  didik,  mengetahui,  

memahami  dan meyakini serta mengamalkan ayat-ayat Al-Qur‟an secara 

sempurna. 

Mata pelajaran Al-Quran di Madrasah Ibtidaiyah / Sekolah Dasar 

bertujuan: 

a. Memberikan kemampuan dasar kepada peserta didik dalam membaca, 

menulis,  membiasakan  dan  menggemari  membaca  Al  Quran. 

b. Memberikan pengertian, pemahaman, penghayatan isi kandungan ayat ayat 

Al-Quran melalui keteladanan dan pembiasaan. 

c. Membina dan membimbing perilaku peserta didik dengan berpedoman pada  

isi  kandungan  ayat  Al-Quran. 

Dengan demikian  jelas bahwa  tujuan pembelajaran Al Quran tidak 

hanya  untuk  memahami,  membaca,  menulis    dan  menghayati  nilai  nilai 

yang terkandung didalamnya, tetapi juga untuk dapat mengamalkannya dalam 

kehidupan sehari hari. 
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Di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, 

dinyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

perserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

TuhanYang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri 

dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, maka salah satu cara yang dilakukan SD 

Muhammadiyah 14 Surakarta adalah menempatkan pembelajaran Al-Qur‟an 

sebagai pembelajaran tambahan selain pembelajaran umum agar peserta didik 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

serta berakhlaq mulia. 

Untuk menjadikan peserta didik manusia yang beriman, bertaqwa dan 

berakhlaq mulia serta mewujudkan upaya dalam mencipatakan genarasi anak 

yang mahir dalam membaca Al-Qur‟an sesuai dengan target lulusan SD 

Muhammadiyah 14 Surakarta untuk menjadikan siswa mampu membaca Al-

Qur‟an dengan tajwid dan makraj yang baik dan benar. Salah satu upaya yang 

dilakukannya adalah melalui penerapan ilmu tajwid dalam pembelajaran Al-

Qur‟an yang dilakukan di sekolah yang ada pada kelas atas, karena di kelas 

bawah siswa hanya di fokuskan untuk pengenalan huruf-huruf hijaiyah melalui 

pembelajaran iqra‟ saja. Setelah siswa sudah khatam belajar iqra‟ di kelas bawah, 

barulah siswa di kelas atas dikenalkan dengan ilmu tajwid atau cara membaca 

Al-Qur‟an dengan baik dan benar.  

Setelah siswa dibekali ilmu tajwid, siswa jadi tahu dan mengerti tentang 

ilmu tajwid, setelah siswa tahu tentunya akan dapat meminimalisir kesalahan-

kesalahan dalam membaca Al-Qur‟an. Setelah kesalahan-kesalah tersebut terus 

berkurang, yang terjadi adalah kualitas kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa 

akan terus mengalami perkembangan karena siswa sudah mengerti dan 

menguasai ilmu tajwid yang berada pada bacaan Al-Qur‟an. Dengan pemahaman 
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ilmu tajwid yang siswa dapatkan dari pembelajaran Al-Qur‟an yang menjadi 

bekal untuk dapat membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar, maka penulis 

ingin mengetahui upaya yang dilakukan sekolah dalam mencipatakan genarasi 

yang mahir dalam membaca Al-Qur‟an dengan mengambil judul “penerapan 

ilmu tajwid dalam pembelajaran Al-Qur‟an untuk mengembangkan kemampuan 

membaca Al-Qur‟an pada siswa kelas atas di SD Muhammadiyah 14 Surakarta”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan ilmu tajwid dalam pembelajaran Al-Qur‟an pada siswa 

kelas atas SD Muhammadiyah 14 Surakata ? 

2. Bagaimana cara  mengembangkan kemampuan membaca Al-Qur‟an pada 

siswa kelas atas SD muhammadiyah 14 Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui penerapan ilmu tajwid dalam pembelajaran Al-Qur‟an 

pada siswa kelas atas SD Muhammadiyah 14 Surakarta 

2. Untuk mengetahui cara mengembangan kemampuan membaca Al-Qur‟an 

pada siswa kelas atas SD Muhammadiyah 14 Surakarta 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk mengembangkan penguasaan ilmu tajwid dalam bekal membaca 

Al-Qur‟an untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-

Qur‟an. 

b. Sebagai bahan acuan dan bahan pertimbangan untuk penelitian yang 

sejenis. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Orang Tua, memberikan  pengetahuan agar lebih memahami 

pentingnya belajar  ilmu tajwid  bagi  anak-anaknya  agar  mampu  

membaca  Al-Qur‟an  dengan baik dan benar.  

b. Bagi  Guru,  memberikan pengetahuan tentang  pentingnya  mempelajari 

ilmu tajwid,  karena  dengan  mempelajari siswa  akan  mampu 

memahami hukum tajwid serta mampu membaca Al-Qur‟an dengan baik 

dan benar. 

c. Bagi Peneliti, dapat menambah wawasan tentang penerapan ilmu tajwid 

dalam pembelajaran Al-Qur”an sebagai bekal untuk mengembangkan 

kemampuan membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar. 


