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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur’ān merupakankitab Allah SWT yang di dalamnya berisi 

petunjuk bagi umat manusia. Sebagai seorang muslim, kita di perintahkan 

untuk membaca, menghafal, serta mengaplikasikannya1 dalam kehidupan 

sehari – hari.Dalam hal ini, Allah SWT telah berfirman dalam QS.Al-

‘Ankabuut ( 29 ): 48-49.  

ُلو ِمن قَ ْبِلِه ِمن ِكَتاٍب َوََل ََتُطُُّه بَِيمِ  ََ َوَما ُكنَت تَ ت ْ ْرتَاَب اْلُمْبِطُلونَ  ۖ   يِن  ِإًذا َلا

َناٌت ِف ُصُدوِر الاِذيَن أُوُتوا اْلِعلْ  ﴾٨٤﴿ َوَما ََيَْحُد بِآيَاتَِنا  ۖ   مَ َبْل ُهَو آيَاٌت بَ ي ِّ

﴾٨٤﴿ِإَلا الظااِلُموَن   

Artinya :48.“Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya (Al Qur’ān) sesuatu 

Kitabpun dan kamu tidak (pernah) menulis suatu Kitab dengan tangan kananmu; 

andaikata (kamu pernah membaca dan menulis), benar-benar ragulah orang yang 

mengingkari(mu).” 49.” Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam 

dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami 

kecuali orang-orang yang zalim”. ( QS. Al-‘Ankabuut ( 29 ): 48-49 ).2 

 

Al-Qur’ān merupakan Kalam Allah SWT yang di turunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril, diriwayatkan kepada 

kita dengan mutawatir, membacanya secara terhitung sebagai ibadah dan 

                                                           
1 Bahirul Amali Herry, Agar Orang Sibuk Bisa Menghafal Al Qur’an, ( Yogjakarta, 

Pro-U Media, 2013 ), hlm. 15. 
2QS. Al-‘ankabuut (29): 48-49, Al- Qur’an dan Terjemahannya, ( Surakarta: Pustaka 

Al Hanan, 2009 ) , hlm. 19. 
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tidak akan ditolak kebenarannya. Nabi Muhammad SAW, setelah 

menerima wahyu  tersebut kepada para sahabat agar mereka menghafalnya 

sesuai dengan hafalan Nabi tidak kurang dan tidak lebih. Dalam rangka 

menjaga kemurnian al-Qur’ān, selain ditempuh lewat jalur hafalan, juga 

dilengkapi dengan tulisan.3 

Menghafal ( Tahfidz ) al-Qur’ān merupakan suatu proses menginggat 

materi yang dihafalkan harus sempurna, karena ilmu tersebut dipelajari 

untuk dihafalkan untuk di pahami, namun setelah hafalan al-Qur’ān 

tersebut sempurna, maka selanjutnya ialah diwajibkan untuk mengetahui 

isi kandungan yang ada didalamnya. Seseorang yang berniat untuk 

menghafal al- Qur’ān disarankan untuk mengetahui materi – materi yang 

berhubungan dengan cara menghafal.4 

Keberhasilan yang dicapai dalam proses pembelajaran tak luput atas 

kerja kerasnya seorang pendidik, yaitu dengan proses kegiatan belajar 

mengajar mulai dari menumbuhkan, membina, membentuk dan 

memberdayakan segenap potensi yang dimiliki oleh peserta didik, atau 

sejauh mana pendidik memberikan perubahan secara signifikan pada 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik pada peserta didik.5 

 

Proses pembelajaran pasti memerlukan perencanaan dan persiapan yang 

matang dan sistematis sehingga proses pembelajaran dapat belajar secara 

efektif. Hal penting yang perlu menjadi perhatian adalah cara atau metode 

yang tepat dalam suatu pembelajaran. Metode tidak hanya berfungsi untuk 

                                                           
3Said Agil Husain Al Munawar, Al Quran Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki, ( 

Jakarta: Ciputat Press, 2002, II ), hlm. 17. 
4Wiwi Al wiyah Wahid, Panduan Menghafal Al Quran Super Kilat, ( Yogyakarta: 

Diva Press, 2015 ), hlm.14. 
5Abudin Nata, Ilmu pendiidkan Islam, ( Jakarta, Kencana Predana Media Grup, 2010 

), hlm. 143. 
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menarik minat belajar dan mengurangi kebosanan siswa, melainkan juga 

untuk meningkatkan efektifitas pembelajaran. 

Proses pembelajaran tahsin dan tahfidzmerupakan pembelajaran yang 

memiliki cara atau metode dalam mempelajari dan mendalami al-Qur’ān. 

Membaca al-Qur’ān dengan melihat mushaf sebenarnya sudah memulai 

proses menghafal. Dengan kita membaca ayat al-Qur’ān secara berulang – 

ulang itu sudah merupakan modal awal proses menghafal al-Qur’ān. 

Karena itulah tahsinal-Qur’ān ( memperbaiki bacaaan al-Qur’ān ) dalam 

setiap proses pembelajaran tahfidz al-Qur’ān. Memiliki fungsi untuk 

memperbaiki kesalahan – kesalahan bacaan dalam pembelajaran tahsin al- 

Qur’ān. 

SMP Muhammadiyah 8 Surakarta merupakan sekolah Muhammadiyah 

berbasis Islam, yang telah menyandang akreditasi B dan memiliki program 

unggulan mata pelajaran wajib yaitu tahsin dan tahfidz. Dimana siswa 

diwajibkan menghafal al-Qur’ān setiap harinya, yang ditargetkan setelah 

lulus dari SMP bisa menghafal minimal juz 30. Metode yang digunakan 

dalam pembelajaran tahsin dan tahfidzdengan menggunakan metode 

talaqqi. Proses pembelajaran tahsin dan tahfidzdengan menggunakan 

metode talaqqi yaitu mulai dari siswa menghafal, melafalkan, dan 

melagukan al-Qur’ān sesuai dengan yang dicontohkan oleh guru, masing – 

masing kelompok pembelajaran tahsin dan tahfidz, kemudian dikuti oleh 

siswa yang kemudian dibenarkan oleh guru, jika terjadi kesalahan 

pelafalan. 
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Akan tetapi,  pada kenyataanya yang diperoleh berbeda. Proses 

pembelajaran tahsin dan tahfidz di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta, 

banyak kendala yang dihadapi pada siswa yang susah dalam menghafal al-

Qur’ān yaitu kondisi kelas kurang nyaman, siswa gaduh kelas, konsentrasi 

siswa terganggu. Oleh sebab itu, guru tahsin dan tahfidz sudah berusaha 

mungkin dalam mengkondisikan siswa. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis perlu mencoba untuk 

mendalami lebih jauh mengenai bagaimana guru di SMP Muhammadiya 8 

Surakarta, melaksanakan proses pembelajaran tahsin dan tahfidz dengan 

metode talaqqi. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut dengan judul Pelaksanaan Pembelajaran Tahsin dan Tahfidz dengan 

Metode Talaqqi di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta Tahun Pelajaran 

2016/2017. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam hal ini dapatkan dirumuskan 

yang akan dikaji adalah :  

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran tahsin dan tahfidz dengan 

metode talaqqi di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta ? 

2. Bagaimana evaluasi pembelajaran tahsin dan tahfidz dengan metode 

talaqqi di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah  
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1. Untuk mengetahui dan mendekrpsikan pelaksanaan pembelajaran 

tahsin dan tahfidz dengan metode talaqqi di SMP Muhammadiyah 8 

Surakarta. 

2. Untuk mengetahui hasil evaluasi pada pelaksanaan pembelajaran 

tahsin dan tahfidz di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan bagi kita semua, khususnya bagi pendidikan. 

Terutama dapat memperkaya wacana mengenai pelaksanaan 

pembelajaran tahsin dan tahfidz dengan metode talaqqi. 

b. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan stimulus bagi 

penelitian selanjutnya untuk meneliti lebih mendalam dan 

dikembangkan lebih lanjut, serta sebagai referensi terhadap 

penelitian yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan 

pembelajaran tahsin dan tahfidz dengan metode talaqqi di SMP 

Muhammadiyah 8 Surakarta. 

b. Sebagai gambaran untuk peserta didik agar dapat  membaca dan 

menghafal al-Qur’ān dan bisa mengamalkan dalam kehidupan 

sehari- hari. 


