
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kemampuan Membaca Al-Qur’an 

2.1.1. Pengertian kemampuan membaca Al-Qur’an 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kemampuan berarti 

kesanggupan, kecakapan, kekuatan (Tim penyusun, 2008: 979). Sedangkan 

membaca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya melihat serta memahami 

isi dari apa yang ditulis (Tim penyusun, 2008: 110). Membaca adalah proses 

pengolahan bacaan secara kritis kreatif yang dilakukan pembaca untuk 

memperoleh pemahaman menyeluruh tentang bacaan itu, yang diikuti oleh 

penilaian terhadap keadaan, nilai fungsi dan dampak bacaan itu (Nurhadi, 2016:2). 

Maka dengan membaca seseorang akan mendapatkan pemahaman menyeluruh 

dari bacaan yang diperoleh. 

Dalam Al-Qur‟an yang dijelaskan oleh Shihab (2003:168) kata membaca 

berasal dari bahasa Arab “Qara‟a yang terulang sebanyak tiga kali dalam Al-

Qur‟an” yaitu: 

2.1.1.1 Al-Qur‟an Surah Al-Israa‟ : 14 

ۡبَِٕۡفِسَهۡۡٱۡلَشأۡۡ بََهَۡوفَىَٰ ََِۡوتََٰ ٍَۡى ٌۡ َهَۡحِسٍٗباۡۡٱ ٍۡ  ٤٤َۡػٍَ

 “Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai 

penghisab terhadapmu” 

2.1.1.2 Al-Qur‟an Surat Al-„Alaq : 1 

ُِۡبِۡۡٱۡلَشأۡۡ ٤َخٍََكۡۡٱٌَِّزيَسب َِهۡۡٱۡس  

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan”  

2.1.1.3 Al-Qur‟an surat Al-„alaq : 3 

َۡ َوَسبَُّهۡۡٱۡلَشأ٢ۡۡۡۡ ٣ۡٱۡۡلَۡوَش  

“Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah”  
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Lebih lanjut Shihab (2003:169) juga membedakan antara membaca yang 

berakar dari kata Qara’a dengan tala tilawatan, dimana kata yang terakhir ini 

digunakan untuk obyek bacaan-bacaan yang sifatnya suci dan pasti benar (mis Al-

Qur‟an). Sedangkan kata Qara‟a mengandung pengertian yang masih luas yaitu 

objek bacaan yang datangnya dari Allah SWT. atau dapat selainnya. 

Al-Qur‟an adalah nama bagi Firman Allah SWT. yang diturunkan kepada 

Nabi Muhammad SAW. Yang ditulis dalam Mushaf (Lembaran) untuk dijadikan 

pedoman bagi kehidupan manusia yang apabila dibaca mendapatkan (dianggap) 

ibadah (Syukur, 2010:53). Senada dengan hal tersebut Nasr (h.9)  dalam bukunya 

mengatakan  bahwa 

“Al-Qur‟an al-karim adalah kalamullah yang diturunkan atas Nabi 

Muhammad SAW. Dianggap ibadah bagi yang membacanya, yang 

disatukan secara ringkas surat di dalamnya, yang sampai kepada kita 

dengan jalan Mutawatir”. 

 

Dengan demikian membaca Al-Qur‟an yang dimaksud adalah aktivitas 

melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan atau dalam 

hati, mengeja atau dengan melafalkan apa yang tertulis, berkenaan dengan sumber 

utama ajaran agama islam yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. Dari 

permulaan surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-nash (Nata, h. 55). 

Berdasarkan definisi di atas maka yang dimaksud dengan kemampuan 

membaca Al-Qur‟an adalah suatu kesanggupan mahasiswa dalam membaca Al-

Qur‟an dengan baik dan benar sesuai dengan hukum dan kaidah yang telah 

ditentukan. Mampu dalam hal ini adalah bisa membaca Al-Qur‟an dengan benar, 

baik secara makharijul huruf dan ilmu tajwidnya. Dalam hal ini membaca Al-

Qur‟an yang mana kemampuan membaca Al-Qur‟an ini dikategorikan tinggi, 

sedang dan rendah. 
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 Bagi umat Islam memiliki kemampuan membaca Al-Qur‟an sangatlah 

penting dan diperlukan bukan hanya di ruang lingkup keluarga maupun sekolah 

melainkan juga di lingkungan masyarakat. Karna membaca merupakan jalan yang 

dapat menghantarkan manusia mencapai derajat kemanusiaan yang sempurna. 

Kita sebagai umat Islam alangkah baiknya menomorsatukan hal terkait dengan 

kemampuan membaca Al-Qur‟an karna mampu membaca Al-Qur‟an merupakan 

ciri dari umat Islam.  

2.1.2 Tingkat Kemampuan Membaca Al-Qur’an 

Ada 6 tingkat kemampuan membaca Al-Qur‟an yang dicapai, yaitu: a. 

Tahu (kemampuan mengingat apa yang telah dibaca); b. Memahami (kemampuan 

menjelaskan secara benar tentang bacaan yang telah dibaca); c. Aplikasi 

(kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang telah didapat dari membaca); 

d. Analisis (kemampuan untuk menjabarkan ilmu yang telah didapat dalam 

membaca); e. Sintesa (kemampuan untuk menggabungkan bagian-bagian/ 

menyimpulakan seluruh pengetahuan untuk dijadikan bahan pembelajaran); f. 

Evaluasi (kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap apa yang telah 

dibaca). Selain itu, membaca Al-Qur‟an juga harus memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: a. Menggunakan ucapan yang tepat; b.Menggunakan intonasi 

suara yang wajar; c. Dalam posisi sikap yang baik; d. Menguasai tanda-tanda 

baca; e. Membaca dengan terang dan jelas; f. Membaca dengan penuh perasaan 

dan ekspresif; g. Membaca dengan tidak terbata-bata; h. Mengerti serta 

memahami bacaan yang dibaca; i. Membaca dengan penuh kepercayaan pada diri 

sendiri. (Suryatiningrum, 2017:21) 
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2.1.3 Indikator  Membaca Al-Qur’an  

Kemampuan membaca Al-Qur‟an disini memerlukan suatu proses atau 

tahapan (Dalman, 2013:206). Mempunyai kemampuan membaca Al-Qur‟an 

merupakan gerbang pertama seseorang mengkaji dan mempelajari Al-Qur‟an. 

Tanpa bisa membaca Al-Qur‟an seseorang akan sulit menangkap maksud dari isi 

dan pesan dari Al-Qur‟an. Indikator dalam membaca Al-Qur‟an merupakan hal 

yang sangat penting untuk dipelajari dan dipraktikkan ketika membaca Al-Qur‟an, 

karena dengan memperhatikan indikator tersebut, maka kita akan mudah untuk 

membaca Al-Qur‟an dengan fasih dan benar. 

Seseorang yang membaca Al-Qur‟an, baik tanpa lagu maupun dilagukan 

dengan indah dan merdu, tidak boleh terlepas dari kaidah-kaidah tajwid (Depag, 

2007: 3). Adapun Indikator kemampuan membaca al-Quran adalah sebagai 

berikut: 

2.1.3.1 Kelancaran membaca Al-Qur‟an 

Lancar adalah kencang, tidak terputus-putus, tidak tersangkut-sangkut 

cepat dan fasih (W.J.S. Poerwadarminta, 2006: 559). Yang dimaksud penulis 

dengan lancar adalah membaca Al-Qur‟an dengan fasih dan tidak terbata-bata 

2.1.3.2 Ketepatan membaca Al-Qur‟an  

Ilmu tajwid adalah mengucapkan setiap huruf (Al-Qur‟an) sesuai dengan 

makhrajnya menurut sifat-sifat huruf yang seharusnya di ucapkan. Ilmu tajwid 

berguna untuk memelihara bacaan Al-Qur‟an dari kesalahan perubahan serta 

memelihara lisan dari kesalahan membacanya. Adapun hukum membaca Al-

Qur‟an dengan memakai aturan-aturan tajwid adalah fardlu 'ain atau kewajiban 

pribadi. 
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Mengutip dari kitab Hidayatul Mustafid Fi Ahkamit Tajwid dijelaskan 

bahwa Tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya mempelajari ilmu tajwid 

hukumnya fardhu kifayah, sementara mengamalkannya (membaca Al- Qur‟an) 

hukumnya fardlu 'ain bagi setiap muslim dan muslimah yang telah mukalaf 

(Abdurrohim, 2003:6). Dengan demikian hal ini menjadi kewajiban kita sebagai 

seorang muslim, bahwa kita harus menjaga dan memelihara kehormatan, 

kesucian, dan kemurnian Al-Qur‟an dengan cara membaca Al-Qur‟an secara baik 

dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya. 

2.1.3.3 Kesesuaian dengan makhrajnya  

Sebelum membaca Al-Qur‟an, sebaiknya seseorang terlebih dahulu 

mengetahui makhraj dan sifat-sifat huruf. Sebagaimana yang dijelaskan dalam 

ilmu tajwid. Makharijul huruf adalah membaca huruf huruf sesuai dengan tempat 

keluarnya huruf seperti tenggorokan, ditengah lidah, antara dua bibir dan lain-lain 

(khon, Tth: 44) 

Secara garis besar makharijul huruf terbagi menjadi 5, yaitu: 

2.1.3.3.1 Jawf artinya rongga mulut 

2.1.3.3.2 Halq artinya tenggorokan 

2.1.3.3.3 Lisan artinya lidah 

2.1.3.3.4 Syafatani artinya dua bibir 

2.1.3.3.5 Khoisyum artinya dalam hidung. (Asy‟ari, Tth: 46) 

 

2.1.4 Adab-adab Membaca Al-Qur’an  

Meskipun Al-Qur‟an juga merupakan bacaan dalam konteks bahasa, tetapi 

berbeda cara membacanya dengan kitab-kitab lain. ini dikarenakan Al-Qur‟an 

merupakan kitab suci yang berisi Kalam Allah SWT. yang harus dimuliakan. Al-

Qur‟an sebagai kitab suci yang harus dibaca dalam keadaan bersih dan santun. ada 

bebrapa hal atau adab-adab yang perlu diperhatikan bagi orang yang membaca Al-
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Qur‟an supaya dalam membacanya mendapat keberkahan dan rahmat dari Allah 

SWT. seperti yang disampaikan Abidin (2017:81) adalah sebagai berikut: 

2.1.4.1 Disunatkan membaca Al-Qur‟an sudah berwudhu 

2.1.4.2 Disunatkan membaca Al-Qur‟an pada tempat yang bersih 

2.1.4.3 Disunatkan membaca Al-Qur‟an menghadap ke kiblat membacanya 

dengan Khusyu dan tenang, dan sebaiknya dengan berpakaian yang pantas 

2.1.4.4 Ketika membaca Al-Qur‟an hendaknya mulut bersih  

2.1.4.5 Sebelum membaca Al-Qur‟an disunatkan Ta‟awuz 

2.1.4.6 Disunatkan membaca Al-Qur‟an dengan tartil  

2.1.4.7 Bagi orang yang mengerti arti dan maksudnya disunatkan untuk membaca 

dengan penuh perhatian dan penilaian terhadap ayat-ayat yang dibacanya 

dengan maksudnya 

2.1.4.8 Disunatkan membaca Al-Qur‟an dengan suara yang bagus lagi merdu 

2.1.4.9 Sedapat-dapatnya membaca Al-Qur‟an, janganlah diputuskan karena 

hendak berbicara dengan orang lain. 

 

Demikianlah adab yang harus diperhatikan seseorang dalam membaca Al-

Qur‟an agar lebih bermakna dan sempurna serta dapat membaca Al-Qur‟an 

dengan baik dan benar 

2.1.5 Tujuan Membaca Al-Qur’an 

Pada dasarnya kegiatan membaca bertujuan untuk mencari dan 

memperoleh pesan atau memahami makna bacaan (Dalman, 2014:11 ).  Selain itu, 

tujuan membaca yaitu memperbaharui pengetahuannya tentang suatu topik, 

mengaitkan infosrmasi baru dengan informasi yang telah diketahuinya (Rahim, 

2008:11). Dalam hal ini membaca mempunyai tujuan yang sangat penting bagi 

kita utamanya membaca Al-Qur‟an. 

Para ulama dan peneliti mengakui besarnya pengaruh bacaan Al-Qur‟an 

bagi manusia apabila Al-Qur‟an dibaca dengan bacaan yang benar. Khalid 

(2007:19) dalam bukunya Mafatih Tadabbur Al-Qur‟an (Kunci-kunci tadabbur 

Al-Qur‟an) menyatakan bahwa ada lima tujuan membaca Al-Qur‟an yaitu: 
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2.1.5.1 Memperoleh Ilmu 

Abdullah Bin Mas‟ud berkata “Pembaca Al-Qur‟an terbagi menjadi tiga 

golongan antara lain: 

 

2.1.5.1.1 Golongan Pertama, menjadikan Al-Qur‟an sebagai mata pencaharian; 

2.1.5.1.2 Golongan kedua, membaca huruf-hurufnya namun mengabaikan 

ketentuannya, membanggakannya atas manusia dan menggunakannya 

untuk menarik perhatian penguasa, golongan ini jumblahnya sangat 

banyak, semoga Allah tidak menambah jumblahnya; 

2.1.5.1.3 Golongan ketiga, mengambil Al-Qur‟an sebagai obat untuk 

menyembuhkan penyakit hati mereka. Dengannya mereka merasa 

tenang dalam peperangan, dengannya mereka menyayangi pemimpin 

mereka, dan menggigil tubuh mereka ketika mendengarnya. Merekalah 

golongan penyebab diturunkannya hujan dan dimenangkannya atas 

musuh-musuh mereka. Demi Allah golongan ini lebih mulia dari pada 

Al-Ibrid Al-Ahmar (mutiara merah)” 

 

2.1.5.2 Mengamalkan isinya 

 

Ali bin Abi Thalib berkata: “wahai pembaca Al-Qur‟an atau wahai 

pembawa ilmu ketahuilah bahwa orang Alim (berilmu) itu adalah orang 

yang mengamalkan apa yang diketahuinya dan amalannya sama dengan 

ilmunya” 

 

Di dalam tafsir Al Qurtubi disebutkan, bahwa Rasulullah SAW. 

Senantiasa membacakan sepuluh ayat kepada para sahabat. Mereka tidak 

pindah ke sepuluh ayat lainnya sebelum mempelajari pengalamannya. 

Sehingga kami mempelajari Al-Qur‟an dan mengamalkannya sekaligus. 

Al-Hasan Basri berkata: “Manusia diperintahkan mengamalkan Al-

Qur‟an, maka jadikanlah bacaanya itu sebagai pengamalan” 

Imam Al-Ghazali mengumpamakan  seorang yang membaca Al-

Qur‟an, tetapi tidak mengamalkan isinya seperti seorang bawahan raja 

yang mendapatkan perintah dari rajanya melalui surat untuk 

membangunkan sebuah istana yang diminta oleh rajanya. Tentu sang raja 

akan murka. 
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2.1.5.3 Bermunajad (Berdialog) dengan Allah 

Rasulullah SAW. Bersabda: 

ِْۡ ٌَْجَهشۡ  بِهِۡ ٌْم ْشآ ْىتِۡ ٌَتَغََّٕى بِا ِٓۡ اٌصَّ ً  ۡ َحَس َٕبِ ٌِ  َْۡ ا أَِر َِ ءۡ   ًْ َش ٌِ َْۡ الَل ۡ  ا أَِر َِ  

Artinya: “Tidaklah Allah mendengarkan suatu suara yang baik dari Nabi 

Muhammad SAW., seperti ketika beliau melagukan bacaan Al-

Qur’an dan mengeraskannya”. (HR. Bukhari) 

 

Ibnu Al-Qayyim berkata: “Apabila engkau ingin mengambil manfaat dari 

Al-Qur‟an maka konsentrasikan hatimu ketika sedang membaca dan 

mendengarkan Al-Qur‟an.Tundukkan pandanganmu dan hadirkan hatimu, 

maka engkaulah objek yang diajak bicara oleh Allah.” 

 

2.1.5.4 Mengharap Pahala. 

 

Rasulullah SAW. Bersabda: 
 

ٌَِها َلۡ أَل ىيۡ  اٌُ ثَا ِْ ٌَْحَسَٕة ۡ بِؼَْششِۡ أَ ِۡ فٍََه ۡ بِهِۡ َحَسَٕة ۡ َوا ْٓۡ ِوتَابِۡ ّللَّ ِِ ْٓۡ لََشأَۡ َحْشفًا  َِ  

ُۡ  َحْشفۡ  ٍ ِِ َۡ  َحْشفۡ  َو َۡ َوَل ٍِف أ ْٓۡ َحْشف   َحْشفۡ  َوٌَِى
 

Artinya: “Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah (Al-

Qur’an) maka dia mendapatkan satu kebaikan dan satu 

kebaikan akan dijadikan sepuluh kali lipatnya. Saya tidak 

mengatakan “Alif Laam Miim” itu satu huruf.Akan tetapi “Alif” 

itu satu huruf, “laam” satu huruf dan “Miim” satu huruf.”(HR. 

At Tirmidzi) 

 

Maka kita hitung berapa kebaikan yang kita peroleh ketika 

membaca satu halaman mushaf Al-Qur‟an, setiap halaman rata-rata terdiri 

dari 15 baris, setip baris rata-rata terdiri dari 35 huruf. Bila setiap huruf 

dibalas 10 kebaikan pahala, berarti bila membaca satu halaman mushaf Al-

Qur‟an kita akan mendapat 5.250 pahala. 

2.1.5.5 Berobat dengannya 

Allah SWT. berfirman dalam QS. Al-Isra‟ [17] : 82 

يۡ  َض ِ َۡۡؤٕ  َٓ ِِِْۡ م ۡشَءا ٌۡ ٌَِۡضٌذۡ ۡٱ َۡوَل َٓ ٍِٕ ِِ ۡؤ  ّ ٍۡ ِ ٌۡ ٞة َّ َۡوَسۡح ِۡشفَاٞٓء ۡه َى ا َِ

َۡٓ ٍ ِّ ٍِ
َۡخَساٗساۡۡٱٌظََّٰ ٢٢ۡۡإِلَّ
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Artinya: “dan kami turunkan dari Al-Qur’an suatu yang menjadi penawar 

dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Qur’an itu 

tidaklah menambah kepada orang-orang yang dzalim selain 

kerugian”. 

 

Al-Qur‟an adalah obat bagi hati dan tubuh dari berbagai penyakit. 

Setiap orang membaca dengan tujuan berobat dia akan mendapatkan dua 

obat, obat maknawi nafsi untuk rohani dan obat hissi (materi) untuk 

jasmani. 

Rasulullah SAW. Bersabda: 

 ْۡ ٌْم ْشآ ۡاٌذََّواِءۡا ٍْش   َخ

Artinya: “Sebaik-baik obat adalah Al-Qur’an.” (Silsilah Hadis Shahih) 

 

Para ulama sepakat bahwa Al-Qur‟an adalah obat penyakit rohani 

seperti kebodohan, kemalasan, putus asa, dan sebagainya. Sementara itu 

mereka berbeda pendapat Al-Qur‟an bisa menjadi obat penyakit jasmani, 

sebagian ulama menolaknya. Wallahu A‟lam. 

2.1.6 Proses belajar membaca AL-Qur’an  

Menurut Ernest Hilgard dan Bower (1966:2) Bahwa belajar merupakan:

 “Process by which an activity originates or is changed through to an en 

countered situation provided that the characteristic of the change in 

activity can not be explained on basic of native response tendencies, 

maturation, or temporary  states of the organism (ex. Fatigue, drugs, 

etc.)”. 

 

Maksudnya, belajar merupakan aktivitas yang dilakukan secara teratur 

yang proses ini dapat menimbulkan perubahan karakter dalam tindakan yang tidak 

dapat dijelaskan dasar keaslian, kecenderungan, respon, pemaksaan seorang 

anak/kedudukan sementara atas organism, (misalnya: kelelahan, obat-obatan, dan 

lain-lain). 
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Al-Qur‟an adalah kitab suci bagi umat Islam yang diwahyukan Allah 

SWT. kepada nabi Muhammad SAW. Sebagai pedoman hidup (way of life) bagi 

umat manusia, dan sekaligus menjadi sumber nilai-nilai keislaman dan norma-

norma hidup bermasyarakat di samping Hadits/al-Sunnah yang sangat penting 

untuk dikaji dan dipelajari. Belajar memahami dan menghayati isi kandungan 

ayat-ayat Al-Qur‟an yang baik, dibutuhkan pemahaman baca tulis Al-Qur‟an yang 

baik  karena hal ini menjadi syarat penting yang dipakai dalam mengkaji dan 

memahami materi ayat-ayat Al-Qur‟an 

Ada dua cara yang digunakan dalam membaca, yaitu cara membaca yang 

bersifat mekanis dan cara membaca yang bersifat pemahaman (Samniah, 2016:4).  

Cara membaca yang bersifat mekanis ini dapat dianggap berada dalam urutan cara 

yang terendah yaitu mulai dari pengenalan bentuk huruf, pengenalan unsur-unsur 

linguistic, pengenalan hubungan pola ejaan dan bunyi dan kecepatan membaca 

ketaraf lambat. Kemudian cara membaca yang bersifat pemahaman ini dianggap 

sebagai cara belajar membaca dalam urutan yang tertinggi. Cara membaca yang 

bersifat pemahaman Yaitu mulai dari memahami pengertian sederhana, 

memahami signifikan atau makna, evaluasi atau penialain dan kecepatan 

membaca yang fleksibel yang mudah disesuaikan dengan keadaan. 

Semakin orang banyak membaca, semestinya akan semakin cepat 

kemampuan bacanya. Begitu juga dalam hal membaca Al-Qur‟an semakin kita 

sering membacanya  maka kita akan semakin lancar membacanya. Kegiatan 

membaca Al-Qur‟an juga memiliki cara agar dalam membaca menjadi baik, 

benar, dan indah. Untuk dapat membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar 

diperlukan cara. Maka cara yang paling utama adalah kita harus memahami huruf-
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huruf hijaiyah dan cara pelafalannya, membacanya harus dengan tartil dan 

memahami tajwid, dan yang paling terpenting adalah konsisten. 

2.1.7 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan membaca Al-Qur’an 

Dalam proses belajar mengajar ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

kemampuan siswa. Demikian pula halnya dengan kemampuan dalam membaca 

Al-Qur‟an. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sadirman (2003:39) bahwa faktor 

yang memengaruhi kemampuan peserta secara garis besar ada dua bagian yaitu 

faktor internal dan eksternal.  Adapun penjabaran dari masing-masing faktor 

adalah sebagai berikut: 

2.1.7.1 Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri mahasiswa adapun 

Faktor internal yang mempengaruhi kemampuan mahasiswa dalam 

membaca Al-Qur‟an yaitu: 

2.1.7.1.1 Minat adalah perasaan suka dan rasa keterlibatan pada suatu hal atau 

aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat juga berpengaruh terhadap 

proses belajar mengajar dalam membaca Al-Qur‟an, karena apabila 

pelajaran membaca Al-Qur‟an tersebut diminati maka yang 

bersangkutan akan belajar dengan bersungguh-sungguh, namun apabila 

pelajaran membaca Al-Qur‟an tidak diminati maka yang bersangkutan 

tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya. Karena minat menambah 

kegiatan belajar. 

2.1.7.1.2 Bakat adalah kemampuan manusia untuk melakukan suatu kegiatan 

dan sudah ada sejak manusia itu ada. bakat merupakan kualitas yang 

dimiliki seseorang yang menunjukan perbedaan tingkatan dalam 
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kemapuan membaca Al-Qur‟an. Maka dari itu faktor ini juga 

menetukan kemampuan seseorang  dalam membaca Al-Qur‟an. 

2.1.7.1.3 Motivasi adalah daya penggerak dalam diri seseorang yang 

menimbulkan kegiatan belajar itu sehingga tujuan yang dikehendaki 

tersebut tercapai. Karena Al-Qur‟an merupakan suatu proses maka 

faktor motivasi memegang peranan pula dalam proses pembelajaran 

membaca Al-Qur‟an. Jika guru atau orang tua dapat memberikan 

motivasi yang baik pada anak-anak mereka akan timbul dalam diri 

anak dorongan dan hasrat untuk belajar yang lebih baik, anak akan 

mengetahui apa gunanya belajar dan apa tujuan yang hendak dicapai 

dalam pembelajaran itu, jika diberi perangsang atau motivasi yang baik 

dan sesuai. 

2.1.7.1.4 Latihan dan pengulangan. Karena terlatih atau sering mengulangi 

sesuatu maka kecakapan dan pengetahuan yang dimilikinya dapat 

menjadi mungkin dikuasai dan mungkin mendalam, sebaliknya tanpa 

latihan atau pengulangan pengalaman-pengalaman yang dimiliki akan 

menjadi hilang atau berkurang. Begitu juga halnya dalam mempelajari 

Al-Qur‟an latihan dan pengulangan itu juga menentukan keberhasilan 

dalam belajar mengajar membaca Al-Qur‟an 

2.1.7.2 Faktor eksternal adalah faktor yang ada diluar diri Mahasiswa. Adapun 

faktor eksternal yang mempengaruhi kemampuan dalam membaca Al-

Qur‟an yaitu: 

2.1.7.2.1 Bimbingan orang tua. Bimbingan orang tua tidaklah mungkin 

ditiadakan dalam kehidupan seseorang sejak kelahirannya. Orang tua 
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memberikan bantuan sebanyak-banyaknya kepada anak-anak mereka 

untuk membawa mereka ke arah pertumbuhan dan perkembangan baik 

secara alamiyah maupun kultural. Orang tua adalah pendidik dengan 

demikian orang tua turut bertanggung jawab atas pencapaian tujuan 

pendidikan. Dalam hal ini adalah pendidikan membaca Al-Qur‟an 

2.1.7.2.2 Guru dan metode mengajar. Guru merupakan unsur manusiawi dalam 

pendidikan. Dalam belajar membaca Al-Qur‟an guru merupakan faktor 

terpenting pula bagaimana sikap dan kepribadian guru, tinggi 

rendahnya pengetahuan yang dimiliki guru dan cara mengajarkan 

pengetahuan kepada anak didiknya, turut menentukan bagaimana hasil 

belajar yang akan dicapai anak. 

2.1.7.2.3 Fasilitas pendidikan. Fasilitas merupakan kelengkapan sekolah yang 

sama sekali tidak bisa diabaikan. Lengkap tidaknya buku-buku di 

perpustakaan juga ikut menentukan kualitas suatu sekolah. Maka dari itu 

fasilitas merupakan faktor yang mempengaruhi kemampuan dalam 

membaca Al-Qur‟an, karena apabila fasilitas tidak mendukung maka 

dengan sendirinya dalam proses belajar mengajar pasti terhambat. 

2.1.7.2.4 Faktor lingkungan. Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan. 

Selama hidup seseorang tidak bisa terhindar dari lingkungan alam dan 

lingkungan sosial budaya. Interaksi dari kedua lingkungan yang berbeda 

ini selalu terjadi dalam mengisi kehidupan anak didik. 

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi belajar di atas pada dasarnya 

menekankan perilaku belajar yang efektif disertai proses belajar-mengajar yang tepat, 

maka proses belajar mengajar  diharapkan mampu menghasilkan manusia-manusia 
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yang memiliki karakteristik sebagai pribadi yang mandiri, pelajar yang efektif, 

pekerja yang produktif, dan menjadi anggota masyarakat yang baik  

2.1.8 Sistem Pembelajaran Al-Qur’an Bagi Mahasiswa 

Ada banyak metode dalam membaca Al-Qur‟an agar tujuan untuk dapat 

membaca Al-Qur‟an dengan benar dan lancar dapat tercapai. Adapun metode-

metode membaca Al-Qur‟an sebagai berikut:  

2.1.8.1 Metode bimbingan menyimak  

Guru pembimbing menggunakan metode Tallaqi yang pernah dicontohkan 

oleh malaikat jibril kepada nabi Muhammad. Dalam metode tersebut guru 

memberikan contoh kepada siswa kemudian siswa menirukan. Setelah itu siswa 

membaca dan guru menyimak bacaan siswa. Metode menyimak merupakan 

metode yang sering digunakan dalam mengatasi kesulitan belajar membaca Al-

Qur‟an dengan menggunakan metode ini siswa mampu mengetahui kesalahan 

yang dibaca. Dari metode ini guru berharap siswa akan lebih muda mengingat 

huruf-huruf hijaiyyah. Kemampuan siswa dalam membaca Al-Qur‟an bisa lebih 

lancar, penerapan bacaan tajwid dan bisa menerapkan huruf sesuai dengan 

makharijul huruf (Miyarsi, 2015:7). 

2.1.8.2 Metode Qiro‟ati 

Metode Qiro‟ati adalah suatu model dalam membaca Al-Qur‟an yang 

secara lansung (tanpa dieja) dan menggunakan atau menerapkan pembiasaan 

membaca tartil sesuai dengan kaidah tajwid. Ada dua hal yag mendasari metode 

Qiro‟ati yaitu membaca Al-Qur‟an secara lansung dan pembiasaan dalam 

membaca tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid 

Membaca Al-Qur‟an secara langsung tanpa dieja maksudnya adalah huruf 

yang ditulis dalam bahasa Arab dibaca secara langsung tanpa diuraikan cara 
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melafalkannya. Pembelajaran Al-Qur‟an dengan menggunakan metode Qiro‟ati 

adalah pembelajaran yang menggunakan kalimat sederhana sesuai dengan 

kebutuhan dan tingkat materi, target utama dari Qiro‟ati ialah pembelajaran dapat 

secara langsung mempraktekkan bacaan-bacaan Al-Qur‟an secara bertajwid 

(Fuad, 2019). 

2.1.8.3 Metode Ummi 

Metnurut Masruri dan Yusuf (2011:4) metode ummi adalah sebuah metode 

atau cara praktis membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar. Pendekatan yang 

digunakan dalam pembelajaran Al-Qur‟am metode Ummi adalah pendekatan bahasa 

ibu, dan pada hakekatnya pendekatan bahasa ibu itu ada 3 unsur, yaitu: 

2.1.8.3.1 Direct method (metode langsung) yaitu langsung dibaca tanpa dieja atau 

diurai atau tidak banyak penjelasan. atau dengan kata lain learning by 

doing belajar dengan melakukan secara langsung  

2.1.8.3.2 Repeatation (diulang-ulang). Bacaan Al-Qur‟an akan semakin 

kelihatan keindahan, kekuatan, dan kemudahannya ketika kita 

mengulang-ulang ayat atau surat dalam Al-Qur‟an. Begitu pula 

seorang ibu dalam mengajarkan bahasa kepada anaknya. Kekuatan, 

keindahan dan kemudahannya juga dengan mengulang-ulang kata atau 

kalimat dalam situasi dan kondisi yang berbeda-beda. 

2.1.8.3.3 Kasih sayang yang tulus. Kekuatan cinta, kasih sayang yang tulus, dan 

kesabaran seorang ibu dalam mendidik anak adalah kunci 

kesuksesannya. Demikian juga seorang guru yang mengajar Al-Qur‟an 

jika ingin sukses hendaknya meneladani seorang ibu agar guru juga 

dapat menyentuh hati siswa mereka. 
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Tahapan-tahapan pembelajaran Al-Qur‟an metode Ummi merupakan 

langkah-langkah mengajar Al-Qur‟an yang harus dilakukan seorang guru dalam 

proses belajar mengajar. Tahapan-tahapan mengajar Al-Qur‟an ini harus 

dijalankan secara berurut sesuai hirarkinya. 

2.1.8.4 Metode Iqro‟  

Metode Iqro‟ adalah suatu metode membaca Al-Qur‟an yang menekankan 

lansung pada latihan membaca. Adapun buku panduan Iqro‟ terdiri dari 6 jilid 

dimulai dari tingkat yang sederhana, tahap demi tahap sampai tingkatan yang 

sempurna. Adapun metode pembelajaran Iqro‟ sebagai berikut:  

2.1.8.4.1 CBSA, siswa aktif membaca sendiri setelah dijelaskan pokok 

bahasannya, guru hanya menyimak tidak menuntun. Belajar aktif tidak 

hanya diperlukan untuk menambah gairah, namun juga untuk 

menghargai perbedaan individual dan keragaman kecerdasan. 

2.1.8.4.2 Privat menyimak seorang demi seorang secara bergantian 

2.1.8.4.3 Asistensi, siswa yang lebih tinggi pelajarannya dapat membantu 

menyimak santri lain. Strategi ini baik digunakan untuk 

menggairahkan kemauan peserta didik untuk mengajarkan materi 

kepada temannya 

2.1.8.4.4 Siswa diperkenalkan tanda baca, yang pokok betul membacanya 

2.1.8.4.5 Komunikatif, beri sanjungan kepada siswa apabila bacaan betul 

2.1.8.4.6 Bagi siswa yang betul-betul menguasai pelajaran dan sekiranya 

mampu dipacu, maka membacanya boleh diloncat-loncat agar cepat 

selesai (Lestari, 2013:45). 
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2.2 Ilmu Tajwid 

2.2.1 Pengertian Ilmu Tajwid 

Tajwid secara bahasa berasal dari kata “Jawwada-Yujawwidu-tajwiidun” 

(Suriadi, 2014:63). Yang artinya membaguskan, menyempurnakan dan 

memantapkan (Annuari, 2009:13). Sedangkan menurut istilah Ilmu Tajwid adalah 

membaguskan bacaan huruf-huruf /kalimat-kalimat Al-Qur‟an satu persatu 

dengan terang, teratur, perlahan, dan tidak terburu-buru sesuai dengan kaidah-

kaidah Ilmu tajwid (El-Mahfani, 2014:1). 

Jadi ilmu tajwid adalah suatu cabang pengetahuan untuk mempelajari cara-

cara pembacaan Al-Qur‟an. Oleh karna itu ilmu tajwid ini penting bagi kaum 

muslim untuk mempelajarinya dalam hal ini untuk memperbaiki atau 

memperbagus bacaan Al-Qur‟an  

2.2.2 Hukum Mempelajari Ilmu Tajwid 

Mempelajari ilmu tajwid hukumnya adalah Fardhu Kifayah, akan tetapi 

mempergunakan ilmu tajwid dalam membaca Al-Qur‟an adalah Fardhu’ain (El-

Mahfani, 2014:2). Al-Qur‟an merupakan pedoman hidup bagi umat islam, 

mempelajarinya merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. 

Demikian pula dengan membacanya, membaca Al-Qur‟an tidak sama dengan 

membaca teks arab pada umumnya, namun ada kaidah dan aturan tersendiri. 

Kaidah dan aturan membaca Al-Qur‟an dipelajari dalam ilmu tajwid. 

Allah berfirman:  

ۡ ًِ ََْۡوَست ِ م ۡشَءا ٌۡ ٤تَۡشتًًٍِلۡۡٱ  

Terjemahannya: “Bacalah Al-Qur’an dengan Tartil”. (Qur‟an, 73:4, Departemen 

Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, 2013) 
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 Tartil mengandung arti teratur, perlahan, membaguskan, dan berusaha 

menghayati maknanya. Hal ini tidak dapat dilakukan tanpa mengerti dan 

memahami kaidah (tata cara) membaca Al-Qur‟an seperti yang dipelajari dalam 

ilmu tajwid. Jadi, mempelajari ilmu tajwid adalah suatu keharusan bagi setiap 

orang islam, sehingga ia dapat membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar, 

sehingga sempurna maknanya. 

2.2.3 Tujuan Mempelajari Ilmu Tajwid 

Tujuan yang diharapkan dengan mempelajari ilmu tajwid adalah dapat 

membaca Al-Qur‟an dengan fasih dan benar, dan terhindar dari kesalahan ketika 

membacanya. Sehingga dengan mempelajari ilmu tajwid kita mampu mengurangi 

kesalahan-kesalahan, karena satu kesalahan huruf dalam membaca Al-Qur‟an 

akan mengubah makna dari yang sesungguhnya (El-Mahfani, 2014:3) 

2.2.4 Ruang Lingkup Ilmu Tajwid 

Pembahasan tentang ruang lingkup ilmu tajwid cukup banyak dan luas, 

akan tetapi penulis batasi hanya empat pokok bahasan saja, mengingat keempat 

pokok bahasan tersebut merupakan hal yang paling mendasar untuk membaca Al-

Qur‟an dengan baik dan benar diantaranya adalah Makharijul huruf, nun sukun, 

tanwin, mim mati, dan mad. 

2.2.4.1 Makharijul huruf 

Dalam ilmu tajwid dan Qiro‟ah dikenal istilah makharijul huruf. 

Makharijul huruf merupakan bentuk jamak dari makhraj yang artinya 

tempat keluar dan Al-Harfu artinya huruf yang memiliki bentuk jamak Al-

Huruufu sehingga membentuk kata majemuk Makhaarijul Huruuf 

(Syarbini dan Al-Kautsar, 2010:7). 
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Secara Bahasa, makharijul huruf  adalah tempat keluarnya huruf-

huruf ketika huruf-huruf itu diucapkan. Sedangkan secara istilah 

makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf-huruf ketika huruf 

tersebut dibunyikan. Ketika membaca Al-Qur‟an, setiap huruf harus 

dibunyikan sesuai Makhraj huruf nya, kesalahan yang sering kita temukan 

adalah mengucapkan huruf atau makhraj Huruf  yang tidak sesuai dengan 

tempatnya sehingga dapat menimbulkan perbedaan makna atau kesalahan 

arti pada bacaan yang tenga dibaca. Kesalahan ini bahkan dapat 

menyebabkan dosa, terutama jika dilakukan dengan sengaja dan sadar. 

Perlu diketahui bahwa salah satu perbedaan bacaan seseorang 

dengan lainnya, sangat tergantung pada fasih dan tidaknya pengucapan 

huruf dari pembaca itu sendiri. Untuk itu perlu dipelajari dan diketahui 

bersama tempat-tempat keluar dan sifat-sifatnya huruf, yang selanjutnya 

dipakai sebagai bahan latihan secara individu dengan terus-menerus 

(secara intensif), agar dapat tepat sesuai dengan yang dikehendakinya. 

Terdapat perbedaan pendapat mengenai pembagian makharijul 

huruf, Imam Syibawaih dan Asy-Syatibhi berpendapat bahwa makhraj 

huruf ada 16, sedangkan menurut Imam Al-Fara ada 14 makhraj huruf. 

Namun dalam kitab Ar-Raid Fi Tajwidil Qur’an, Ibnu Jazari berpendapat 

bahwa makhraj huruf terbagi ke dalam 17 bagian (Syarbini dan Al-

Kautsar, 2010:8). Ini adalah pendapat yang paling kuat. Selanjutnya 

Makhraj huruf ini dibagi ke dalam 5 tempat sebagai berikut: 

1. Al-Jauf (Rongga Mulut) 

 Suara keluar dari rongga mulut menekan pada udara: (ٌىا) 
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2. Al-Halq (Tenggorokan) 

 Tenggorokan terjauh/bagian dalam (Aqshol Halqi): (ءها) 

 Tenggorokan tengah/bagian tengah (Wasthul Halqi): ): ( حغ) 

 Tenggorokan terdekat/bagian luar (Adnal Halqi): ( خغ ) 

3. Al-Lisan (Lidah) 

 Pangkal lidah (Aqshallisan) 

 Dengan langit-langit belakang: ( ق ) 

 Di depan makhraj huruf Qaf: (ن ) 

 Tengah Lidah (Wasthullisan) 

 Dengan langit-langit tengah: : ( ًجش ) 

 Lidah Terdekat (Adnallisan) 

 Bertemu dengan langit-langit depan: (ي ) 

 Di belakang makhraj hurf lam: ( ْ ) 

 Di belakang huruf nun dengan memasukkan punggung Lidah: (س)  

 Ujung Lidah (Tharfullisan) 

 Ujung lidah dengan gusi dua gigi seri atas: : ( دۡتط ) 

 Ujung lidah dengan dinding dua gigi seri atas: :( صسص ) 

 Ujung lidah diantara dua gigi seri: : ( ثزظ ) 

 Dua sisi lidah (Hafatllisan) 

 Dua sisi lidah dengan geraham atas: ( ض ) 
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4. Dua Bibir (Asy-Syafatain) 

 Merapatkan bibir: : ( ُب ) 

 Mengumpulkan/memonyongkan dua bibir: ( و ) 

 Menyentuh ujung dua gigi seri atas dengan bawah: (ف ) 

5. Rongga Hidung (Al-Khaisyum)  

 Khaysum yaitu huruf yang keluar dari pangkal hidung, Makhraj ini 

keluar satu makhraj, yaitu huruf-huruf dengung (al-ghunnah), 

setidaknya ada 4 tempat yang berbunyi dengung yaitu Mim dan nun 

yang tasjid, idgham bigunnah, ikhfa dan iqlab pangkal hidung 

dengan memakai dengung (Suriadi, 2014: 65). 

2.2.4.2 Nun Mati dan tanwin 

Nun sukun adalah huruf nun yang bertanda sukun ( ْْۡ  ). Nun 

bersukun dikenal juga dengan sebutan nun mati. Sedangkan tanwin 

(ًٌۡ  ٌ  ٌ ) tetap nyata terdengar dalam pengucapan. Huruf Nun sukun ( ْْۡ  ) 

dan tanwin ( ًٌۡ  ٌ  ٌ  )memiliki empat hukum bacaan yaitu Izhar, Idgham, 

Iqlab/Qalb, dan Ikhfa. 

2.2.4.2.1  Idzhar (اظهاس ) 

Menurut bahasa Idzhar adalah jelas dan terang. Sedangkan menurut 

istilah i lmu tajwid Idzhar adalah melafadzkan huruf nun sukun ( ْْۡ  ) dan 

atau tanwin ( ًٌۡ  ٌ  ٌ  ) dengan jelas dan tampa disertai Ghunnah (suara 

dengung pada rongga hidung) tatkala bertemu dengan huruf-huruf izhar. 
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Huruf izhar ada enam yaitu:حخغؼهـا, semuanya merupakan huruf-huruf 

yang makrajnya terletak pada tenggorokan. Sebagaimana tabel yang akan 

disajikan di bawah ini 

Tabel 2.1 Contoh Nun Sukun dan Tanwin yang bertemu dengan huruf 

huruf Izhar 

 

NO Nun Sukun ( ْْۡ  )  Tanwin ( ًٌۡ  ٌ  ٌ  ) 

اِرَا نْْ .......ء      َمنْْ  أَْعَطا 1 ٌۡ  ……ء              َحاِسذ   

ًَْ نْْ ....... ه            ٌَْنَهى 2 ....... ه             َسالَمْ  ِه  ٌْ  

ْٓۡ َػٍَكۡ  3 ِِ ْْۡ ...... ع         ٌْ  ..…ع           ة َجنْ  َعاِلٌَةْ    

ًٌْ.......ح          بًاَعَطاًءِحَسا نْْ ......ح         ٌَْنِحتُْونَْ 4  

ٌُْرَمْمنُْونْ  نْْ……غ         ِمنْْ ِغّلْ  5 َغ ......غ      اَْجر   ٌْ  

ْٓۡ َخْىفۡ  6 ِِ ًٌْرا ْ……خ      ة َخ .......خ             َذر   ٌْ  

 

2.2.4.2.2 Idgham  

Idgham adalah adalah melebur huruf nun sukun ( ْْۡ  )  atau tanwin  

( ًٌۡ  ٌ  ٌ  ) kepada huruf-huruf yang berharakat dari kata yang disingkat 

dalam huruf و ,ي ,َ ,س, ي, ْ. idgham terbagi menjadi 2 macam yaitu 

idgham bighunnah dan idgham Bilaa Ghunnah 

1. Idgham Bighunnah 

Idgham bighunnah adalah melebur huruf nun sukun ( ْْۡ  ) atau 

tanwin ( ًٌۡ  ٌ  ٌ  ) kepada salah satu huruf yaitu و ,س, ي, ْ, disertai 

Ghunnah (suara dengung) pada khaisyum (rongga hidung) dengan kadar 

dua harakat. Sebagaimana tabel yang akan disajikan di bawah ini 
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Tabel 2.2 contoh-contoh huruf  Nun Sukun ( ْْۡ  ) dan tanwin ( ًٌۡ  ٌ  ٌ ) 

yang bertemu dengan huruf-huruf Idgham Bighunnah 

 

NO Nun Sukun ( ْْۡ  ) Tanwin ( ًٌۡ  ٌ  ٌ  ) 

1 ًْۡ َّ ْٓۡ ٌَْؼ َِ ْْۡ ......ي       ٌَْصُدرُْ  ....ي          ٌَْوَمئِذ   ٌْ  
.... ن       َعاِملَة ْ  نَاِصبَة ْ نْْ ...... ن       ِمنْْ نِّْعَمةْ  2  ٌْ  
َسذۡ  3 َِ  ْۡٓ ِِ         َ...... ْْۡ ٌلِْ  .....م   بِِحَجاَرةِِمنْْ ِسّجِ  ٌْ . 
ًٌْ......و           َماالًَوَعد ّدهْْ نْْ ...... و    ِمنْْ َوَراِئِهمْْ 4  

 

2. Idgham Bilaa Ghunnah  

Idgham Bilaa Ghunnah adalah melebur huruf Nun Sukun (ْْۡ ) atau 

Tanwin ( ًٌۡ  ٌ  ٌ  ) kepada salah satu huruf lam (ي ) dan Ra (س) tampa 

disertai Ghunnah pada Khaisyum. Sebagaimana yang akan disajikan pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 2.3 Contoh-contoh huruf Nun Sukun (ْْۡ ) dan tanwin ( ًٌۡ  ٌ  ٌ  ) yang 

bertemu dengan huruf-huruf idgham bilaa ghunnah 

 

NO Nun Sukun ( ْْۡ  ) Tanwin ( ًٌۡ  ٌ  ٌ  ) 
ٌْرْ  لَنَْ  نْْ..… ل     لَئِنْْ لَمْْ ٌَْنتَهِْ 1 ..… ل               َخ  ٌْ  
ٌْكْ  2 مْ  نْْ...…ر     ِمنْْ َرِح ٌْ ٌَْطانْ  َرِج ..…ر         َش  ٌْ  

 

2.2.4.2.3 Iqlab atau Qolb 

Iqlab atau Qolb adalah mengubah huruf  Nun Sukun (ْْۡ ) dan 

tanwin ( ًٌۡ  ٌ  ٌ  ) menjadi Mim (َ) tatkala bertemu dengan huruf  Ba (ب) 

yang diserta ghunnah dengan kadar dua harakat. Sebagaimana tabel yang 

aka disajikan di bawah ini. 
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Tabel 2.4 Berikut contoh-contoh huruf Nun Sukun ( ْْۡ  ) dan tanwin ( 

ًٌۡ  ٌ  ٌ  )  yang bertemu dengan huruf Iqlab 

 

NO Nun Sukun ( ْْۡ  ) Tanwin ( ًٌۡ  ٌ  ٌ  ) 
..... ب     لَنَْسفَعًابِالن اِصٌَةِْ نْْ ......ب         لٌَُْنبََذنْ  1  ٌْ  
.....ب         ِحلْ  بِهَذاالبَلَدْْ نْْ .......ب       ِمنْْ بَْعدِْ 2  ٌْ  
3 ًَۡ ْٓۡ بَِخ َِ ْْۡ ...... ب       .....ب           ِكَرامْ  بََرَرةْ    ٌْ  

 

2.2.4.2.4 Ikhfa 

Ikhfa adalah melafadzkan huruf-huruf Ikhfa antara Izhar dengan 

Idgham yang disertai Ghunnah tatkala didahului oleh Nun Sukun ( ْْۡ ) dan 

tanwin ( ًٌۡ  ٌ  ٌ  ) dengan kadar dua harakat  (Tekan, 2008:108). 

Huruf Ikhfa berjumblah 15 huruf, yaitu: 

 ت, ث, ج, د, ذ , ز ,س,ش, ص, ض,ط,  ظ,ف,  ق,  ن

Tabel 2.5 Berikut contoh-contoh huruf Nun Sukun ( ْْۡ  ) dan tanwin      

( ًٌۡ  ٌ  ٌ  ) yang bertemu dengan huruf-huruf Ikhfa 

 

No Nun Sukun ( ْْۡ  ) Tanwin ( ًٌۡ  ٌ  ٌ  ) 
ٌْلْ  1 ًٌْ.....س         بََشًراَسِوًٌّا نْْ ......س         ِمْنِسّجِ  
ًٌْ..... ص          َصفًّاَصفًّا نْْ.......ص          فَاْنَصبْْ 2  
....ز       ٌَْوَمئِذْ  ًزْرلًا نْْ........ز           أَْنَزْلنَاهُْ  3  ٌْ  
.....ذ    ٌَْومْ  ِذيْْ َمْسغَبَةْ  نْْ......ذ          فَاَْنَذْرتًَهمْْ 4  ٌْ  
ٌْنَْ نْْ...... ظ     اَفَالٌََْنُظُرْونَْ 5 ًٌْ..... ظ       لَْوًماَظاِلِم  
ٌْن   نْْ ......ث         َمنْْ ثَمُلَتْْ 6 .... ث    ُمَطاع ْ ثَمْ  اَِم  ٌْ  
ًٌْ.....ت            نَاًراتَل ى نْْ ......ت           َوالَاَْنتُمْْ 7  
ًٌْ.....د              َدكًّاَدكًّا نْْ ...... د       َمنْْ َدس اَحا 8  
ٌْنَْ نْْ ......ط         َعنْْ َطَبكْ  9 ًٌْ.....ط       لَْومًْ َطاِغ  
اا نْْ ...... ج         ِمنْْ ُجْوع ْ 10 ًٌْ.....ج        ُحبًّْ َجمًّ  
ٌْد نْْ ......ش           ِمنْْ َشرِّْ 11 ٌْئِْ َشِه .....ش        َش  ٌْ  
.....ق         َذْنبْ  لُتِلَتْْ نْْ ......ق            اَْنمَضَْ 12  ٌْ  
..... ن      بَِماءْ  َكاْلُمْهلِْ   نْْ ...... ن           اِْنَكانَْ 13  ٌْ  
ٌْنَْ 14 ّْللا َْ    نْْ ......ف            ُمْنَفّكِ ًٌْراْفَإِن  .....ف     َخ  ٌْ  

 



 

38 
 

2.2.4.3 Mim Mati 

Huruf Mim Sukun (َْۡ ) memiliki 3 hukum bacaan, yaitu Izhar 

Syafawi, Idgham Syafawi, dan Ikhfa Syafawi 

2.2.4.3.1 Izhar Syafawi 

Izhar artinya jelas atau terang. Syafawi artinya bibir. Terjadinya 

Izhar Syafawi ialah apabila Mim Sukun ( َْۡ  ) bertemu dengan bhuruf 

Hijaiyah selain huruf Mim (َ) dan Ba (ب), maka dinamakan Izhar 

Syafawi, jadi Izhar Syafawi adalah melafadzkan huruf-huruf Izhar dari 

makhrajnya tampa dengung tetapi diucapkan secara jelas atau terang.  

Contoh: ٍَْۡف ُْۡ تَشَۡ َو  أٌََ

2.2.4.3.2   Idgham Syafawi 

Idgham Syafawi adalah melebur huruf Mim Sukun ( َْۡ  ) kepada 

Mim yang berharakat yang ada setelahnya sehingga menjadi satu Mim 

yang double/bertasjid, dibaca dengan kadar dua harakat yang disertai 

Ghunnah. Contoh: ْْذِهٕ ى  ِ  ُْۡ ْٔت  ٌَْحِذٌثِۡ أَ  بَِهزَاأَفَۡ ا

2.2.4.3.3 Ikhfa Syafawi 

Ikhfa Syafawi adalah melafadzkan huruf Mim Sukun anatara Izhar 

dan Idgam tatkala berada sebelum huruf  Ba (ب), yang disertai dengan 

Ghunnah. Ikhfa ini dibaca dengan kadar dua harakat (Qamar, 2016:93) 

Contoh:  ْْا أَْنبَؤَُهمْْ َمائِِهْمبِؤَسْْ لَالَْ أَلَمْْ أَلُلْْ لَُكم ْلَالَْ ٌَاآَدمُْ أَْنبِئُْهمْْ بِؤَْسَمائِِهمْْ فَلَم   
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2.2.4.4 Mad (panjang pendek Huruf) 

Mad menurut pengertian bahasa adalah tambahan. Sedangkan 

menurut istilah ilmu tajwid adalah memanjangkan suara karena ada sala 

satu huruf dari tiga huruf mad. Huruf Mad ada tiga yaitu: 

1. Huruf Alif didahului oleh baris atas/Fathah (َْا..),  
  Contoh: َۡإٌَِّان 

2. Huruf Wawu mati didahului oleh baris Dhommah (ْْو. ٌُْ ..), 

  contoh:ٌَُْمُْول 
3. Huruf Ya mati yang didahului oleh baris bawah/kasrah (ْْي..ٌِْ .):  

 Contoh: ٌْلَْ ْلِ    
 

Dalam Ilmu Tajwid Mad terbagi ke dalam 2 kategori yaitu: Mad 

Ashli/mad Thabi‟I dan Mad Far‟I (cabang) 

2.2.4.4.1 Mad Asli atau yang dikenal dengan istilah Mad Thabi‟I adalah Mad 

atau bacaan panjang yang kadar.nya dua harakat. Selain Mad Thabi‟ih 

terdapat tiga jenis Mad lain yang dibaca dengan dengan kadar dua 

harakat sehingga dikategorikan ke dalam Mad Asli yaitu mad Badal, 

Mad „Iwadh, dan Mad Shilah As-Shugra. 

1. Mad Thabi‟ih adalah bacaan panjang dengan kadar dua harakat  

pada Alif yang sebelumnya Fathah (َْا..), Waw sukun yang 

sebelumnya Dhommah (ْْو. ٌُْ ..), dan Ya sukun yang sebelumnya 

kasrah (ْْي..ٌِْ .), atau yang dikenal dengan istilah Mad, dengan 

syarat tidak ada huruf hamzah atau huruf sukun setelahnya 

Contoh:ٌَْْل   لِ

2. Mad „Iwadh adalah bacaan panjang dengan mengganti Tanwin 

(Fathatain) tatkala waqaf dengan huruf Alif. Mad jenis ini di baca 
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dengan kadar dua harakat sebagaimana Mad Thabi‟i. 

Contoh:ًٌْما ًٌْماَحِك  َعِل

3. Mad Badal adalah bacaan panjang pada setiap Hamzah yang berada  

sebelum huruf Mad. Mad jenis ini dibaca dua harakat sebagaimana 

halnya dengan Mad Thabi‟I. Contoh: َُْولَْْلِخَرة 

4. Mad Shilah Shughra adalah bacaan panjang pada Dhamir Ghaib 

Mufrad Mudzakar () tatkala berada diantara huruf berharakat. Mad 

jenis ini dibaca dua harakat.  Contoh: ِتَمافىِالس َمَواْ  اِن هُْ َكانَْ 

2.2.4.4.2     Mad Far‟ih atau Mad Cabang adalah Mad yang kadarnya dua harakat 

atau lebih Mad Far‟I terbagi atas enam macam yaitu: 

1. Mad „Aridh Lissukun adalah bacaan panjang pada huruf Mad 

tatkala bertemu dengan huruf yang berubah dari berharakat 

menjadi sukun dikarenakan Waqaf. Mad jenis ini dibaca dengan 

kadar dua, empat, atau enam harakat. Contoh:ٌَْْنِْ ,ٌَْعلَُمْون ٌَْوِمالّدِ  

2. Mad Lazim adalah bacaan panjang pada huruf Mad yang bertemu 

dengan huruf sukun Asli (Yaitu: huruf yang sukun baik ketika 

disambung maupun Waqaf), jenis Mad ini dibaca dengan kadar 

enam harakat Contoh:ٌَْْن آِلّ  َوالَالض 

3. Mad Lin adalah bacaan panjang pada huruf Mad yang setelahnya 

terdapat huruf berharakat yang berubah menjadi sukun 

dikarenakan Waqaf, Mad jenis ini dibaca dengan kadar dua, 

empat atau enam harakat, sebagaimana halnya dengan Mad 

„Aridh Lissukun. Contoh: ٌْتْ    ,بَ
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4. Mad wajib Mutashil adalah bacaan panjang pada huruf Mad 

tatkala bertemu dengan huruf Hamzah dalam satu kata. Mad jenis 

ini dibaca dengan kadar empat atau lima harakat. Contoh: َجآءَْْ  , 

آءِْ  فِى الس ر 

5. Mad Jaiz Munfashil adalah bacaan panjang pada huruf Mad 

tatkala bertemu dengan huruf Hamzah dalam dua kata, mad jenis 

ini dibaca dengan kadar dua, empat atau lima harakat. Contoh: 

ًْ  أَْحَسنِْ  ,فِ

6. Mad Shilah Kubra adalah bacaan panjang pada Dhamir Ghaib 

Mufrad Mudzakar  tatkala bertemu dengan huruf Hamzah. Mad 

jenis ini dibaca dengan kadar dua, empat atau lima harakat. 

Contoh: َْْنَدهُْعِْ ااِل ْ ِبَماَشآء  (Al Hanafi, 2007:7)  ااِل بِإِْ ْذنِهِْ 

2.3 Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Terhadap Kemampuan 

Membaca Al-Qur’an 

Selama ini sekolah sudah dipercaya untuk menjalankan tugas mendidik, 

dari generasi ke generasi dianggap sudah memenuhi tugasnya secara etis dan 

jujur. Dari sudut pandang yang bersifat akal sehat, jelaslah bahwa sekolah dapat 

membuat perbedaan bahwa sejak masuk sekolah pada usia 5 tahun dan keluar 

pada usia 18 tahun, suatu transformasi pendidikan telah terjadi. Di sekolah yang 

efektif dalam mengajarkan pelajaran agama akan lebih dibandingkan dengan 

sekolah yang tidak efektif. Di sekolah yang efektif performa murid cenderung 

baik untuk semua muridnya, sementara semua murid cenderung mempunyai 
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performa yang jelek dalam sekolah yang kurang efektif hal ini dipengaruhi oleh 

11 faktor penting yaitu: 

2.3.1 Kepemimpinan professional  

2.3.2 Visi dan tujuan bersama  

2.3.3 Suatu lingkungan pembelajaran 

2.3.4 Kosentrasi pada belajar dan mengajar  

2.3.5 Harapan tinggi 

2.3.6 Dorongan positif  

2.3.7 Memonitor kemajuan  

2.3.8 Hak dan kewajiban murid 

2.3.9 Pengajaran yang punya tujuan  

2.3.10 Suatu organisasi pembelajaran 

2.3.11 Kemitraan sekolah rumah (Beath, 2005:12). 

Potensi pengaruh latar belakang pendidikan terhadap pencapaian murid 

secara pribadi amat sangat penting bagi mereka yang memperhatikan administrasi 

persekolahan dan terutama bagi mereka yang memperhatikan kesamaan. Dengan 

teori tersebut sekolah madrasah sebagai lembaga pendidikan yang lebih efektif 

dalam pengajaran pelajaran agama dan mempunyai jam pelajaran agama yang 

banyak termasuk pelajaran membaca Al-Qur‟an, lulusannya mempunyai hasil 

belajar yang baik dalam bidang agama khususnya kemampuan membaca Al-

Qur‟an dibandingkan dengan lulusan sekolah umum yang mempunyai alokasi 

waktu pelajaran agama yang sedikit (Stalis, 2008: 37). 
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2.4 Kajian Relevan 

2.4.1 Skirpsi yang berjudul “Kemampuan Membaca Al-Qur‟an Mahasiswa 

Prodi PAI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FATIK IAIN Kendari 

Angkatan 2011)” yang disusun oleh Bayu Tri Susilo, Nim 11010101049, 

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari, pada tahun 2015. Penulisan skripsi ini 

bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan membaca al-qur‟an 

mahasiswa  Prodi PAI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) 

angkatan 2011, faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kemampuan 

membaca Al-Qur'an serta bagaimana kebijakan kampus terhadap ujian 

yang berkaitan dengan membaca Al-Qur'an.  Penelitian ini dilakukan atas 

dasar adanya pertanyaan mengapa selalu ada sejumlah mahasiswa yang 

tidak lulus setiap kali diadakan ujian membaca Al-Qur‟an, serta untuk 

mengetahui efek dari kebijakan yang dilakukan oleh pihak kampus kepada 

mahasiswa angkatan 2011 selama dua semester yang disebut dengan 

sistem matrikulasi dimana pada semester itu mahasiswa difokuskan untuk 

belajar bahasa arab dalam hal ini adalah bahasa Al-Qur‟an. 

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

Prodi PAI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (KTIK) IAIN Kendari 

angkatan 2011 yang aktif berjumlah 100 orang. Karena keterbatasan waktu 

dan atas berbagai pertimbangan, maka dilakukan penarikan sampel dengan 

menggunakan teknik proportional stratifeid random sampling yang  

menetapkan 40% dari jumlah populasi mahasiswa dari masing-masing 

kelas secara acak, yakni sebanyak 40 orang mahasiswa sebagai sampel 
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penelitian. Setelah dilakukan analisis terhadap data yang terkumpul, 

diperoleh jawaban bahwa mahasiswa prodi PAI FTIK IAIN Kendari 

angkatan 2011 yang menjadi sampel masih kurang mampu membaca Al-

Qur‟an dari segi kelancaran dan makharijul huruf. Hal tersebut 

dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri mahasiswa itu sendiri seperti 

intensitas membaca dan mengikuti kegiatan ta’limul qur’an yang rendah 

juga karena sebagian besar mereka berlatar belakang pendidikan 

SMA/SMK, serta perhatian dari orang tua masih kurang sehingga tidak 

mendukung kemampuan membaca Al-Qur‟an tersebut (Susilo, 2011).  

Terdapat persamaan dan perbedaan antara  skripsi di atas dengan 

dengan penelitian yang dilakukan penulis, persamaannya terletak pada 

obyek penelitiannya yaitu kemampuan membaca Al-Qur‟an perbedaannya 

adalah pada skripsi ini meneliti tentang kemampuan membaca Al-Qur‟an 

mahasiswa prodi PAI angkatan 2011 dan jenis penelitian yang digunakan 

yaitu metode penelitian kombinasi (perpaduan kualitatif dan kuantitatif), 

sementara penelitian yang dilakukan penulis adalah analisis kemampuan 

membaca Al-Qur‟an mahasiswa Prodi PAI angkatan 2019 yang berlatar 

belakang sekolah umum dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif 

desain studi kasus dan menggunakan pendekatan fenomenologi 

2.4.2 Skripsi Ratna Maftuhatun prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013 

yang berjudul “Pengaruh kegiatan Qiro‟ati Terhadap Kemampuan 

Membaca Al-Qur‟an Peserta Didik di SMK Ma‟arif 1 Wates ”. penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program Qiro‟ati 
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di SMK Ma‟arif 1 Wates dan seberapa pengaruhnya kegiatan Qiro‟ati 

terhadap kemampuan membaca Al-Qur‟an peserta didik di SMK Ma‟arif 1 

Wates sebagai kegiatan wajib sebelum pembelajaran dimulai pada pagi 

hari terhadap kemampuan membaca Al-Qur‟an. Hasil penilitian 

menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif kegiatan Qiro‟ati terhadap 

kemampuan membaca Al-Qur‟an peserta didik (Maftahatun, 2013). 

Terdapat persamaan dan perbedaan antara skripsi di atas dengan 

penelitian yang dilakukan penulis .persamaannya terletak pada obyek 

penelitiannya yaitu kemampuan membaca Al-Qur‟an. Perbedaanya adalah 

pada skripsi ini meneliti tentang pengaruh kegiatan Qiro‟ati terhadap 

kemampuan membaca Al-Qur‟an sedangkan penelitian yang dilakukan 

penulis adalah kemampuan membaca Al-Qur‟an mahasiswa prodi PAI 

angkatan 2019 yang berlatar belakang sekolah umum. 

 


