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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi Teori 

2.1.1 Deskripsi Kemampuan Membaca dan Menulis Al-qur’an 

Najib Khalid al-Amir (2002 : 166) Kemampuan adalah sesuatu yang benar-

benar dapat dilakukan oleh seseorang. Kemampuan adalah kesanggupan, 

kecakapan, kekuatan. Martini Jamaris (2015 : 133) Membaca merupakan suatu 

kegiatan yang bersifat kompleks karena kegiatan ini karena melibatkan 

kemampuan dalam mengingat simbol-simbol grafis yang berbentuk huruf, 

mengingat bunyi dari simbol-simbol tersebut dan menulis simbol-simbol grafis 

dalam rangkaian kata dan kalimat yang mengandung makna. 

Supriatna (M Zubad Nurul Yakin 2009 :116) mengartikan membaca sebagai 

suatu kesatuan yang terpadu yang mencakup beberapa kegiatan seperti mengenali 

huruf dan kata-kata, menghubungkan dengan bunyi serta maknanya, dan menarik 

kesimpulan yang menjadi makud bacaan. Broto (2009:116) mengartikan 

membaca sebagai kegiatan memahami fungsi dan makna yang dibaca dengan 

jalan mengucapkan bahasa, mengenal bentuknya, dan memahami isinya.  

 Klein (Farida 2011 : 3)  mengatakan bahwa definisi membaca mencakup: 

membaca merupakan proses; membaca adalah strategis; membaca merupakan 

interaktif. Membaca merupakan suatu proses dimaksudkan informasi dari teks dan 

pengetahuan yang dimiliki oleh pembaca mempunyai peranan yang utama dalam 

membentuk makna. 

Menurut KBBI (2013 : 1497) Tulis atau menulis adalah membuat huruf, 

angka, dan sebagainya yang dibuat dengan pena ditulis dengan tangan, melahirkan 
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perasaan dan pikiran seperti mengarang cerita, membuat surat, membuat kaligrafi 

dan sebagainya. 

Marwoto (Dalman 2015:4) Menulis adalah mengungkapkan ide atau 

gagasannya dalam bentuk karangan secara leluasa. Dalam hal ini, menulis 

membutuhkan skemata yang luas sehingga si penulis mampu menuangkan ide, 

gagasan, pendapatnya dengan mudah dan lancar. Skemata itu sendiri adalah 

pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Jadi, semakin luas skemata 

seseorang, semakin mudah ia menulis.  

Aquami (2017) menyatakan bahwa “ Kemampuan membaca dan menulis 

Al-qur‟an adalah keterampilan siswa dalam melafazkan dan menuliskan bacaan 

berupa huruf-huruf yang diungkapkan dalam ucapan atau kata (makhrijul huruf) 

dan tajwid sesuai dengan aturan yang berlaku”. Membaca adalah proses aktif dari 

pikiran yang dilakukan melalui mata terhadap bacaan sedangkan menulis adalah 

suatu kegiatan aktif dalam menuliskan apa yang dipikirkan atau dibaca melalui 

tangan terhadap apa yang dibaca. Dalam kegiatan membaca ataupun menulis, 

pembaca memproses informasi dari teks yang dibaca untuk memperoleh makna 

sedangkan menulis sebaliknya. Membaca dan menulis merupakan kegiatan yang 

penting dalam kehidupan sehari-hari, karena membaca dan menulis tidak hanya 

untuk memperoleh informasi atau melatih tangan agar tidak kaku saat menulis, 

tetapi berfungsi sebagai alat untuk memperluas pengetahuan bahasa seseorang dan 

dapat memahami bagaimana tulisan-tulisan dalam bahasa yang dipelajari. 

Muhammad Nurdin ( 2004:144) Kemampuan membaca dan menulis 

memiliki unsur yaitu skill (keterampilan). Keterampilan merupakan salah satu 

unsur kemampuan yang dapat dipelajari pada unsur penerapannya. Suatu 
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keterampilan merupakan keahlian yang bermanfaat untuk jangka panjang. 

Keterampilan membaca atau menulis pada umumnya diperoleh dengan cara 

mempelajarinya di sekolah sebagai pendidikan formal walaupun faktor-faktor 

pendukung khususnya pada kemampuan membaca al-Qur‟an berawal dari 

pendidikan non formal maupun informal. Keterampilan membaca ini merupakan 

suatu keterampilan yang sangat unik serta berperan penting bagi perkembangan 

pengetahuan, dan sebagai alat komunikasi bagi kehidupan manusia. Seseorang 

akan memperoleh informasi, ilmu pengetahuan serta pengalaman-pengalaman 

baru dengan cara membaca. Semua yang diperoleh melalui bacaan ataupun 

menulis itu akan memungkinkan orang tersebut mampu mempertinggi daya 

pikirannya, mempertajam pandangannya, dan memperluas wawasannya. 

Membaca dan belajar al-Qur‟an merupakan suatu proses untuk lebih 

memahami kehidupan baik dari aspek sosial maupun pengetahuan umum lainnya, 

karena di dalam al-Qur‟an terdapat banyak pembahasan terkait dengan hal itu. 

Membaca al-Qur‟an adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dengan begitu, maka 

belajar al-Qur‟an dan mengajarkannya juga merupakan kewajiban bagi setiap 

muslim. Allah mencatatkan kebaikan bagi setiap muslim yang mau belajar dan 

mengajarkan al-Qur‟an. Rasulullah saw,. bersabda dalam haditsnya yang 

diriwayatkan oleh Bukhori: 

 َخْيُشُمْم َمْه تََعلََّم اْلقُْشآُن َوَعلََّمًُ  (سواي بخاسي)

Artinya: “Sebaik-baik kamu adalah yang belajar al-Qur‟an dan 

mengajarkannya”. (Bukhori no.4636) 
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Dalman (2015 : 4) Membaca dan menulis merupakan suatu kegiatan yang 

menjadikan penulis sebagai pembaca dan pembaca sebagai penulis. Seorang akam 

mampu menulis setelah membaca karya orang lain. Ketika seseorang membaca 

karya orang lain ia akan berperan juga sebagai penulis, ia akan menemukan topik 

dan tujuan, gagasan, serta mengorganisasikan bacaan dari karangan yang dibaca.  

Martini Jamaris (2014 : 133) Membaca dan menulis merupakan suatu 

kegiatan yang bersifat kompleks karena kegiatan ini karena melibatkan 

kemampuan dalam mengingat simbol-simbol grafis yang berbentuk huruf, 

mengingat bunyi dari simbol-simbol tersebut dan menulis symbol-simbol grafis 

dalam rangkaian kata dan kalimat yang mengandung makna. Membaca dan 

menulis tidak hanya terbatas membaca buku saja, melainkan dalam arti luas 

membaca menyangkut memahami segala kejadian alam beserta isinya yang ada di 

bumi ini dengan menggunakan pikiran yang jernih. Menulis dalam tulisan ini 

hanya memfokuskan menulis dalam arti yang sempit yaitu menulis kitab suci 

umat Islam yang dikenal dengan sebutan al-Qur‟an dimana anak-anak dapat 

melisankan lafaz-lafaz bacaan al-Qur‟an dengan baik sesuai dengan tajwid dan 

menuliskan lafadz-lafadz tersebut sesuai dengan bacaannya.  

Zakiah Daradjat ( 2001 : 19) , memberikan pengertian al-Qur‟an sebagai 

berikut: al-Qur‟an ialah firman Allah berupa wahyu yang disampaikan Malaikat 

Jibril kepada Nabi Muhammad saw., di dalamnya terkandung ajaran pokok yang 

dapat dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek kehidupan melalui ijtihad. 

Sedangkan Tim Penulis (2002 : 69) pengertian al-Qur‟an menurut istilah di 

antaranya adalah wahyu Allah swt. yang dibukukan, yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad saw., sebagai suatu mukjizat, membacanya dianggap ibadah dan 
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sebagai sumber utama agama Islam. Al-Qur‟an adalah buku undang-undang yang 

memuat hukum-hukum Islam. Al-Qur‟an merupakan sumber yang melimpahkan 

kebaikan dan hikmah, pada hati yang beriman. Dia merupakan sarana paling 

utama untuk mendekatkan diri kepada Allah swt dengan membacanya.  

M. Chadziq Charisma ( 1991:1) Al-Qur‟an adalah kalam Allah yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., untuk melemahkan orang-orang yang 

menentangnya sekalipun dengan surat yang pendek, membacanya termasuk 

ibadah. Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dipahami bahwa kemampuan 

membaca al-Qur‟an adalah kesanggupan yang dimiliki siswa dalam membaca 

dengan baik dan benar berdasarkan tajwid untuk memperoleh pesan dari al-

Qur‟an. Said Abdul Adhim (2013 : 13) Al-Qur‟an adalah kallamullah yang 

diturunkan kepada Rasulullah saw dan membacanya adalah ibadah.  

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, berarti al-Qur‟an merupakan kitab 

suci umat Islam yang harus dipelajari dan diamalkan isinya sekurang-kurangnya 

umat Islam harus selalu membaca al-Qur‟an. Hal ini sesuai dengan firman Allah 

swt., dalam QS. Shaad/ 38: 29 sebagai berikut: 

َش أُْولُوْا ٱۡۡلَۡلبََٰ   تًِِۦ َولِيَتََزمَّ بَُّشٓوْا َءايََٰ َشٞك لِّيَذَّ ًُ إِلَۡيَل ُمبََٰ ٌب أَوَضۡلىََٰ   ٩٢ِب ِمتََٰ
   

Terjemahnya: 

Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan 

berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayat_Nya dan supaya 

mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. 

 

Amin Syukur ( 2010: 53) 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 

mendapat pahala (dianggap ibadah). Membaca al-Qur‟an tidak sama dengan 

membaca koran, atau buku-buku lain yang merupakan kalam manusia dan bersifat 
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perkataan belaka. Membaca al-Qur‟an merupakan pahala karena berupa firman-

firman Tuhan, ini merupakan komunikasi antara makhluk dengan Tuhan-Nya, 

seolah-olah berdialog langsung dengan Tuhan_Nya. Otong Surasman (2002 : 19) 

Mempelajari al-Qur‟an hukumnya adalah fardhu kifayah, namun untuk 

membacanya memakai ilmu tajwid secara baik dan benar merupakan fardhu’ ain, 

kalau terjadi kesalahan dalam membaca al-Qur‟an maka termasuk dosa. Untuk 

menghindari dari dosa tersebut, kita dituntut untuk selalu belajar al-Qur‟an pada 

ahlinya. Di sisi lain, kalau kita membaca al-Qur‟an tidak mempunyai dasar 

riwayat yang jelas dan sempurna, maka bacaan kita dianggap kurang utama, 

bahkan bisa tidak sah yang kita baca itu. Membaca dan menulis al-Qur‟an 

merupakan ketrampilan khusus yang memerlukan banyak latihan dan pembiasaan. 

Membaca dan menulis al-Qur‟an tidak begitu saja asal baca dan tulis, tetapi 

dianjurkan membacanya dengan pelan dan terang serta menulisnya dengan jelas 

dan tepat. Kemampuan membaca dan menulis al-Qur‟an adalah kesanggupan atau 

kecakapan yang dimiliki seseorang dalam bidang membaca al-Qur‟an agar fasih.  

2.1.2 Dasar-Dasar Pembelajaran Membaca Al-qur’an 

Al-Qur‟an adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. 

Dan suatu rahmat bagi semesta alam, di dalamnya terdapat wahyu Allah sebagai 

petunjuk,pendoman dan pelajaran bagi yang mempercayainya dan 

mengamalkannya (Departemen Agama RI, 2014: 126).  

 Al-Qur‟an adalah kitab suci bagi umat manusia karena al-Qur‟an 

merupakan sumber yang pertama dan utama bagi umat Islam dalam menjalani 

kehidupannya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sehingga al-

Qur‟an menjadi rujukan pertama yang berisi tentang berbagai hal dalam 
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kehidupan manusia baik aqidah, ubudiyah, muamalah, tuntunan akhlak dan 

hukum. 

Selain itu, al-Qur‟an juga merupakan kitab suci yang berkedudukan lebih 

bila dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain sebab di dunia ini tidak ada kitab 

suci agama apapun yang seperti al-Qur‟an, yang menunjukkan jalan kepada ilmu 

dan menyerukan kepadanya, meneguhkannya serta mendorong manusia untuk 

berkreasi melakukan penemuan, penelitian dan penyelidikan, memuliakan para 

ilmuwan dan mengangkat derajat mereka. Ilmu pengetahuan yang diserukan al-

Qur‟an adalah ilmu yang bermanfaat, baik ilmu tentang agama, aqidah, ibadah, 

ataupun tentang tubuh manusia, lapisan-lapisan bumi, ilmu tentang kandungan, 

kesehatan, gizi, dan ilmu-ilmu lainnya yang dicanangkan al-qur‟an. Oleh karena 

itu, pembelajaran al-Qur‟an dipandang sangat perlu dalam menanamkan ajaran-

ajaran al-Qur‟an pada umat Islam. Islam menganjurkan para pemeluknya untuk 

mempelajari al-Qur‟an terutama dalam hal membacanya. 

Kemampuan membaca al-Qur‟an adalah keterampilan siswa dalam 

melafazkan bacaan berupa huruf-huruf yang diungkapkan dalam ucapan atau kata 

(makhrijul huruf) dan tajwid sesuai dengan aturan yang berlaku, dalam hal ini 

membaca al-Qur‟an yang mana kemampuan membaca al-Qur‟an ini 

dikatagorikan: tinggi, sedang, rendah. 

Mengenai kemampuan membaca al-Qur‟an dikuatkan oleh keputusan 

Menteri dalam Negeri dan Menteri Agama RI. No. 128 Tahun 1982/44 A Tahun 

1982 tentang Usaha meningkatkan kemampuan baca tulis al-Qur‟an bagi umat 

islam dalam rangka peningkatan penghayatan dan pengamalan al-Qur‟an dalam 

kehidupan sehari-hari. Dan instruksi Menteri Agama No. 3 Tahun 1990 tentang 
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pelaksanaan upaya peningkatan kemampuan baca tulis al-Qur‟an. Jadi 

berdasarkan peraturan perundangan di indonesia. Pendidikan al-Qur‟an mendapat 

pondasi yang kokoh dan merupakan realisasi dari pemerintah Agama dan program 

pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kemampuan baca tulis al-Qur‟an 

(As‟ad Human, 2001: 9). 

Sebagai langkah awal dalam memahami dan mengamalkan al-Qur‟an ialah 

dengan mempelajari cara membaca al-Qur‟an secara baik dan benar. Untuk itu 

setiap umat islam baik laki-laki maupun perempuan harus mengenal ilmu 

membaca al-Qur‟an terlebih dahulu. Ilmu yang mempelajari cara membaca al-

Qur‟an dengan baik dan benar dinamakan Ilmu Tajwid. 

Kegiatan atau tindakan apa saja yang mempunyai tujuan mulia harus 

memiliki dasar yang kuat. Hal tersebut untuk pijakan apa yang dilakukan untuk 

mendapatkan manfaat yang baik serta tidak mudah terombang-ambing, dan dasar 

pembelajaran pendidikan agama Islam adalah: 

a. Al-Qur‟an dan As-sunnah, karena ini merupakan dasar yang utama ketika 

kita melakukan pembelajaran pendidikan agama Islam.  

b. Nilai-nilai kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama 

Islam yang dapat mendatangkan manfaat.  

Sedangkan tujuan pembelajaran membaca al-Qur‟an adalah sebagai berikut: 

Mengacu kepada tujuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan 

agama Islam.  

a. Tujuan jangka pendek yaitu mampu membaca dan menulis huruf al-Qur‟an 

secara baik dan benar 
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b. Tujuan jangka menengah yaitu mempersiapkan generasi atau hasil lulusan 

supaya dapat memahami, menghayati serta dapat mengamalkan ajaran 

agama Islam. 

c. Tujuan jangka panjang yaitu membentuk manusia kamil sebagaimana 

pendapat Imam Ghozali. Imam Al-Ghazali ( 1987: 35) Pendidikan adalah 

membina insan paripurna yang bertaqarrub kepada Allah, bahagia di dunia 

dan di akhirat.Orang yang mengikuti pendidikan akan memperoleh 

kelezatan ilmu yang dipelajarinya dan kelezatan ini pula yang dapat 

mengantarkannya kepada pembentukan insan paripurna. 

2.1.3 Dasar-Dasar Pembelajaran Menulis al-Qur’an 

Selain menyeru siswa membaca al-Qur‟an, Rasulullah saw juga 

menekankan pentingnya mendidik siswa menulis huruf-huruf al-Qur‟an. Siswa 

diharapkan memiliki kemampuan menulis (kitabah) aksara al-Qur‟an dengan baik 

dan benar dengan cara imla “dikte” atau setidak-tidaknya dengan cara menyalin 

(Nash) dari mushaf. Firman Allah swt, dalam QS. Al – Qalam/ 68 : 1 sebagai 

berikut: 

ونَۡۡٱۡلَقلَمۡ وَۡۡٓ ٓ ن ر   ١َۡۡوَناۡيَۡسط 

 
Terjemahnya :  

Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan.(Kementrian Agama RI : 

564) 

Kata Al – Qalam menyeru mereka untuk menulis dan mencatat (mengikat 

makna dan memonumenkan gagasan). Semaraknya tradisi tulis – menulis didalam 

generasi islam pertama dan pada masa – masa berikutnya sesungguhnya 

merupakan penyambutan atas seruan al-Qur‟an sendiri dimasa-masa awal 

turunnya. Seperti dikeetahui, wahyu kedua yang diturunkan adalah surat Al-
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Qalam. Pada ayat pertama surat tergambar pentingnya Qalam (alat tulis menulis). 

(Ahmad Syarifuddin : 69) 

Kemampuan menulis al-Qur‟an yang diuji dalam penelitian ini meliputi 

beberapa aspek kemampuan dalam menulis al-Qur‟an. Pertama, pemahaman 

terhadap menulis al-Qur‟an meliputi keterkaitan pemahaman menulis, keterlibatan 

jiwa dan minat siswa, karakteristik tulisan dalam al-Qur‟an, meliputi bentuk 

huruf, bunyi huruf, bentuk dan model huruf. Kemampuan kedua yang diuji adalah 

meliputi kemampuan dalam menyusun kebenaran huruf hijaiyah al-Qur‟an, 

penggunaan kosa kata bahasa arab yang tepat, dan mekanisme penulisan dalam 

bahasa arab. Ketiga, kemampuan siswa dalam menerapkan unsur kecerdasan 

Spiritual, meliputi nilai spiritual, kosa kata spiritual dan makna yang dihasilkan 

siswa. Dengan demikian, analisis kemampuan siswa dalam menulis al-Qur‟an 

juga ditentukan oleh (1) pemahaman terhadap bacaan al-Qur‟an, meliputi (a) 

keterkaitan pemahaman membaca, (b) keterlibatan jiwa dan minat siswa, (c) 

karakteristik tulisan dalam al-Qur‟an, bentuk huruf, bunyi huruf, bentuk dan 

model huruf.  (2) meliputi (a) kemampuan dalam menyusun kebenaran huruf 

hijaiyah al-Qur‟an, (b) penggunaan kosa kata bahasa arab yang tepat, dan (c) 

mekanisme penulisan dalam bahasa arab dan (3) kemampuan dalam menerapkan 

unsur spiritual, meliputi (a) nilai spiritual, (b) kosa kata spiritual dan (c) makna 

yang dihasilkan siswa. Kemampuan siswa dalam menulis al-Qur‟an, dianalisis 

baik dari kemampuan dalam mengembangkan tulisan al-Qur‟an, maupun dalam 

memahami nilai-nilai yang terkandung dalam surah atau ayat di dalam al-Qur‟an 

dan mengimplementasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh 

karena itu, analisis kemampuan yang dimaksud, disajikan tidak hanya berdasarkan 
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urutan kriteria yang diujikan, tetapi juga diungkap secara lebih lengkap dengan 

mengecek tulisan siswa pada kemampuan yang dimaksud. 

2.1.4 Indikator penilaian Kemampuan Membaca al-Qur’an 

Indikator adalah ciri yang menandai dimilikinya sejumlah kemampuan 

yang berkaitan dengan aspek yang akan dinilai. Indikator-indikator kemampuan 

membaca al-Qur‟an dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Kelancaran membaca al-Qur‟an 

Kelancaran berasal dari kata dasar lancar. Tim Penyusun Kamus Besar 

Bahasa (2002 : 633) Dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti tidak 

tersangkut; tidak terputus; tidak tersendat; fasih; tidak tertunda-tunda. Yang 

dimaksud disini adalah membaca al-qur‟an dengan fasih. 

b. Tartil dalam membaca al-Qur‟an. 

Ahmad Shams Madyan (2008 : 109) Tartil membaca al-Qur‟an adalah 

membaca al-Qur‟an pembacaan tenang dan tadabbur, dengan tingkat kecepatan 

standar, sehingga pembaca bisa maksimal memenuhi setiap hukum bacaan dan 

sifat-sifat huruf yang digariskan. Tartil merupakan sebuah bentuk aturan dalam 

pembacaan al-Qur‟an yang berarti membaca al-Qur‟an secara perlahan dengan 

tajwid dan makhroj yang jelas dan benar. Allah mewajibkan umat muslim 

membaca al-Qur‟an secara tartil. Dengan demikian, ketartilan dapat menjadi 

salah satu indikator bahwa seseorang tersebut mempunyai kemampuan 

membaca al-Qur‟an. 

Menurut Ahmad Juaeni Abdurahman dan shuhabudin (2015 : 3) membaca 

secara tartil ada 7 cara, yaitu: 
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1. Setiap huruf yang diucapkan dengan makhroj (tempat keluarnya 

huruf) yang benar. Sehingga ط (tha‟) tidak dibaca ت (ta) dan 

 .(zha)  ظ tidak dibaca (‟dha)ض

2. Berhenti pada tempat yang benar. Jangan memutuskan atau 

melanjutkan bacaan ditempat yang salah. 

3. Membaca semua harakat dengan benar, yakni menyebut fathah, 

kasrah dan dhommah dengan perbedaan yang jelas. 

4. Mengeraskan suara sampai terdengar oleh telinga kita, sehingga 

al-Qur‟an dapat mempengaruhi dan meresap di hati. 

5. Memperindah suara agar muncul rasa takut pada Allah taala, 

sehingga mempercepat pengaruh kedalam hati. Orang yang 

membaca dengan rasa takut kepada Allah, hatinya akan lebih 

cepat terpengaruh serta menguatkan nurani dan menimbulkan 

kesan yang mendalam dihati. 

6. Membaca dengan sempurna dan jelas setiap tasydid dan mad nya. 

Jika membaca dengan lebih jelas, maka akan menimbulkan 

keagungan Allah serta mempercepat masuknya kesan dalam hati 

kita. 

7. Memenuhi hak ayat-ayat yang mengandung rahmat dan ayat-ayat 

azab. 

c. Ketepatan Membaca al-Qur‟an Sesuai Dengan Kaidah Ilmu Tajwid 

 H. Abdul Chaer ( 2013: 12) Perkataan tajwid artinya membaguskan, 

sedangkan menurut istilah, ada beberapa pendapat yang mendefinisikan ilmu 

tajwid yaitu: Muhammad Al-Mahmud, dalam bukunya Hidayatul mustafid 
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menjelaskan: Tajwid adalah ilmu yang berfungsi untuk mengetahui hak dari 

masing-masing huruf dan sesuatu yang patut bagi masing-masing huruf tersebut 

berupa sifat-sifat huruf, bacaan panjang dan selain itu seperti tarqiq, tafhim dan 

sebagainya. Adapun tujuan ilmu tajwid adalah untuk memelihara bacaan al-

Qur‟an dari kesalahan membaca. Meskipun mempelajari ilmu tajwid adalah 

fardhu kifayah, tetapi membaca al-Qur‟an dengan kaidah ketentuan ilmu tajwid 

hukumnya fardhu „ain. Hal ini tidak lain agar dalam membaca al-Qur‟an bisa baik 

dan benar sesuai dengan kaidah tajwid. 

Tajwid adalah ilmu yang memberikan kepada huruf akan hak-hak nya 

dan tertibnya, mengembalikan huruf pada makhroj dan asalnya, serta 

mengahaluskan pengucapannya dengan cara yang sempurna tanpa 

berlebihan, kasar, tergesa-gesa, dan dipaksa-paksakan.(Ahmad Musthofa Al 

Maraghi : 191) Dengan demikian orang yang mempunyai kemampuan membaca 

al-Qur‟an dapat di ukur dengan betul salahnya pelafalan huruf-huruf al-Qur‟an, 

yang berkaitan dengan tempat berhenti, panjang pendeknya bacaan 

huruf dan lain sebagainya. 

d. Kesesuaian membaca dengan makharijul huruf  

H. Tombak Alam ( 2010 : 7)  Makharijul huruf adalah membaca huruf 

huruf sesuai dengan tempat keluarnya huruf seperti tenggorokan, ditengah lidah, 

antara dua bibir dan lain-lain. Secara garis besar makhraj al huruf terbagi menjadi 

5 macam, yaitu sebagai berikut:  

1. Jawf (rongga tenggorokan) huruf yang keluar dari rongga tenggorokan 

adalah alif dan hamzah yang berharakat fathah, kasrah, atau dhammah. 
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2. Halq (tenggorokan) adapun huruf yang keluar dari tenggorokan terdiri dari 

6 huruf.  

3. Lisan (lidah) terdiri dari 18 huruf. 

4. Syafataani (dua bibir) terdiri dari 4 huruf. 

5. Khoisyum (pangkal hidung) adapun huruf khoisyum adalah mim dan nun 

yang berdengung. 

e. Kefasihan dalam membaca al-Qur‟an 

Dalam membaca al-Qur‟an harus dengan bacaan yang pelan-pelan, 

hati-hati dan penuh dengan pengertian itulah yang lebih utama 

walaupun jumlahnya sedikit. Standar kefasihan bacaan disesuaikan 

dengan bagaimana orang Arab mengucapkan huruf hijaiyah atau sering disebut 

dengan langgam arab.(Irfan Supandi : 94)  Maksudnya dengan ucapan Arab yang 

fasih. QS. Al Muzammil/ 73: 4, yang berbunyi sebagai berikut: 

             

Terjemahnya: 

..................... atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-qur‟an itu 

dengan perlahan-lahan.( Kementerian Agama RI, al-Quran dan 

Terjemahnya) 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan memiliki 

kemampuan Membaca al-Qur‟an adalah dengan indikator sebagai berikut. 

1. Kelancaran membaca al-Qur‟an 

2. Tartil dalam membaca al-Qur‟an 

3. Ketepatan membaca al-Qur‟an sesuai dengan kaidah ilmu tajwid 

4. Kesesuaian membaca dengan makhorijul huruf 

5. Kefasihan dalam membaca al-Qur‟an 
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2.1.5 Indikator Kemampuan Menulis al-Qur’an 

Saat ini kemampuan menulis menjadi hal yang wajib dimiliki oleh setiap 

siswa. Mampu dan terampil menulis dengan baik dan benar menjadi salah satu 

tujuan pembelajaran di sekolah – sekolah baik yang formal maupun informal. 

Salah satu yang diajarkan di sekolah – sekolah terutama sekolah yang berbasis 

agama islam adalah diajarkan cara menulis al-Qur‟an. Hal ini bertujuan agar siswa 

dapat menulis dengan baik dan tepat. Adapun indikator – indikator kemampuan 

menulis Al-qur‟an dapat diuraikan sebagai berikut. 

Hasanuddin AF (1995 : 118) Indikator-indikator kemampuan menulis huruf 

al-Qur‟an, diantaranya: 

a. Ketepatan menulis huruf hija‟iyah secara bersambung dan tanda bacanya. 

Ketepatan disini, siswa mampu membedakan huruf-huruf yang disambung 

ketika berada di awal, di tengah, ataupun di akhir suatu lafadz atau kata. 

b. Ketepatan menulis ayat al-Qur‟an dengan melihat teks al-Qur‟an maupun 

dilakukan secara imla(dekte). 

Disini dimaksudkan peserta didik dapat menulis dengan tepat huruf-huruf 

yang terdapat dalam ayat al-Qur‟an dengan cara menyalin teks al-Qur‟an 

maupun dengan cara tanpa melihat teks dan hanya dibacakan oleh peneliti.  

c. Kerapian menulis ayat-ayat al-Qur‟an 

Yang dimaksudkan disini adalah siswa mampu menulis dengan tepat huruf-

huruf dan posisi sesuai dengan ayat atau surah yang dimaksud serta dapat 

dibaca dengan lancar sesuai makhrajul huruf. 

Nurulhuda Hamzah (2017 : 40) adapun indikator-indikator kemampuan 

menulis al-Qur‟an diantaranya: 



 

24 

 

a. Ketetapan huruf hijaiyyah. Ketetapan yang dimaksud ialah siswa mampu 

membedakan huruf- huruf yang bersambung ataupun berpisah ketika 

berada diawal, ditengah, dan diakhir kalimat suatu lafadz atau kata.  

b. Kerapian dalam menulis ayat-ayat al-Qur‟an 

c. Kelancaran dalam menulis ayat al-Qur‟an 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan memiliki 

kemampuan Menulis al-Qur‟an adalah dengan indikator sebagai berikut: 

1. Ketepatan menulis huruf hija‟iyah secara bersambung dan 

tanda bacanya. 

2. Ketepatan menulis ayat al-Qur‟an dengan melihat teks al-

Qur‟an maupun dilakukan secara imla(dekte). 

3. Kerapian menulis ayat-ayat al-Qur‟an 

4. Kelancaran dalam menulis ayat al-Qur‟an 

 

2.2   Faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca dan menulis al-

Qur’an di MAN 2 Konawe Selatan 

Mulyono Abdul Rahman (2001:221) kemampuan belajar membaca Al- 

Qur‟an secara umum dipengaruhi oleh adanya faktor internal maupun faktor 

eksternal. 

2.2.1 Faktor Internal  

Merupakan faktor yang timbul dari dalam diri siswa itu sendiri. faktor  ini 

sangat besar sekali pengaruhnya terhadap kemajuan belajar siswa  khususnya pula 

penguasaan membaca Al-Qur‟an siswa. Adapun yang  termasuk faktor internal 

adalah sebagai berikut:   
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1.  Bakat adalah dasar (kepandaian, sifat, pembawaan) yang dibawa sejak  

Lahir (Hasan Alwi 2008:93).Dengan demikian bakat adalah kemampuan manusia 

untuk  melakukan sesuatu kegiatan yang sudah ada sejak manusia itu ada.  Atau 

secara sederhana bakat merupakan kemampuan/ potensi yang dimiliki oleh setiap 

orang sejak dia lahir. Walaupun demikian bakat setiap orang tidaklah sama. Setiap 

orang mempunyai bakat sendiri-sendiri yang berbeda dan ini merupakan anugerah 

dari Tuhan. Dalam hal belajar bakat mempunyai pengaruh yang besar sekali 

terhadap proses pencapaian prestasi seseorang. Dan karena perbedaan bakat  

yang dimiliki setiap orang maka ada kalanya seorang itu belajar dapat  dengan 

cepat/lambat. 

2. Minat adalah kecenderungan jiwa yang tetap ke jurusan sesuatu hal  

yang berharga bagi orang. Sesuatu yang berharga bagi seseorang adalah sesuatu 

kebutuhan.(Zakiyah Darajat 2003:133) 

3. Inteligensi adalah kemampuan untuk memudahkan penyesuaian secara  

tepat terhadap berbagai segi dari keseluruhan lingkungan seseorang.(Oemar 

Hamalik 2002:89) Kemampuan/inteligensi seseorang ini dapat terlihat adanya 

beberapa hal, yaitu:  

a. Cepat menangkap isi pelajaran  

b. Tahan lama memusatkan perhatian pada pelajaran dan kegiatan  

c. Dorongan ingin tahu kuat, banyak inisiatif  

d. Cepat memahami prinsip dan pengertian  

e. Sanggup bekerja dengan pengertian abstrak  

f. Memiliki minat yang luas.(Zakiyah Darajat 2003:119) 
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Inteligensi ini sangat dibutuhkan sekali dalam belajar, karena dengan 

tingginya inteligensi seseorang maka akan lebih cepat menerima pelajaran yang 

diberikan.  

2.2.2 Faktor Eksternal  

Faktor eksternal adalah faktor yang timbul dari luar diri siswa.  Adapun 

faktor eksternal yang mempengaruhi kemampuan membaca Al-Qur‟an adalah 

sebagai berikut: 

1. Guru adalah seorang tenaga professional yang dapat menjadikan murid-

muridnya mampu merencanakan, menganalisa dan mengumpulkan 

masalah yang dihadapi. Dengan demikian, seorang guru hendaklah 

mempunyai cita-cita yang tinggi, berpendidikan luas, berkepribadian kuat 

dan tegar serta berkeprikemanusiaan yang mendalam.(M.Basyiruddin 

Usman 2002:8). Dengan kepribadian seorang guru maka diharapkan  siswa 

akan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dengan 

bimbingan belajar terutama masalah belajar.  

2. Kurikulum adalah merupakan landasan yang digunakan pendidik untuk 

membimbing peserta didiknya ke arah tujuan pendidikan yang diinginkan 

melalui akumulasi sejumlah pengetahuan, ketrampilan dan sikap 

mental.(Syamsul Nizar 2002:56). Dalam proses belajarnya, siswa akan 

dengan santai dan gembira melakukan  aktivitas belajar. Apalagi proses 

pembelajaran Al-Qur‟an Hadist yang merupakan kesulitan bagi siswa 

apabila penetapan kurikulum yang tidak sesuai maka akan malah menjadi 

aktor penghambat kemajuan prestasi belajar siswa.  
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3. Lingkungan masyarakat, Lingkungan masyarakat yang dimaksud disini 

adalah lingkungan di luar sekolah, lingkungan masyarakat dapat berarti 

lingkungan keluarga dan lingkungan sekelilingnya. Lingkungan 

masyarakat ini sangat besar sekali pengaruhnya dalam ikut serta 

menentukan keberhasilan proses pendidikan, karena lingkungan 

masyarakat lingkungan yang secara langsung bersinggungan dengan 

aktivitas sehari-hari siswa setelah pulang dari sekolah. Sehingga peran 

serta lingkungan masyarakat dalam ikut meningkatkan prestasi di bidang 

pendidikan sangat diperlukan sekali. 


