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ABSTRAK 

Implementasi metode tartil merupakan penerapan metode yang 

dilakukan secara perlahan dan jelas sesuai dengan ilmu tajwid dan 

makharijul hurufnya. Metode ini merupakan salah satu metode yang 

sering diterapkan dalam membaca Al-qur’an dan bertujuan agar 

pendengar dan pembaca dapat memahami kandungan dari ayat yang 

dibaca. Dan metode ini membuat peserta didik lebih mudah untuk 

membaca Al-Qur’an. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana implementasi metode tartil dalam meningkatkan 

kemampuan membaca Al-Qur’an di Madrasah Ibtidayah Mathla’ul 

Anwar Sinar Gading. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui implementasi metode tartil dalam meningkatkan 

kemampuan membaca Al-Qur’an di Madrasah Ibtidayah Mathla’ul 

Anwar Sinar Gading. Penelitian ini mnggunakan jenis penelitian 

deskriptif kualitatif yaitu dengan melihat gejala/kondisi yang ada di 

lapangan. Untuk mmudahkan penelitian ini, penulis menggunakan 

sumber data primer dan sekunder. Prosedur pengumpulan data 

menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Analisis data dilakukan dengan analisa kualitatif yaitu menggunakan 

tiga tahapan seperti reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Serta 

pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi. Temuan-

temuan dalam penelitian ini, Implementasi metode tartil ada pada 

ekstrakulikuler Tahfidz sudah baik namun belum maksimal. 

Walaupun guru sudah melaksanakan perencanaan yang baik agar 

pelaksanaannya dan paloporannya juga baik. Akan tetapi, metode ini 

masih memiliki kekurangan karena penerapannya membutuhkan 

waktu yang cukup lama dikarenakan cara mempelajarinya dengan 

pelan dan perlahan Walaupun metode tartil sudah lama diterapkan 

namun masih banyak murid yang menguasai metode ini. 

 

Kata Kunci : Implementasi Metode Tartil Dalam Meningkatkan 

Kemampuan Membaca Alqur’an 
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MOTTO 

                         

                         

   

“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang 

ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu 

atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat 

perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah 

mengampuni siapa yang dikehandaki-Nya dan menyiksa siapa yang 

dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”.  

(Q.S Al-Baqarah: 284)
1
 

 

                                                             
1Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahan, (Jakarta : CV Darus 

Sunnah, 2015) h.50 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul adalah hal yang sangat penting dan berguna dalam 

bentuk tulisan maupun karangan, karena dapat memberikan 

gambaran dan alur dari semua yang ada di dalamnya. Proposal 

ini berjudul “Implementasi Metode Tartil Dalam 

Meningkatkan Kemampuan MembacaAl-Qur‟an Di Madrasah  

Ibtidaiyah Mathla‟ul Anwar Sinar Gading“. Adapun 

penjelasannya adalah : 

1. Implementasi 

Implementasi merupakan persamaan kata dari 

pelaksanaan. Menurut KBBI, Implementasi merupakan 

pelaksanaan atau penerapan suatu hal.
1
 Jadi dapat disimpulkan 

bahwa impementasi merujuk pada sesuatu yang dilaksanakan 

atau diterapkan pada bidang tertentu. Dalam proposal ini 

adalah pelaksanaan metode pembelajaran dalam membaca Al-

Qur‟an. 

2. Metode Tartil 

Metode Tartil berasal dari kata Ratala yang berarti 

serasi dan indah, atau kalimat yang disusun rapih, diucapkan 

dengan baik dan benar.Membacanya dengan perlahan dan 

jelas, sehingga pendengar dan pembacanya dapat memahami 

isi kandungan dari ayat yang dibaca.
2
Metode tartil adalah cara 

membaca Al-Qur‟an dengan pelan dan menyebutkan 

makharijul huruf dengan benar, dengan membaca pelan akan 

terdengar jelas masing-masing penyebutan huruf dan 

tajwidnya. Sebagaimana firman Allah dalam : 

 

                                                             
1Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta : Balai Pustaka, 2013) h.427 
2Novi Diah Kusumawati, ”implementasi Metode Tartili Dalam 

Pembelajaran Membaca Al-Qur‟an Di SDIT Nurul Huda Kutasari Purbalingga”. 

(IAIN Purwokerto, 2017), h. 9 
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Artinya : “atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah 

Al-Qur‟an dengan perlahan-lahan”.   

Metode tartil sangat mudah, karena caranya tidak 

berbelit-belit dan mudah untuk dipahami. 

3. Kemampuan Membaca Al-Qur‟an  

Dalam judul penelitian ini pengertian “kemampuan” 

adalah sanggup atau bisa. Dan “membaca” adalah mengerti 

atau memahami arti dari setiap tulisan.  

Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Al-Alaq 1-5 :  

                        

                         

    

Artinya : “1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu 

yang Menciptakan, 2.  Dia Telah menciptakan 

manusia dari segumpal darah. 3.  Bacalah, dan 

Tuhanmulah yang Maha pemurah, 4.  Yang 

mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, 5. 

Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya.” (Q.S Al-Alaq : 1-5) 

Ayat diatas menjelaskan dan menganjurkan kita untuk belajar 

membaca. Menurut Masj‟ud Syafi‟i kemampuan membaca 

Al-Qur‟an memiiliki arti sebagai kemampuan melantunkan 

atau melafalkan Al-Qur‟an dan mengucapkan satu persatu 

Ayat Al-Qur‟an dan jelas sesuai dengan hokum tajwid.
3
 

Berdasarkan pengertian diatas dari kemampuan membaca Al-

Qur‟an adalah suatu kemampuan peserta didik dalam 

                                                             
3 Ayu Sayyidah Azhar, “Kemampuan Membaca Al-Qur‟an di Kalangan 

Remaja Masjid Jabal Nur Jl. Brigjend Zein Hamid Gg. Sepakat Lingkungan V 
Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor”. (Universitas Islam Negeri 

Sumatera Utara, 2018), h.9 
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membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar sesuai dengan 

Makharijul Huruf. 

 Bagi umat Muslim membaca Al-Qur‟an adalah 

beribadah kepada Allah. Al-Qur‟an juga merupakan salah satu 

bentuk dari prndidikan. Dengan membaca Al-Qur‟an setiap 

orang dapat memahami isi kandungan Al-Qur‟an dan bias 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.  

Al-Qur‟an merupakan pedoman hidup umat muslim, oleh 

karena itu membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar harus 

dengan bacaan tartil. Membaca Al-Qur‟an berbeda dengan 

membaca teks Arab, karena membaca Al-Qur‟an harus sesuai 

dengan ilmu tajwid. Allah SWT berfirman :  

             

Artinya : “Dan bacalah Al-Qur’an dengan perlahan-lahan. 

(Q.S Al-Muzammil : 4)”4 

Ayat diatas menjelaskan membaca Al-Qur‟an 

harus dengan perlahan agar membacanya sesuai dengan 

makharijul huruf dan ilmu tajdwid sesuai dengan 

kaidahnya. Ilmu Tajwid adalah salah satu ilmu yang dapat 

mengantarkan para pembaca Al-Qur‟an mampu membaca 

Al-Qur‟an dengan fasih dan benar. Apabila membaca Al-

Qur‟an tidak sesuai dengan ilmu kaidah dan kaidah yang 

sudah ditentukan maka akan merubah arti dan kata dalam 

membaca Al-Qur‟an.  

Menurut ilmu tajwid, tajwid adalah membaguskan 

bacaan huruf-huruf atau kalimat-kalimat Al-Qur‟an satu 

persatu dengan terang, teratur, perlahan dan tidak terburu-

buru sesuai kaidah ilmu tajwid.
5
 Jadi ilmu tajwid adalah 

ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-

Qur‟an dengan baik dan benar, dan hukum mempelajarinya 

                                                             
4 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung : CV. Diponegoro, 

2005), h.458 
5 Ust. Khallilurrahman el Mahfani, belajar cepat ilmu tajwid mudah dan 

praktis, (Wahyu Qolbu, 2014), h.12 
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adalah Fardhu Kifayah, dan menggunakannya adalah 

Fardhu „ain.  

Kemampuan membaca Al-Qur‟an perlu diajarkan 

kepada anak didik melalui proses pembelajaran. Dukungan 

dan kesadaran orang tua untuk mengajarkan anaknya 

dalam membaca Al-Qur‟an merupakan salah satu faktor 

yang berpengaruh. Karena sejak anak kecil hingga dewasa 

tidak akan lepas dari didikan dan lingkungannya 

keluarganya terutama orang tua. Dan karena itu mendidik 

anak membaca Al-Qur‟an menjadi kewajiban orang tua. 

Selain orang tua mendidik membaca Al-Qur‟an juga 

menjadi tugas Guru dan Masyarakat  

Penggunaan metode memiliki pengaruh dalam 

mempermudah membaca Al-Qur‟an.                

        

B. Alasan Memilih Judul 

Alasan peneliti memilih judul ini adalah sebagai berikut : 

1. Metode tartil adalah cara membaca Al-Qur‟an dengan 

pelan dan perlahan serta mengucapkan makhrajul huruf 

dengan baik dan benar. Membaca dengan pelan dan 

perlahan dapat terdengar dengan jelas bunyi dari masing-

masing hurufnya beserta tajwidnya. 

2. Metode tartil merupakan salah satu metode pembelajaran 

yang memiliki sifat praktikal dan cepat untuk peserta 

didik ketika membaca Al-Qur‟an. Sehingga penulis 

tertarik dengan metode tersebut. 

 

C. Latar Belakang Masalah  

Guru adalah bagian terpenting untuk menentukan 

keberhasilan pendidikan. Pendidikan tidak akan pernah 

terpisah dengan kehidupan manusia. Hampir semua orang 

melakukan pendidikan. Anak-anak pertama kali mendapat 

pendidikan dari orang tua dan setelah anak-anak menjadi 

dewasa dan berkeluarga mereka sebaliknya akan mendidik 

anak-anaknya. Pendidikan terus berkembang mengikuti 
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perkembangan zaman. Suatu rumusan nasional tentang 

pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta 

didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan bagi 

peranannya di masa yang akan datang.
6
Pendidikan adalah 

bidang yang memfokuskan kegiatannya pada proses beelajar 

mengajar (transfer ilmu).
7
 Pendidikan adalah proses seseorang 

menjadi dirinya sendiri yang tumbuh sejalan dengan bakat, 

watak, kemampuan, dan hati nuraninya secara utuh. Dalam 

Undang-undang Nomot 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 3 disebutkan bahwa : Pendidikan 

Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan bentuk 

watak secara peadaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.
8
 Dalam bukunya Chairul Anwar mengatakan 

“pendidikan yang terarah merupakan pendidikan yang 

berbasis pada prinsip-prinsip hakikat fitrah manusia dalam 

pendidikan”.Artinya pendidikan yang terarah adalah 

pendidikan yang bisa membentuk manusia secara utuh, baik 

dari sisi dimensi jasmani (materi) maupun dari sisi 

mental/inmateri (rohani, akal, rasa, dan hati).
9
 Dalam akifitas 

pendidikan manapun, peserta didik merupakan  sasaran 

(obyek) dan sekaligus sebagai objek pendidikan. Oleh karena 

itu dalam memahami hakikat peserta didik, para pendidik 

perlu dilengkapi pemahaman tentang ciri-ciri peserta didik. 

Setidaknya secara umum peserta didik memiliki cirri, yaitu : 

                                                             
6 Oemar hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta : Bumi Aksara, 

2015), h.2 
7 Chairul Anwar, Buku Terlengkap Teori-Teori Pendidikan Klasik Hingga 

Kontemporer, (Yogyakarta, IrcrisoD, 2017) h.13 
8 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Pasal 3, 4 
9 Chairul Anwar, Hakikat Manusia Dalam Pendidikan, sebuah tujuan 

filosofis, (Yogyakarta : SUKA-Pers, 2014) h.6 
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1. Peserta didik dalam keadaan sedang berdaya, maksudnya 

ia dalam keadaan berdaya untuk menggunakan 

kemampuan, kemauan, dan sebagainya. 

2. Mempunyai keinginan untuk berkembang  kearah 

dewasa. 

3. Peserta didik mempunyai latar belakang yang berbeda. 

4. Peserta didik dapat  melakukan penjelajahan terhadap 

alam sekitarnya dengan potensi yang dimiliki secara 

individu.
10

 

Pendidikan dalam islam memiliki tujuan membina dan 

mengasuh peserta didik agar senantiasa memahami islam 

secara menyeluruh lalu menghayati tujuan yang pada akhirnya 

dapat mengamalkan serta menjadikan islam sebagai 

pandangan hidup. Pendidikan dalam islam memiliki 

kedudukan yang paling tinggi dan utama, karena pendidikan 

agama menjamin memperbaiki ibadah anak-anak dan 

mengangkat mereka kederajat yang tinggi.
11

 Pendidikan islam 

yang paling utama harus bersumber pada Al-Qur‟an. 

Substansi pendidikan yang dibawa oleh Al-Qur‟an tidak 

mengalami perubahan, yakni merupakan suatu proses untuk 

memperteguh keyakinan manusia untuk menerima kebenaran 

ilahi dan pengembangan potensi manusia untuk 

mengembangkan kebenaran tersebut. 

Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur‟an Al-baqarah ayat 23 : 

                     

                  

 

                                                             
10 Chairul Anwar, Multikulturalisme, Globalisme, dan Tantangan  

Pendidikan Abad ke-21, (Yogyakarta : DIVA Press,  2019) h. 73 
11Abdul Aziz, Syafnidah Ifrianti, Upaya guru dalam meningkatkan prestasi 

belajar peserta didik pada masa pelajaran fiqih di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mukti 
Karya Kecamatan Panja Jaya kabupaten Mesuji, Jurnal Terampil, Vol. 2, no. 1 (Juni 

2015), h.2 
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Artinya : “Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-

Qur’an yang kami wahyukan kepada hamba kami 

(Muhammad), buatlah satu surah (saja) yang semisal Al-

Qur’an itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, 

jika kamu orang-orang yang memang benar.” (Q.S Al-

Baqarah : 23).
12

 

 

Berdasarkan ayat diatas, bahwa kita tidak boleh meragukan 

turunnya Al-Qur‟an kepada Nabi Muhammad SAW. Jika ragu 

maka datanglah sesuatu yang serupa dengan surah manapun 

dari Al-Qur‟an sekalipun itu pendek dan manusia diperintah 

untuk bersaksi bahwa manusia berada di jalan yang benar. 

Al-Qur‟an telah melakukan proses penting dalam 

pendidikan manusia sejak diturunkannya wahyu pertama 

kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam. Ayat-

ayat tersebut mengajak seluruh manusia untuk meraih ilmu 

pengetahuan melalui pendidikan membaca.
13

 

Al-Qur‟an merupakan Wahyu Allah yang menguraikan 

suatu kebenaran, tidak hanya menjadi petunjuk hubungan 

dengan Tuhan, tetapi menjadi petunjuk dengan sesama 

manusia.
14

Al-Qur‟an merupakan Kalamullah yang berbicara 

tentang kebenaran, dan melalui Al-Qur‟an manusia bisa 

berhubungan langsung kepada Tuhan Nya dan kepada sesama. 

Allah SWT menurunkan Al-Qur‟an melalui Malaikat Jibril 

yang kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW 

selama 22 Tahun 2 Bulan 22 Hari. Mula-mula di Mekkah 

hingga ke Madinah. Yang bertujuan untuk menjadi pedoman 

dan peunjuk bagi hidup manusia untuk mencapai 

kesejahteraan dunia maupun akhirat.
15

 

Allah dan Rasul-Nya telah mendorong kita untuk 

membaca Al-Qur‟an. Allah berfirman : (Fathir 29-30)  

                                                             
12Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung : CV. Diponegoro, 

2005), h.5 
13Ulil Amri Syafri, Pendidikan Karakter Berbasis Alqur’an, (Jakarta : 

Rajawali Pers, 2014) h. 57 
14 Ibid, h. 7 

15Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta : Raja Grafindo, 2013) 

h.93 
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“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab 

Allah, mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari 

rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-

diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan 

perniagaan yang tidak akan merugi.Agar Allah 

menyempurnakan kepada mereka dari karunia-Nya. 

Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi Maha 

Mensyukuri.”
16

 

Sebagaimana dalam Firman Allah dalam Surat Al-Ankabut 

ayat 45 yang berbunyi : 

                         

                           

    

Artinya : Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu 

Al-Kitab (Al-Qur‟an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya 

Shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan 

mugkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah 

lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan 

Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
17

 

Al-Qur‟an sebagai kitab terakhir memiliki posisi penting 

dalam sistem ajaran islam. Membaca Al-Qur‟an secara baik 

dan benar sesuai dengan makharijul huruf dan kaidah ilmu 

tajwid diwajibkan bagi setiap muslim, hukum dari 

                                                             
16 Abu Sabiq „Aly, Abu „Ubaidillah Zain, Kaidah-kaidah Membaca Al-

Qur’an dengan Tartil, (Jogja : Al-Qamar Media) h.17 
17 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya. 401 
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mempelajari  ilmu tajwid adalah fardhu kifayah, dan hukum 

dari membaca Al-qur‟an menggunakan ilmu tajwid disebut 

fardhu „ain.
18

Oleh karena itu kita dianjurkan untuk 

mempelajari dan memperhatikan bacaan dalam Al-Qur‟an 

agar tidak salah dalam membacanya dan tidak berakibat fatal 

dalam pemaknaan Al-Qur‟an.Al-qur‟an memiliki peran 

penting dalam mengatur dan mengarahkan kehidupan 

manusia. Setiap  muslim wajib untuk mempelajari Al-qur‟an, 

karena berfungsi sebagai pedoman utama manusia,  

Al-Qur‟an memiliki kedudukan khusus dalam ajaran 

Islam. Pengajaran membaca Al-Qur‟an lebih ditekankan pada 

beberapa hal antara lain : 

1. Kemampuan mengenali dan membedakan huruf-huruf 

hijaiyah dengan benar.  

2. Kemampuan untuk melafalkan kata-kata dalam Al-

Qur‟an dengan Fasih dan sesuai mahkrajnya. 

3. Mengerti dan memahami hokum atau patokan-patokan 

membaca Al-Qur‟an.
19

 

selain itu Al-qur‟an juga memiliki fungsi untuk 

memecahkan berbagai persoalan masalah dalam hidup 

manusia. Melalui Al-qur‟an Allah SWT meyakini manusia 

bahwa Dialah Tuhan satu-satunya yang patut disembah dan 

meminta pertolongan. Dan  mengamalkan Al-qur‟an 

merupakan kewajiban seorang muslim dalam kehidupan 

sehari-hari. Rasulullah SAW menganjuran seorang guru untuk 

mendidik peserta didik untuk mampu membaca, memahami, 

dan mengamalkan Al-qur‟an dengan baik dan benar. Seperti 

hadis Rasulullah SAW : 

Artinya : “Didiklah anakmu dengan tiga perkara, ialah 

mencintai Nabimu, mencintai keluarga Nabi, dan membaca 

Al-qur’an, sesungguhnya orang yang berpegang teguh pada 

Al-qur’an berada pada lindungan Allah SWT pada hari tidak 

ada perlindungan, kecuali lindungan-Nya bersama-sama 

                                                             
18Ibid 
19 Departemen Agama RI, Pola Pembelajaran di Pesantren, (Blitar : Nurul 

Iman, 2010) h.7 
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dengan nabi-nabi dan sahabat-sahabatnya yang tulus (H.R 

Ad-Dailami ’an ’Iliyyi). 

Dalam proses pembelajaran Al-Qur‟an, pendidikan 

mengajarkan Al-Qur‟an kepada anak adalah bagian terpenting 

agar anak didik mampu membaca Al-Qur‟an dan 

memahaminya, serta mengamalkannya.  

Ibnu kholdun menjelaskan tentang pentingnya 

mengajarkan anak untuk membeca Al-Qur‟an beliau 

mengattakan “Mengajari anak untuk membaca Al-qur‟an 

merupakan salah satu bentuk syi‟ar Agama yang awal 

mulanya dijalankan oleh para ulama terlebih dahulu sampai 

akhirnya secara bertahap seluruh masyarakat mulai merasakan 

nikmatnya Iman didalam jiwa mereka disebabkan oleh Al-

Qur‟an.”
20

Rasulullah SAW memaparkan bahwa sebaik-baik 

orang itu adalah yang mempelajari Al-qur‟an dan kemudian 

mengajarkannya kepada orang lain. Pembaca Al-Qur‟an tidak 

mengenal usia, laki-laki, maupun perempuan. Mulai dari 

anak-anak sampai orang tua, orang miskin maupun orang kaya 

semua diperbolehkan untuk mempelajari dan membaca Al-

Qur‟an dan wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk 

membaca dan mempelajari, serta mengamalkannya. Al-

Qur‟an berisi tentang akidah, akhlak, syariah, kisah manusia 

di masa lampau, berita-berita di masa yang akan dating dan 

prinsip ilmu pengetahuan sesuai hokum Allah yang berlaku.  

Membaca Al-Qur‟an tidak boleh asal baca dan harus 

hati-hati dalam pengucapan makharijul hurufnya, karena 

apabila salah dalam melafalkan akan salah juga dalam 

mengartikannnya.  

Membaca Al-Qur‟an yang baik dan benar harus dengan 

bacaan tartil. Karena Al-Qur‟an merupakan pedoman hidup 

umat Islam, dan mempelajarinya merupakan kewajiban kita 

sebagai umat islam. Begitu pula dengan membacanya, 

membaca Al-Qur‟an tidak sama dengan membaca teks arab 

                                                             
20 Muhammad Nur Abdul Hafidz, Mendidiknh Anak Bersama Rasulullah, 

(Bandung : Logos, 2000), h. 139 
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karena membaca Al-Qur‟an harus sesuai aturannya yaitu 

dengan ilmu tajwid. Allah SWT berfirman : 

             

 Artinya : “Dan bacalah Al-Qur’an dengan perlahan-

lahan.(Q.S Al-Muzammil :4) 

  Ayat diatas menjelaskan bahwa mebaca Al-Qur‟an 

harus dengan perlahan agar makharijul huruf dan ilmu 

tajwidnya sesuai dengan kaidah yang berlaku. 

  Tajwid adalah membaguskan bacaan huruf-

huruf/kalimat-kalimat Al-Qur‟an satu persatu dengan terang, 

teratur, perlahan dan tidak terburu-buru sesuai kaidah ilmu 

tajwid.
21

 

  Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara 

membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar sehingga semprna 

maknanya. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardhu 

kifayah, dan hokum menggunakan ilmu tajwid adalah fardhu 

„ain.  

Ada berbagai faktor pendukung pembelajaran Al-

qur‟an, antara lain pengetahuan seorang guru, penggunaan 

metode, pengetahuan tentang psikologi murid, serta sarana 

dan prasarana sebagai proses pendukung pembelajaran. Proses 

pembelajaran guru dan keberhasilan seorang murid memiliki 

keterkaitan. Cara mengajar yang menarik, sikap seorang guru 

terhadap murid, dan kreativitas guru menjadi rangsangan 

tersendiri dalam proses pembelajaran. Salah satu faktor 

keberhasilan suatu pembejaran yakni penggunaan metode 

pengajaran oleh guru. Guru harus pandai menarik minat 

murid, kreatif dalam memilih metode akan memudahkan guru 

dalam melaksanakan suatu proses pembelajaran.  

Salah satu metode yang dapat memudahkan guru 

dalam melaksanakan proses pembelajaran Al-Qur‟an yakni 

metode tartil. Karena metode tartil merupakan salah satu 

                                                             
21 Ust. Khalillurrahman el mahfani, belajar cepat ilmu tajwid mudah dan 

praktis, (wahyuQolbu, 2014), h.1-2 
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meode yang sifatnya praktikal dan cepat untuk membantu 

murid agar dapat membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar. 

Tartil adalah mengeluarkan bunyi huruf Al-Qur‟an 

sesuai dengan makhaj (tempat keluarnya huruf) dan sifat-sifat 

huruf. Jadi mettode tartil adalah suatu cara untuk membaca 

Al-Qur‟an secara praktis, dengan baik dan benar.  

Pendidikan sendiri merupakan salah satu kegiatan dan 

upaya untuk menciptakan manusia yang berpotensi dan 

berkuaitas sumber daya.
22

 Guru merupakan komponen yang 

berfungsi mendidik anak didiknya, yang menyampaikan 

pengetahuan, dan pemahamannya terhadap murid. Guru juga 

bisa berperan sebagai pengembang potensi potensi anak 

didik.
23

Kualitas seorang guru sangat berpengaruh terhadap 

kualitas bacaan muridnya, maka dari itu dibutuhkan seorang 

pembimbing atau guru yang berkompeten.Peran guru sangat 

berpengaruh dalam membaca Al-qur‟an, dan Allah 

memerintahkan kepada malaikat jibril untuk dapat 

membimbing Nabi Muhammad agar tidak mengalami 

kesulitan dan memahami wahyu pertama yang diberikan oleh 

Allah SWT. 

Proses belajar baca-tulis dilakukan untuk bisa 

membaca. DanAl-Qur‟an merupakan bacaan yang 

fundamental. Karena Al-Qur‟an adalah yang pertama harus 

dibaca, oleh karena itu harus ada upaya untuk belajar kitab 

suci. Belajar Al-Qur‟an harus mengamalkan prinsip membaca, 

sebagaimana yang tertera pada ayat pertama, yaitu 

“(membaca) dengan nama Tuhanmu yang Menciptakan”. 

Berdasarkan ayat tersebut sudah jelas bahwa kita dianjurkan 

untuk belajar membaca dan menulis.  

Kemampuan membaca Al-Qur‟an perlu diajarkan 

kepada anak didik melalui sebuah proses pembelajaran, hal ini 

untuk menjaga bacaan Al-Qur‟an. Adanya dukungan dan 

                                                             
22  Chairul Anwar,  A saregar, L Choiriah, F Susanti, The Effectiveness of 

STEM Learning: Scientific Attitudes and Students‟ Conceptual Understanding, 
Journal of Physics: Conf. Series1467 (2020) 012008, h. 1 

23 Ibid, h. 11 
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kesadaran dari orang tua untuk mengajarkan Al-Qur‟an 

kepada anak-anaknya sejak masih dini adalah salah satu hal 

yang paling penting. Karena pertumbuhan anak dari kecil 

sampai dewasa tidak lepas dari didikan lingkungsn 

keluarganya terutama orang tua. Maka sudah menjadi 

kewajiban orang tua untuk mendidik anak membaca Al-

Qur‟an. 

Selain orang tua, guru dan masyarakat memiliki tugas 

mendidik anak membaca Al-Qur‟an, dan dapat melakukan 

langkah positif juga inovatif dalam pembelajaran. Metode 

tartil merupakan salah satu media untuk belajar dan 

memperdalam isi kandungan Al-Qur‟an. Pendidikan Al-

Qur‟an yaitu pendidikan mengajarkan anak tentang Al-

Qur‟an, yang merupakan bagian terpenting dari Pendidikan 

Agama Islam. Dalam proses pembelajaran Al-Qur‟an supaya 

anak didik mampu membaca Al-Qur‟an dan memahaminya, 

serta mengamalkannya sehingga Al-Qur‟an menjadi pedoman 

bagi kehidupan.  

Tetapi masih banyak kalangan umat islam yang tidak 

bisa membaca Al-Qur‟an. Sebagian mereka menganggap 

bahwa membaca Al-Qur‟an adalah hal yang sulit, terlebih jika 

dilakukan orang dewasa atau orang tua. Sehingga banyak dari 

mereka yang putus asa untuk bisa membaca Al-Qur‟an. Hal 

ini merupakan masalah yang paling mendasar dikalangan 

umat ini, salah sau yang paling mendasar adalah belum semua 

umat islam bisa membaca Al-Qur‟an, mempelajari, 

menghayati dan mengamalkannya. 

Guru adalah salah satu komponen yang berfungsi 

sebagai pedidik bagi anak didiknya, yang menyampaikan 

pengetahuan dan pemahaman. Sehingga peserta didik 

memperoleh perubahan dalam berfikir, maupun dalam 

bentuk tindakan. Guru adalah pendidik yang professional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 

didik. Guru merupakan sosok yang patut menjadi penuntun 

yang dapat digugu dan ditiru serta sebagai contoh bagi 
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kehidupan dan pribadi peserta didik.
24

 Jadi salah satu tugas 

dan tanggung jawab pendidik adalah mengajarkan Al-Qur`an 

agar peserta didik dapat berpegang teguh terhadap ajaran 

Agama. Seorang guru perlu memiliki kemampuan 

merancang dan mengimplementasikan berbagai Strategi 

pembelajaran yang dianggap cocok dengan minat dan bakat 

serta sesuai dengan taraf perkembangan siswa termasuk 

didalamnya memanfaatkan berbagai sumber dan media 

pembelajaran untuk menjaamin efektifitas.
25

 

Metode sangat diperlukan dalam pembelajaran membaca 

Al-Qur‟an, karena metode sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan suatu pembelajaran. Metode merupakan cara 

yang digunakan dalam melaksanakan pembelajaran agar 

tercapai hasil yang sesuai. Metode pembelajaran, yaitu alat 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode diartikan 

sebgai cara mengajar yang digunakan oleh pengajar dalam 

sebuah proses pembelajaran agar tercipta tujuan yang ingin 

dicapai.
26

 Dan yang dimaksud dengan metode pembelajaran 

Al-Qur‟an merupakan cara yang dilakukan dalam 

pembelajaran membaca Alqur‟an dengan tujuan 

mempermudah membaca Alqur‟an dengan benar sesuai 

makhorijul huruf dan ilmu tajwid. Metode tartil merupakan 

salah satu solusi yang digunakan dalam kegiatan belajar Al-

Qur‟an agar dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu 

guru harus pandai dalam memilih metode pembelajaran, agar 

proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan 

lancar.
27

 

 

                                                             
24 Syofnidah ifrianti, Teori dan Praktik Microteching, (Yogyakarta : Pustaka 

Pranala : 2019) h.1 
25 Ipastion, Khadijah, penerapan metode tartil dalam meningkatkan 

kemampuan membaca 
 Al-Quran di SMKN 1Gunung Talang, Jurnal Pendidikan Islam Murabby, Vol. 2, 

No.1 (April, 2019), h. 90 
26 Nur Tanfidiyah, Metode Yanbu‟a dalam meningkatkan baca tulis Al-

Qur‟an pada anak usia dini, the 2rnd annual conference on Islamic early childhood 
education, Vol. 2 (Agustus 2017), h.112 

27 Ibid, h.12 
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Metode Tartil merupakan salah satu metode yang 

dirancang dan ditulis oleh Gazali pada awal tahun 1993 untuk 

membantu murid-murid agar dapat belajar lebih cepat dan 

praktikal membaca Al-Qur‟an. Metode ini dimunculkan 

untuk menyahut berbagai fenomena metod belajar mengajar 

Al- Qur‟an yang akhir-akhir ini cenderung dilihat kurang 

kreatif   dan inovatif.
28

Sedangkan pengertian Metode Tartil 

cara membaca Al-Quran dengan pelan dan perlahan serta 

mengucapkan huruf-huruf dari Makhrajnya dengan tepat. 

Membaca dengan pelan dan tepat maka dapat terdengar 

dengan jelas masing-masing hurufnya dan Tajwidnya.
29

 

Kategori penilaian kemampuan dalam membaca Al-Quran
30

 

No. Kategori 
Deskripsi Kemampuan 

Membaca Al-Qur’an 
Skor 

1. Sangat baik Murid dapat membaca Al-Qur‟an 

secara lancar dengan makhrijul 

huruf yang benar,tajwid yang 

benar,serta irama tartil yang 

bagus. 

 

80-

100 

2. Baik Murid dapat membaca Al-Qur‟an 

secara lancar tetapi masih kurang 

tepat makhrijul huruf, tajwid, dan 

seni. 

60-79 

3. Cukup Murid dapat membaca  

Al-Qur‟an tidak lancar, keliru 

makhrijul huruf, dan Tahjwidnya. 

40-59 

4. Kurang Murid bisa membaca al-

Qur`an masih mengeja, tidak seuai 

ilmu tajwid dan masih banyak yang 

keliru. 

20-39 

                                                             
28 Syarifmen, nova erlina, implementasi metode tartil dalam pemberantasan 

buta aksara al-qur`an pada murid sekolah dasar, 3rd international conference on 

Islamic education , (EPF Institute, kajang, slanggor, Malaysia, 2017), h.1366 
29abu sabiq aly, abu ubaydillah zain, kaidah-kaidah membaca al-Qur`an 

dengan tartil , (Jakarta: al-Qamar media, 2014), h.2 
30 Syarifmen , Nova Erlina., Implementasi metode tartil dalam 

pemberantasan buta aksara al-qur’an pada murid sekolah dasar, 3rd international 
conference on Islamic education, (EPF Institue, kajang, slanggor, Malaysia, 2017), h. 

1368 



  

 

16 

5. Sangat kurang Murid belum bisa membaca  

Al-Qur`an 

0-29 

 

Berdasarkan tabel diatas, terdapat lima keterangan 

yaitu sangat baik, baik, cukup, kurang dan sngat kurang. 

Sangat baik berarti dalam membaca Al- Quran sudah benar 

semua baik dari Makhrijul Huruf, Tajwid, dan cara 

membacanya menggunakan irama yang bagus. Baik dapat 

diartikan bahwa membaca Al-Quran sudah lancar akan tetapi 

masih belum tepat karena masih belum pas Makhrijul 

Hurufnya dan belum mengikuti kaidah Tajwid. Cukup dapat 

diartikan dalam membaca Al-Quran belum lancar dan belum 

sesuai Ilmu Tajwid dan Makhrijul Hurufnya. Kurang dapat 

diartikan dalam membaca ayat masih mengeza jadi belum 

susuai Ilmu Tajwidnya dan Makhrijul Hurufya belum pas. 

Sangat kurang dalam membaca Al-Qur‟an belum bisa sama 

sekali. Jadi belum sesuai Tajwid dan Makhrijul Hurufnya. 

 

DOKUMENTASI DATA HASIL OBSERVASI TES 

KEMAMPUAN MEMBACA AL-QUR’AN SISWA KELAS VI 

No NamaSiswa Skor Keterangan 

1. AdindaPutri 89 SB 

2. Ahmad Abdurrozaq 70 B 

3. AzkiaNufus 50 C 

4. ChantikaPutriFadillah 70 B 

5. Ciko Putra Ramadan 88 SB 

6. Danil Tri Saputra 60 B 

7. DhanianPitra 55 C 

8. Fatimah Az-Zahra 90 SB 

9. FatirHermawan 65 B 

10. Gestiyana 50 C 

11. IqbalPriajiYudistira 55 C 

12. Laura Cintia Bella 10 SK 
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13. LalaNurmala 75 B 

14. MikaelaZafira 70 B 

15. M. Alvaro 55 C 

16. M. Reynaldi 88 SB 

Sumber : hasil penelitian di MI Mathla’ul Anwar Sinar Gading 

 

DOKUMENTASI DATA HASIL OBSERVASI TES 

KEMAMPUAN MEMBACA AL-QUR’AN SISWA KELAS V 

 

No NamaSiswa Skor Keterangan 

1. Ahmad FrantoniAji 89 SB 

2. Alisha Andani 71 B 

3. ArdionArta Reza 50 C 

4. DaffaAqilaHindiyah 70 B 

5. Darin Fatin Maharani 89 SB 

6. Deaz Maharani 60 B 

7. DeniFirmansyah 55 C 

8. Dimas Prayoga 90 SB 

9. Ibnu Abbas Al-Qodri 65 B 

10. IntanHidayati 55 C 

11. Irawan Abdullah 56 C 

12. JakaPratama 15 SK 

13. JihanAulia 78 B 

14. KiranaOktavia 70 B 

15. KiranaAnindia 60 B 

16. Kiki Anugerah 88 SB 

Sumber : hasil penelitian di MI Mathla’ul Anwar Sinar Gading 

Madrasah Mathla‟ul Anwar merupakan madrasah yang 

sudah menerapkan metode tartil.Hal ini berdasarkan 

wawancara pada salah satu guru di Madrasah Mahla‟ul Anwar 

Sinar Gading, Ibu Fasha Afrida S.Pd menyatakan bahwa “Di 

madrasah ini sudah melaksanakan metode tartil dalam hal 
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baca tulis Alqur‟an.Metode tartil ini diterapkan pada saat 

pembelajaran dan kegiatan ekstrakulikuler tahfidz dan sudah 

berjalan baik etapi masih ada siswa yang belum mampu 

membaca alqu‟an sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan 

makharijul huruf”.
31

 Dari hasil wawancara diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa Madrasah Ibtidaiyah Mathla‟ul Anwar 

sudah menerapkan metode tartil pada saat BTQ dan sudah 

berjalan baik.Maka dari itu peneliti ingin meihat bagaimana 

implementasi metode tartil tersebut. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis 

mengadakan penelitian KEMAMPUAN MEMBACA AL-

QUR‟AN DI MADRASAH IBTIDAIYAH MATHLA‟UL 

ANWAR SINAR GADING MELALUI METODE TARTIL”. 

 

D. Fokus Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian 

pada implementasi metode tartil dalam meningkatkan 

kemampuan membaca Al-Qur‟an di Madrasah Ibtidaiyah 

Mathla‟ul Anwar Sinar Gading  

1. Bagaimana kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa MI 

Mathla‟ul Anwar Sinar Gading ? 

2. Bagaimana peran metode tartil dalam membaca Al-

Qur‟an ? 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah terdapat rumusan 

masalah sebagai berikut : “Bagaimana implementasi metode 

tartil dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur‟an 

di Madrasah Ibtidaiyah Mathla‟ul Anwar Sinar Gading?” 

 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi 

metode tartil dalam meningkatkan kemampuan membaca 

                                                             
31Fasha Afrida,wawancara dengan Guru Pendidikan Bahasa Arab , Bandar 

Lampung, 18 Januari 2020) 



  

 

19 

Al-Qur‟an di Madrasah Ibtidaiyah Mathla‟ul Anwar Sinar 

Gading. 

2. Manfaat penelitian 

a. Manfaat secara teoritis, memberikan informasi 

tentang implementasi metode tartil dalam 

meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur‟an di 

Madrasah Ibtidaiyah Mathla‟ul Anwar Sinar Gading. 

b. Secara praktis, 

1) Bagi Guru, dapat dijadikan evaluasi bagi pendidik 

untuk mengembangkan metode tartil dalam 

pembelajaran baca Qur‟an. 

2) Bagi siswa, dapat dijadikan salah satu metode 

untuk membaca Al-Qur‟an secara perlahan dengan 

baik, dan benar.  

 

G. Tinjauan Pustaka 

1. Umroh Nazilah, “efektifitas metode at-tartil dalam 

meningkatkan keaktifan belajar santri pada BTQ di TPQ 

Ishlahul Ummah Waru, Sidoarjo”. Hasil penelitiannya 

ialah peranan guru dalam menerapka efektifitas metode 

at-tartil.
32

 

2. Saiful Umam, “Implementasi program tartil dan tahfidz di 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah I Kudus”. Hasil 

penelitiannya adalah cara guru untuk menerapkan dan 

mampu melaksanakan metode tartil dan tahfidz dengan 

tujuan agar peserta didik mampu dengan mudah 

menghafal Al-Qur‟an.
33

 

3. Restu Anggini, “Implementasi metode tartil dalam 

meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur‟an di TPA 

Ar-Ridho Sukarame Bandar Lampung”. Hasil 

penelitiannya adalah Implementasi metode tartil di TPA 

                                                             
32 Umroh Nazillah, efektivitas metode at-tartil dalam meningkatkan 

keaktifan belajar santri pada BTQ di TPQ Ishlahul Ummah waru Sidoarjo, Skrpsi, 

UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015) 
33 Saiful Umam, Implementasi program tartil dan tahfidz di Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah 1 Kudus, Skripsi, IAIN Walisongo, 2010) 
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Ar-Ridho Sukarame Bandar Lampung berjalan dengan 

baik.
34

 

 

H. Metode dan Teknik Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 

jenis penelitian kualitatif. Metode kualitatif menurut 

Sugiyono dalam bukunya adalah suatu metode yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang 

digunakan untuk meneliti kondisi/gejala yang alami 

dimana instrument dari penelitian ini adalah peneliti itu 

sendiri, pengambilan sampel sumber data dilakukan 

dengan teknik purposive dan snowball, teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan triangulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasilnya 

berupa makna bukan generalisasi.
35

 

Dari pengertian di atas metode kualitatif merupakan 

jenis penelitian yang bersifat realistik, alamiah, dengan 

menggunakan peneliti sebagai instrument dari penelitian, 

bersifat induktif dalam menganalisis data, dan merupakan 

penelitian yang sifatnya harus terjun langsung ke 

masyarakat agar dapat menggali masalah serta hasil dari 

penelitian dikembangan secara kata-kata atau deskriptif 

dan lebih ke makna bukan generalisasi. 

Sedangkan menurut Emzir, pendekatan kualitatif 

merupakan pendekatan yang mempunyai pemikiran 

secara primer dan mempunyai pandangan secara 

konstrutivist atau secara advokasi partisipan dengan 

mengggunakan strategi penelitian secara naratif, 

fenomenologis, etnografis, studi grounded theory, dan 

                                                             
34 Restu Anggini, Implementasi metode tartil dalam meningkatkan 

kemampuan membaca Al-Qur‟an di TPA Ar-Ridho Sukarame Bandar Lampung, 

Skripsi, (Universitas Islam Negeri Raden Intan : Bandar Lampung, 2017) 
35 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 2017) h. 

14  
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peneliti mengumpulkan data secara terbuka yang 

bertujuan untuk mengembangkan tema-tema dari data.
36

 

Jadi penelitian deskriptif yang artinya hasil eksplorasi 

atau para partisipan melalui pengamatan dengan semua 

variannya, dan wawancara mendalam dideskripsikan 

dalam catatan kualitatif yang terdiri dari catatan 

lapangan, wawancara, catatan pribadi, catatan 

metodologis, dan catatan teoritis.
37

 Jenis penelitian 

deskriptif kualitatif. Penelitian deskripif bertujuan 

mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa 

adanya.
38

 Jadi data-data yang terkumpul berupa kata-kata, 

gambar bukan angka-angka, kalaupun ada angka hanya 

untuk memperkuat data, dan tidak menjadi focus 

penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan 

penelitian langsung ke Madrasah Ibtidaiyah Mathla‟ul 

Anwar Sinar Gading untuk mengetahui kemampuan 

membaca Al-Qur‟an peserta ddik dengan menggunakan 

metode Tartil.  

2. Sumber Data  

Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu : 

a. Sumber data primer yang berarti bahwa data diperoleh 

dari informan yang mengetahui secara jelas dan rinci 

tentang masalah yang sedang diteliti dengan 

menggunakan wawancara. Informan yang dijadikan 

sebagai data primer adalah : 

1) Guru bidang studi pendidikan Bahasa Arab yang 

bertugas sebagai penanggung jawab terhadap 

terlaksananya kegiatan ekstrakulikuler Tahfidz 

dengan menerapkan metode tartil. 

                                                             
36 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan : Kuanntitatif dan Kualitatif, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2010) h. 28 
37Nusa Putra, Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan,(Jakarta: PT. 

Grafindo Persada, 2014) h.71 
38 Isna Raflianti, Yani Setiani,Novalyosi, Profil Kemampuan Literasi 

Kuantiaif Calon Guru Matematika, Vol.11, No.1 (2018), h.65 
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2) Murid kelas 3, 5, dan 6 yang mengikuti kegiatan 

ekstrakulikuler Tahfidz di Madrasah Ibtidaiyah 

Mathla‟ul Anwar Sinar Gading. 

b. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh 

dari literatur maupun tertulis atau dokumen-dokumen 

yang berhubungan dengan penelitian pada saat studi 

kepustakaan. 

3. Partisipan dan Tempat Penelitian 

Dengan penelitian kualitatif, peneliti sangat berperan 

penting sebagai instrument dari penelitian ini.Dalam hal 

ini peneliti bertindak sebagai perencana, pengumpul 

tindakan, menganalisis tindakan, dan menyimpulkan hasil 

dari tindakan tersebut.Status dari peneliti ini diketehui 

oleh kepala sekolah, dan guru-guru yang bersangkutan 

beserta staff yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Mathla‟ul 

Anwar Sinar Gading. 

Peneliti melakukan penelitian di MI Mathla‟ul Anwar 

Sinar Gading dengan mengobservasi siswa kelas V dan VI 

MI Mathla‟ul Anwar Sinar Gading yang berjumlah 32 

siswa dan dengan guru Bahasa Arab. 

4. Prosedur Pengumpulan Data 

Peneliti menjelaskan jenis metode yang digunakan 

dalam mengumpulkan data di lapangan yang bertujuan 

untuk menjawab pertanyaan yang sudah disusun 

sebelumnya. Adapun metode yang digunakan sebagai 

berikut : 

a. Metode Observasi 

Menurut Nasution, dasar semua ilmu pengetahuan 

adalah observasi.
39

Observasi adalah pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap ggejala-gejala 

yang diteliti.
40

 pengamatan (Observasi) adalah metode 

                                                             
39 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R &D, 

(Bandung : Alfabeta, 2017) h. 226 
40 Lailatul Mardiana, metode multisensory terhadap kemampuan membaca 

menulis huruf Al-Qur‟an permulaan dengan metoe at-tartil jilid 1 siswa tunarungu, 

Jurnal Pendidikan Khusus, (2016), h.5 
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pengumulan data dimana peneliti mencatat informasi 

sebagaimana yang mereka saksikan selama 

penelitian.
41

 Berdasarkan pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa observasi adalah suatu 

pengambilan data melalui pengamatan langsung 

terhadap situasi yang ada di lapangan. Metode ini 

dgunakan untuk mengamati kondisi MI Mathla‟ul 

AnwarSinar Gading, bagaimana kemampuan 

membaca Al-Qur‟an siswa kelas V dan VI yaitu 

dengan melakukan pengamatan langsung pada 

pembacaan peserta didik. Peneliti melakukan 

observasi yaitu mengamati guru saat mengetes 

kemampuan siswa kelas V dan VI membaca Al-

Qur‟an dengan memanggil satu persatu peserta didik 

untuk membacakan surah dalam Al-Qur‟an lalu guru 

menilai dari kelancaran, tajwid (nun mati dan tanwin), 

dan waqaf. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan observasi Partisipatif dimana peneliti 

terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran di 

sekolah. Peneliti melakukan observasi terhadap siswa 

saat gurunya mengetes siswanya membaca Al-qur‟an.  

Metode Wawancara 

Wawancara dilakukan secara bebas dan tidak 

terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang sistematis 

dan lengkap untuk pengumpulan data.
42

Wawancara 

dilakukan untuk mendapat informasi yang berkaitan 

dengan implementasi metode tartil dalam 

meningkatkan kemampuan membaca Alqur‟an. 

b. Metode Dokumen 

Dokumen merupakan catatan kejadian yang sudah 

lalu.Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, dan 

karya-karya dari sesorang. Untuk memperoleh 

                                                             
41 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 

223 
42Ibid, h. 233  
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gambaran dari pemahaman mendalam, peneliti akan 

mengumpulkan semua dokumen yang berkaitan 

dengan proses berlangsungnya kegiatan membaca 

Alqur‟an dengan metode tartil dalam bentuk foto dan 

biografi Madrasah Ibtidaiyah Mathla‟ul Anwar Sinar 

Gading yang bertujuan untuk menganalisis dokumen 

secara mendalam dan secara rinci dari penelitian yang 

ditemukan. 

5. Prosedur Analisis Data 

 Bagian yang sangat penting dalam penelitian salah 

satunya adalah menganalisis data.Karena analisis data 

digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang 

ditemukan.Dalam hal ini, Peneliti menggunakan teknik 

analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan 

menguraikan dan mengumpulkan data dengan kata-kata 

yang bertujuan untuk memudahkan dalam 

menggambarkan keadaan yang terjadi dan bisa dipahami 

oleh masyarakat umum. 

Terdapat tiga langkah dalam menganalisis data : 

a. Reduksi data, Kegiatan mereduksi data yaitu data 

mentah yang telah dikumpulkan dari hasil Observasi 

dan wawancara serta dokumetasi diperjelas, kemudian 

diringkas agar mudah dipahami. Reduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema 

dan polanya kemudian membuang data yang tidak 

perlu.
43

 Reduksi data digunakan untuk memilah hal-

hal pokok sesuai dengan fokus penelitian. Hal ini 

dilakukan karena banyak data dari masing-masing 

informan yang tidak relevan dengan fokus penelitian 

sehingga perlu dikurangi. 

                                                             
43 Abdul Aziz,Syafnidah Ifrianti, upaya guru dalam meningkatkan prestasi 

belajar peserta didik pada mata pelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mukti 
karya Kecamatan Papan Jaya kabupaten Mesuji, jurnal terampil, Vol.2, no.1 (Juni 

2015) h.7 
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b. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan 

informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan 

akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan.
44

Penyajian data merupakan gambaran dari 

hasil pengamatan di lapangan. Dalam penelitian 

kualitatif data disajikan dalam bentuk naratif.  

c. Verifikasi atau menarik kesimpulan adalah berbagai 

kegiatan untuk menyimpulkan hal-hal yang diperoleh 

selama penelitian yang diuji kebenarannya.
45

 

6. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Untuk memeriksa keabsahan data dalam 

penelitian ini, peneliti mengggunakan teknik 

triangulasi.Triangulasi yang mempunyai arti bahwa 

peneliti menggunakan berbagai teknik dalam 

mengumpulkan data yaitu wawancara mendalam tak 

berstruktur, pengamatan, dan dokumentasi dari berbagai 

sumber yang berbeda.
46

 

Ada tiga jenis teknik dalam triangulasi yaitu : 

a. Triangulasi sumber data, merupakan triangulasi yang 

diperoleh dari beberapa sumber dengan bertujuan 

untuk menguji kredibilitas data dan cara mengecek 

data 

b. Triangulasi teknik merupakan suatu cara atau alat yang 

digunakan untuk mengecek kredibilitas dengan alat 

yang berbeda 

c. Triangulasi waktu merupakan kumpulan data yang 

ditemukan pada waktu pagi hari, siang hari, maupun 

malam hari dengan teknik wawancara bertujuan untuk 

memberikan data yang lebih valid sehingga lebih 

kredibel.
47

 

                                                             
44 Ahmad Rijali. Analisis data kualitatif, Jurnal alhadharah, Vol. 17, No.33 

(Januari 2018), h.94 
45Ibid, h. 247 
46Ibid, h. 372 
47Ibid, h. 373 
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Pada penelitian ini, penulis menggunakan ketiga 

jenis trangulasi tersebut.Pertama triangulasi sumber data 

yang diperoleh dengan wawancara terhadap informan dan 

berkaitan dengan tempat, peristiwa, dokumen, serta arsip 

yang memuat kejadian.Kedua, triangulasi teknik, yaitu 

penulis mengumpulkan data yang berasal dari 

wawancara, observasi, dan dokumentasi.Ketiga 

triangulasi waktu, penulis mengumpulkan data tentang 

kapan terlaksananya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Implementasi Metode Tartil 

1. Pengertian Metode Tartil 

Menurut KBBI suatu jalan atau cara kerja yang 

digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dinamakan 

metode.
48

 Dalam bahasa arab metode disebut juga dengan 

thoriqoh yang berarti jalan atau cara. 
49

 

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nahl ayat 125 

yang berbunyi: 

                    

                      

             

Artinya : “(Wahai Nabi Muhammad SAW) serulah 

(semua manusia) kepada jalan (yang 

ditunjukkan) Tuhan Pemelihara kamu 

dengan hikmah (dengan kata-kata bijak 

sesuai dengan tingkat kepandaian 

mereka) dan pengajaran yang baik dan 

bantalah mereka dengan (cara) yang 

terbaik. Sesugguhnya Tuhan pemelihara 

kamu, Dialah yang lebih mengetahui 

(tentang siapa yang tersesat dari jalan-

Nya dan dialah yang lebih mengetahui 

orang-orang yang mendapat petunjuk)”.
50

 

                                                             
48KBBI (Online), tersedia di : https://kbbi.web.id/metode (Diakses pada 

tanggal 15 Agustus 2019) 
49Wikipedia, tersedia di : htpps://id.m.wikipedia.org (Diakses pada tanggal 

15 Agustus 2019) 
50Al Quran Cordoba, Al quran Tajwid dan Terjemah, (Bandung : Cordoba 

Internasional Indonesia, 2014) h. 281 

https://kbbi.web.id/metode
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Menurut tafsir Ibnu Katsir ayat di atas menjelaskan 

bahwasannya Allah SWT memerintahkan Nabi 

Muhammad SAW untuk menyeru manusia menyembah 

Allah SWT dengan cara yang bijaksana. Hal-hal yang 

diserukan berupa larangan-larangan dan kejadian-kejadian 

yang menimpa di masa lalu. Pelajaran yang baik agar 

dijadikan peringatan buat mereka akan pembalasan Allah 

SWT. Allah SWT juga memerintahkan kepada Nabi 

Muhammad saw untuk bersikap lemah lembut dalam 

mengahadappi perdebatan dan pembantahan. Dan diakhir 

ayat Allah SWT menjelaskan bahwa Allah Swt 

mengetahui siapa yang celaka dan siapa yang berbahagia 

di anatara mereka. Karena hal tersebut sudah dicatat di 

sisi-Nya. Tugas Nabi Muhammad saw hanyalah 

menyampaikan dan Kamilah yang akan menghisab.
51

 

Selain itu ada beberapa definisi yang dikemukakan 

oleh beberapa ahli, antara lain sebagai berikut :  

a. Mohammad Athiyah Al-Abrasy mendefinisikan 

paham kepada peserta didik dalam segala macam 

pelajaran, jadi metode adalah rencana yang kita 

buat untuk diri kita sebelum memasuki kelas. 

b. Prof. Abd. Rahim Ghunaimah bahwa metode 

sebagaiman cara-cara yang diikuti oleh guru 

untuk menyampaikan suatu lepada peserta didik. 

c. Edgar Bruce Wesley mendefinisikan metode 

sebagai kegiatan terarah bagi guru yang 

menyebabkan terjadi proses belajar mengajar, 

hingga pengajaran menjadi berkesan.  

Metode adalah cara atau teknik yang digunakan guru 

dalam melakukan interaksi dengan siswa pada saat 

proses pembelajaran berlangsung.
52

 

                                                             
51Tafsir Ibnu Katsir (Online), tersedia di : www.ibnukatsironline.com 

(Diakses pada tanggal 6 Agustus 2019) 
52 Masitoh, Laksimi Dewi, Strategi Pembelajaran, (Jakarta : Departemen 

Agama RI Cet.10, 2009), h.107 

http://www.ibnukatsironline.com/
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Jadi dapat disimpukan bahwa suatu jalan yang 

digunakan untuk memudahkan dalam menyamapaikan 

pesan agar tujuan yang telah ditentukan tercapai. 

 Sedangkan Tartil menurut bahasa bearti jelas dan 

teratur. Tartil yaitu bacaan tenang, pelan dengan 

menadabburi (memahami) makna ayat dan 

memperhatikan hukum-hukum bacaannya.
53

  Jadi 

Membacanya secara perlahan sambil memperjelas huruf-

huruf berhenti dan memulai, sehingga pembaca dan 

pendengarnya dapat memahami dan menghayati 

kandungan pesannya. 

Menurut ulama ahli Tajwid Tartil adalah membaca 

dengan pelan dan tidak terburu-buru sehingga tetap 

memperhatikan Tajwid dan makhrajnya serta berusaha 

menghayati maksud ayat yang sedang dibaca tersebut.
54

 

Tartil merupakan sebuah metode yang disusun oleh 

lembaga pendidikan ma`arif sidoarjo dengan tujuan untuk 

memberantas buta huruf Al-Qur`an dalam proses 

pembelajaran yang mengaitkan peserta didik dalam 

membaca Al-Qur`an serta disesuaikan dengan kaidah- 

kaidah ilmu Tajwid. Tartil merupakan metode yang 

disusun berbeda dengan metode lainnya disesuaikan 

berdasarka makhrijul huruf (tempat keluarnya huruf) 

sehingga dengan mudah anak memahami perbedaan 

masing-masing fonem yang dipelajari. Metode Tartil ini 

sekaligus mengenalkan huruf-huruf al-qur`an.
55

 

“Metode tartil tartil disusun oleh h. Gazali pada awal 

tahun 1993, Gazali adalah dosen Al-Qur`an disekolah 

tinggi agama Islam pengembangan ilmu Al-Qur`an 

sumatera barat. Metode tartil terdiri dari dua buah buku 

                                                             
53 Abu Ubaidillah Zain, Abu Sabiq, Kaidah-kaidah membaca Al-Qur’an 

dengan tartil, (magelang al-kamar media, cet ke-3 2019), h.29 
54 Ahmad Juaeni Abdurahman dan shuhabudin, cepat dan mudah membaca 

al-qur’an dengan benar, Jakarta : Kaysa Media, 2015) h.3 
55 Lailatul Mardiah, Metode Multisensory artikulasi terhadap kemampuan 

membaca menulis huruf al-qur‟an permulaan dengan model at-tartil jilid 1 siswa 

tunarungu, jurnal pendidikan khusus, (2016), h.3 
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seri yaitu metode Tartil 1 dengan tema „‟ belajar 

membaca dan menulis Al-Qur`an kemudian metode Tartil 

2 dengan tema „‟ilmu tajwid praktis‟‟. Latar belakang 

Gazali memperkenalkan metode ini berawal ketika Gazali 

menjalankan penelitian terhadap metode pengajaran Al-

Qur`an yang ada sebelumnya seperti kaedah 

Baghdadiyah, Qiraati, Iqra Al-Barqy tersebut khususnya 

pada aspek pendekatan pembelajaran. Untuk memenuhi 

kekurangan-kekurangan tersebut, maka dalam menyusun 

metode Tartil Gazali memperkenalkan tiga konsep 

pendekatan pembelajran Al-Qur`an yaitu 1) belajar 

membaca, 2) menulis ayat dan 3) melagukan ayat 

dengan lagu Tartil.”
56

 

Metode Tartil merupakan salah satu metode yang 

dirancang dan ditulis oleh Gazali pada awal tahun 1993 

untuk membantu murid- murid agar dapat belajar lebih 

cepat dan praktikal membaca Al-Qur`an Metode ini 

dimunculkan untuk menyahut berbagai fenomena. metode 

belajar mengajar Al-Qur‟an yang akhir-akhir ini 

cenderung dilihat kurang kreatif dan inovatif. Beberapa 

hasil kajian menunjukkan masih terdapat berbagai 

kekurangan yang perlu diperbaiki dari berbagai metode 

yang ada saat ini, diantaranya dari segi lamanya masa 

yang dihabiskan untuk belajar, penerimaan murid 

terhadap metod yang digunakan. Menurut beliau masih 

terdapat berbagai sisi kelemahan pada metode pengajaran 

Al-Qur‟an yang berkembang saat ini, sehingga belum 

mampu mengantarkan murid-murid untuk dapat membaca 

Al-Qur‟an secara cepat. Ini terkadang menyebabkan 

murid merasa jenuh dan bosan kerana mereka 

memerlukan masa terlalu lama untuk mampu membaca 

Al-Qur‟an dengan baik. Metode yang kurang menarik 

terkadang menjadi faktor penyumbang terhadap 

                                                             
56 Ipastion, penerapan metode tartil dalam meningkatkan kemampuan 

membaca al-qur‟an di SMKN 1 Gunung Talang, Jurnal Pendidikan Islam, Vol.2, 

No.1, (April, 2019), h.91 
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kegagalan belajar Al-Quran, sehingga akhirnya 

menjadikan ramai murid yang tidak dapat membaca Al-

Qur‟an dengan baik, bahkan terdapat sebagian murid 

yang tidak boleh langsung membaca Al-Qur‟an sehingga 

mereka dewasa.
57

 

Metode tartil adalah salah satu metode pembelajaran 

Al quran. Tartil itu sendiri berarti perlahan yang 

bermaksud membaca Al Quran sesuai dengan mahkrijul 

huruf dan tajwidnya. Jadi meode tartil adalah suatu cara 

atau jalan yang digunakan untuk membaca al quran secara 

perlahan-lahan sesuai dengan tajwid dan makhrijul 

hurufnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam 

Q.S Al-Muzammil ayat 4 yang berbunyi : 

             

Artinya :”Atau lebih dari seperdua itu dan bacalah Al 

Quran itu dengan perlahan-lahan”.(Q.S Al-Muzammil : 

4)
58

 

Dengan membaca secara perlahan-lahan sesuai 

dengan tajwid dan makhrijul huruf akan memperindah 

suara bacaan sehingga dapat mengegtarkan hati yang 

mendengarkan dan yang membacanya. 

Metode tartil merupakan salah satu perubahan yang 

lebih baru dalam sebuah pembelajaran dan pengajaran 

membaca Al quran. Membaca al quran dengan tartil akan 

memeperoleh pahala yang besar dari Allah SWT.  

 

2. Langkah-langkah Metode Tartil 

1. Pembelajaran membaca Al-Qur‟an dimulai dari huruf 

hijaiyah  

2. Dalam pembacaan menggunakan system baca simak 

                                                             
57 Syarifmen Syarif, Nova ernina Yaumas, Penggunaan metode tartil dalam 

meningkatkan kemampuan membaca al-qur’an mahasiswa IAIN Raden Intan 

Lampung Indonesia, artikel seminar Internasional (IAIN Raden Intan Lampung : 
Johor, 2016), h.6 

58Op.Cit h. 574 
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3. Terlebih dahulu perkenalkan huruf Al-Qur‟an yang 

belum berbaris 

4. Perkenalkan huruf Al-qur‟an yang berbaris satu 

5. Perkenalkan huruf Al-Qur‟an yang berbaris dua 

6. Perkenalkan cara membaca Al-Qur‟an yang bertanda 

mati 

7. Perkenalkan cara membaca Al-Qur‟an yang bertanda 

tasyid 

8. Perkenalkan ilmu tajwid praktis dalam membaca Al-

Qur‟an  

9. Ajarkan membaca Al-Qur‟an dengan system murotal 

atau system lagu.
59

 

Pada penelitian ini penulis meneliti menggunakan 

panduan langkah yang secara umum yaitu dalam 

pembelajran membaca Al-Qur`an diawali dengan 

taawuz lalu guru membacakan terlebih dahulu dan 

siswa mengikuti sebelum siswa membaca satu persatu, 

dan jika siswa salah dalam membaca guru 

membenarkan bacaan siswa yang salah serta memberi 

ucapan atau pujian kepada siswa yang bacaannya tepat 

seperti masyaallah, barakallah. 

 

3. Karakteristik Metode Tartil 

a. Bacaan-bacaan yang bertajwid seperti yang 

dicontohkan lebih mudah dibaca 

b. Lebih mudah dipraktekkan bacaan yang bertajwid 

sesuai dengan yang dicontohkan  

c. Dilakukan secara bertahap pembelajarannya 

d. Diterapkan sistem belajar tuntas 

e. Dilakukan secara berulang-ulang pebelajarnnya 

dengan memperbanyak latihan 

f. Setiap pertemuan diadakan evaluasi 

                                                             
59 Syarifmen Syafril, Nova Erlina Yaumas, pembelajaran alqur‟an 

menggunakan metode tartil, international conference on Islamic education 2013, 

(April 2017), h.107-115 
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4. Kelebihan dan Kelemahan Metode Tartil 

a. Kelebihan Metode Tartil 

1) Bisa diajarkan kepada siapa saja tanpa batas usia 

2) Digunakan sistem klasikal baca simak 

3) Waktu relatif singkat 

4) Tenaga pengajar atau guru tidak diperlukan 

terlalu banyak 

b. Kelemahan Metode Tartil 

1) Anak akan merasa kesulitan bagi yang daya 

fikirnya agak lemah 

2) Anak akan ketinggalan pelajaran apabila sering 

tidak hadir.
60

 

 

B. Kemampuan Membaca Al Quran 

Kemampuan bisa diartikan kesanggupan atau sanggup 

dalam melakukan sesuatu. Sedangkan membaca menurut 

Anderson merupakan proses kegiatan mencocokkan huruf 

atau melafalkan lambang-lambang bahasa tulis.
61

 Membaca 

merupakan salah hal yang penting dalam sebuah pendidikan. 

Dengan membaca akan membuka cakrawala dan 

pengetahuaan yang luas. Selain itu membaca akan menambah 

informasi yang belum diketahui sebelumnya. Membaca juga 

merupakan kegiatan proses berfikir disertai dengan efektifitas 

yang komleks dengan melibatkan berbagai faktor yang berasal 

dari dalam diri pembaca untuk menerima informasi dari 

ssumber tertulis.  Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Alaq 

ayat 1-5 yang berbunyi: 

                        

                          

    

                                                             
60Ibid, h. 33 
61Kholid A. Harras, “Hakikat Membaca” Universitas Terbuka, 2018 
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Artinya : “Bacalah dengan (menyebut) nama 

Tuhanmu yang Menciptakan, Dia Telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. 

Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha 

pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan 

perantaran kalam.Dia mengajar kepada 

manusia apa yang tidak diketahuinya.” 

Al quran merupakan salah satu kalamallah dan 

merupakan salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah 

SWT kepada Nabi Muhammad SAW dengan melalui malaikat 

jibril. Al quran juga merupkan pedoman hidup untuk umat 

muslim. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Qamar ayat 17-

18 yang berbunyi:  

                      

      

Artinya : “Dan Sesungguhnya Telah kami mudahkan 

Al-Quran untuk pelajaran, Maka Adakah 

orang yang mengambil pelajaran?Kaum 

'Aad pun mendustakan(pula). Maka 

alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-

ancaman-Ku”. 

  Ayat diatas adalah petunjuk bagi umat manusia , baik 

petunjuk agama maupun peraturan-peraturan yang mengatur 

keselamatan hidup didunia dan akhirat. Adapun indikator 

dalam kemampuan membaca Alqur‟an adalah sebagai 

berikut:
62

 

a. Indikator kemampuan membaca Al-Qur`an adalah 

kelancaran membaca Al-Qur`an, ketetapan membaca Al-

Qur`an sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan kesesuaian 

membaca dengan makhrijul huruf dapat diuraikan 

                                                             
62 Erlina Farida, kemampuan baca tulis alqur‟an dan penguatan agama siswa 

madrasah tsanawiyah di 8 kota besar di Indonesia, Jurnal edukasi, vol 11, No.3 

september-desember, 2013, h.358 
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sebagai brikut : 

1) Kelancaran berasal dari kata dasar lancar. Dalam 

kamus besar bahasa Indonesia berarti tidak 

tersangkut, tidak terputus, tidak tersendat, fasih, 

tidak tertunda-tunda. Jadi maksudnya adalah dalam 

membaca Al-Qur`an harus dengan fasih. 

2) Ketatapan membaca Al-Qur`an sesuai dengan kaidah 

ilmu Tajwid Perkataan Tajwid berasal dari kata 

„‟jaud’’ yang artinya 

membaguskan. Sedangkan menurut istilah, ilmu 

yang berfungsi untuk mengetahui bagaimana cara 

memberikan hak setiap huruf dan mustahaqnya, baik 

yang berkaitan dengan sifat, mad, dan lain- lainnya, 

seperti bacaan tarqiq (tipis) dan bacaan tafkhim 

(tebal) dan selain keduanya.
63

 

Jadi, kesimpulan dari membaca Al-Quran adalah hal 

yang ada pada diri manusia untuk melakukan suatu perbuatan 

yang disertai dengan proses berfikir memahami yang 

terkandung dalam Al-Qur‟an. Serta kemampuan sesorang 

membaca Al-Qur‟an dengan tartil dan memahami maksud dan 

makna yang terkandung dalam bacaan Al-Qur‟an, dan yang 

membacanya mendapatkan pahala, juga sebagai bentuk 

ibadah. 

 

 

 

 

 

  

                                                             
63 Rohmatullah, Megah Tinambun, praktis dan mudah kuasai tajwid, 

(Yogyakarta : checklist, cet 3, 2019), h.5 
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