
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur`an adalah mukjizat abadi, yang diturunkan kepada Rasulullah SAW

sebagai hidayah bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan batil. Di samping itu

al-Qur`an diturunkan oleh Allah SWT dalam bahasa Arab yang sangat tinggi susunan

bahasanya dan keindahan balaghah nya. Bangsa Arab sejak dahulu mempunyai

lahjah (dialek) yang beragam antara satu kabilah dan kabilah yang lain, baik dari segi

intonasi, bunyi maupun hurufnya, namun bahasa Quraisy mempunyai kelebihan dan

keistimewaan tersendiri, ia lebih tinggi dari pada bahasa dan dialek yang lain.1

Al-Qur`an adalah firman Allah S.W.T yang diturunkan kepada Rasulullah

SAW dengan perantara malaikat Jibril diberikan kedalam kalbu (hati) Rasulullah

SAW dengan menggunakan bahasa Arab, menjadi hujjah serta merupakan ibadah

bagi yang membacanya.

Banyak sekali hadits-hadits Shahih Nabi yang menyatakan bahwa al-Qur`an

itu tidak diturunkan dalam satu bentuk bacaan (satu huruf), tetapi diturunkan dalam

tujuh huruf  (Sab’atu Ahruf), antara lain hadits dari Ibnu Abbas r.a. yang artinya :

1Ahmad Fathoni, Tuntunan Praktis Maqra’ Babak Penyisihan dan Babak Final Musabaqah
Cabang Qiraat Al-Qiraat Al-Qur`an Mujawwad (Jakarta: LPTQ Nasional, 2006), hlm. 1.
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“Rasulullah SAW bersabda “Jibril telah membacakan al-Qur`an kepadaku dalam satu

huruf. Maka aku minta kepadanya untuk dapat ditinjau kembali. Aku juga selalu

meminta kepadanya agar ditambah, akhirnya ia memberi tambahan sampai tujuh

huruf”. (HR Al-Bukhari, Muslim).2

Kebesaran ajaran Allah inilah bahwa al-Qur`an benar-benar wahyu Allah,

kebesarannya tidak dapat dibantah dan diragukan oleh siapapun, baik isi, gaya bahasa

dan penulisannya serta dijamin oleh Allah SWT akan kemurniannya. Sebagaimana

firman Allah SWT dalam surat Al-Hijr ayat 9 sebagai berikut :

           
Artinya : “Sesungguhnya kami-lah yang menurunkan al-Qur`an, dan Sesungguhnya

kami benar-benar memeliharanya”.(Q.S Al-Hijr ayat 9)3

Dari ayat tersebut diatas dapatlah diketahui bahwa al-Qur`an dan wahyu Allah

yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, menjadi hujjah dan

menjadi ibadah bila membacanya, kemurnian dan kebenaran isinya tidak perlu

diharapkan sebab ayat itu berawal dari yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana, tentu

apa-apa yang difirmankan semua benar, wajib ditaati dan dihayati sepenuh jiwa dan

raga serta mempunyai rasa gemar untuk membacanya.

2Ibid. hlm. 2.
3Departemen Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemahan (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm.

355.
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Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa membaca itu akan dapat

berhasil dengan baik apabila ada rasa gemar dalam membaca dan hal ini memerlukan

pembinaan.

Al-Qur`an adalah wahyu Allah yang bersifat abadi dan berfungsi pada setiap

tempat daan waktu, Allah berfirman dalam al-Qur`an surat Fushsillat ayat 41-42

sebagai berikut :

                
       

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari al-Qur`an ketika Al-Qur’an
itu datang kepada mereka, (mereka itu pasti akan celaka), dan
Sesungguhnya al-Qur`an itu adalah Kitab yang mulia. Yang tidak datang
kepadanya (al-Qur`an) kebatilan baik dari depan maupun dari
belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha
Terpuji”. (Q.S Fushshilat ayat 41-42)4

Ayat ini menerangkan bahwa al-Qur`an itu benar-benar wahyu Allah yang

mulia dan tidak ada ayat Allah yang mulia selain al-Qur`an maksudnya setelah al-

Qur`an itu diturunkan, tidak ada lagi wahyu yang diturunkan sampai hari kiamat.

Dengan demikian barang siapa yang mengatakan bahwa ada lagi ayat

diturunkan selain ayat al-Qur`an maka dia adalah termasuk golongan orang-orang

yang sesat, disinilah perlunya bagi umat Islam untuk mempelajari al-Qur`an dengan

baik dari segi bacaannya, tulisannya, arti dan tujuannya baik formal maupun non

formal.

4Departemen Agama RI, Op. Cit, hlm. 690.
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Pengajaran al-Qur`an pada tingkat pertama, yaitu mempelajari membaca al-

Qur`an dengan baik dan fasih hendaknya sudah merata dilaksanakan, sehingga tidak

ada lagi orang yang buta huruf al-Qur`an dikalangan masyarakat Islam.

Kesenian merupakan salah satu bagian dari kebudayaan manusia. Kebudayaan

adalah hasil ciptaan budi daya untuk manusia itu sendiri. Masyarakat tumbuh oleh

kebudayaan, tidak mungkin ada kebudayaan tanpa masyarakat melahirkan

kebudayaan sendiri. Kesenian sebagai penjelmaan rasa keindahan pada umumnya

adalah untuk kesejahteraan hidup. Rasa itu disusun dan dinyatakan oleh pikiran dan

perasaan sehingga ia menjadi bentuk yang dapat disalurkan dan dimiliki. Intisari

kesenian adalah menciptakan bentuk-bentuk yang menyenangkan. Berdasarkan ajaran

agama bahwa membaca al-Qur`an dengan seni baca, penuh keindahan suara adalah

dalam rangka ibadah dan da’wah. Karena lagu yang indah sesuai dengan kaidah

kaidah SBA (Seni Baca Al-Qur`an) dapat mengantarkan suatu bacaan lebih meresap

ke dalam hati sanubari pembacanya maupun pendengarnya.

Menjaga keindahan dalam segala aspek kehidupan dituntut oleh agama karena

keindahan itu merupakan kebutuhan hidup manusia itu sendiri (baca al-Qur`an Ali-

Imron ayat 14 Surat al-Kahfi ayat 7 dan 46, serta surat Fathir ayat 1). Fungsi

perhiasan yang diungkapkan oleh ayat-ayat ini khususnya suara yang dihiasi dengan

kemerduan adalah untuk keindahan, sedangkan keindahan merupakan intisari

kesenian. Al-Qur`an kitab suci umat Islam dianjurkan supaya dibaca dan dihiasi

dengan suara yang merdu sehingga dapat memberikan kesan kepada pembaca dan
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pendengarannya. Melagukan bacaan al-Qur`an dengan suara yang indah merupakan

seni baca yang paling tinggi nilainya dalam ajaran agama. Sehingga Nabi dalam

banyak sabdanya menganjurkan hal itu antara lain seperti:

َزیُِّنْو اْلُقْرَأَن ِبَأْصَواِتُكم ِفِإنَّ الَصْوَت اْلَحَسَن َیِزْیُد اْلُقْرَأَن ُحْسَنا

Artinya: Hiasilah bacaan al-Qur`an dengan suaramu yang merdu karena suara yang

merdu itu menambah bacaan al-Qur`an menjadi indah.5

Tujuan dari Rasulullah SAW membaca al-Qur`an dengan memakai lagu

adalah untuk mencontohkan kepada umat Islam agar mau belajar  dan tertarik untuk

membaca al-Qur`an. Dengan demikian melagukan bacaan ayat suci al-Qur`an adalah

seni baca yang tinggi nilainya dalam ajaran agama Islam. Dikalangan sahabat sendiri

dan juga qari’ kenamaan yang disayang Nabi SAW seperti : Abdullah bin Mas’ud

dan juga Abu Musa Al-Asy’ari ketika membaca al-Qur`an juga sering dilagukan.

Dengan demikian menunjukkan bahwa zaman Nabi dan sahabat, membaca al-Qur`an

dengan lagu yang merdu sudah ada. Seiring dengan perkembangan zaman dan

teknologi yang semakin maju sebenarnya masyarakat masih bisa belajar tilawah

melalui media elektronik (MP3, VCD, dan lain lain), tetapi kenyataannya masih ada

mahasiswa belajar tilawah Qur`an, padahal belajar tilawah al-Qur`an tidak wajib

hukumnya.

5 Muhsin Salim, Ilmu Nagham Al-Qur`an (Jakarta: PT. Kebayoran Widya Ripta, 2004), hlm.
9.
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Hal ini sesuai dengan beberapa pendapat para ulama tentang hukum tilawah

yaitu:

1. Pendapat dari Abu Abdillah Muhammad bin Idris As-Syafi’i Al-Muttalibi

Al-Qurashi dalam kitab Mukhtashar menegaskan bolehnya membaca al-

Qur`an dengan lagu (al-han).

2. Pendapat Syaikh Mahmud Khalil al-Hushari, sebagai tokoh qurra`

kenamaan berpendapat bahwa tilawatil Qur`an adalah boleh selama tidak

keluar dari kaedah-kaedah tajwid yang ditetapkan oleh para ulama.

Adapun sebaliknya, yakni membaca dengan lagu tapi keluar dari kaedah-

kaedah yang ditentukan adalah haram hukumnya menurut ijma’ (pendapat

ulama).

3. Pendapat Abu Hasan Ali bin Muhammad Habibal Mawardi al-Bashri,

bahwa melagukan al-Qur`an prinsipnya adalah boleh selama tidak keluar

dari kaidah-kaidah tajwid, maksudnya adalah bisa menyesuaikan antara

lagu dan tajwid, sehingga lagu sendiri tidak merusak bacaan.6

Dari beberapa pendapat para ulama yang telah disebutkan diatas,

bahwasannya membaca al-Qur`an dengan lagu adalah dibolehkan asalkan tidak

keluar dari kaidah-kaidah tajwid yang telah ditentukan oleh para ulama.

Di dalam belajar tilawah al-Qur`an, suara adalah faktor yang paling

menentukan, disamping tajwid dan makharijul huruf. Memang di antara tajwid dan

6Ibid, hlm. 21.
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makharijul huruf tidak dapat dipisahkan, walaupun mempunyai sifat-sifat yang tidak

sama. Dalam hal ini suara bersih, merdu dan menggema adalah pembawaan

seseorang yang tidak dapat diusahakan sedangkan lagu adalah sesuatu usaha yang

dapat dipelajari dan dicapai oleh seseorang.7

Banyak disebutkan dalam istilah membaca al-Qur`an, salah satunya Tilawah

dan Qira’at Qur`an. Qira’at adalah jamak dari kata qira’ah yang berarti “bacaan”,

dan ia adalah masdar dari qara’a. menurut istilah ilmiah, qira’at adalah salah satu

mazhab (aliran) pengucapan Qur`an yang dipilih oleh salah seorang imam qurra`

sebagai suatu mazhab yang berbeda dengan mazhab lainnya.

Qira’at ini ditetapkan berdasarkan sanad-sanadnya sampai kepada Rasulullah.

Periode qurra` (ahli atau imam qira’at) yang mengajarkan bacaan al-Qur`an kepada

orang-orang menurut cara mereka masing-masing adalah dengan berpedoman kepada

masa para sahabat. Diantara para sahabat yang terkenal mengajarkan qira’at ialah

Ubai, Ali, Zaid bin Sabit, Ibn Mas’ud, Abu Musa al-Asy’ari, dan lain-lain. Dan

ketujuh orang imam yang terkenal sebagai ahli qira’at di seluruh dunia diantara

nama-nama tersebut ialah Abu ‘Amr, Nafi’, ‘Asim Hamzah, al-Kisa’i, Ibn ‘Amr, dan

Ibnu Katsir.8

Sedangkan Tilawah Secara Etimologi kata Tilawah merupakan bentuk masdar

asal kata (تال) yang artinya memiliki makna تال، تلى yang berarti mengikuti. Kata

7 Manna’al-Qattan, Mabahis fi ’Ulum al-Qur`an (Beirut: Mansurat al-asr al-Hadis, 1973),
hlm. 126.

8Ibid, hlm. 247
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Tilawah merupakan bentuk masdar dari )تال، یتلوا، تالوة( yang artinya membaca. Dalam

kamus besar Bahasa Indonesia Tilawah artinya pembacaan ayat al-Qur`an dengan

baik dan indah.9 Dalam kamus Al-Munawir kata (التلوة) dan (القراءة) yang artinya

bacaan.

Secara umum kata Tilawah sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita

semua, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun khususnya yang berkaitan dengan

al-Qur`an. Istilah Tilawah juga sering digunakan dalam event-event perlombaan

keislaman khususnya di Indonesia, seperti Musabaqah (perlombaan) Tilawatil Qur`an

(MTQ). Yang dalam pelaksanaannya istilah tersebut hanya sebatas membaca al-

Qur`an kemudian mendapatkan penilaian dan itulah yang sering kita lihat pada saat

mengikuti perlombaan Musabaqah Tilawatil Qur`an (MTQ). Hal ini pula yang

menjadi pemahaman bersama akan makna tilawah itu sendiri dan sebagian umat

muslim yang ada di belahan dunia.

UIN Raden Intan Lampung menawarkan kepada mahasiswa untuk belajar

tilawah dalam wadah UKM HIQMA. UKM ini merupakan salah satu UKM yang ada

di UIN Raden Intan Lampung sebagai wadah untuk menyalurkan bakat dan minat

mahasiswa dalam bidang seni atau tilawah al-Qur`an. Bentuk pelatihan yang

dilakukan oleh Ustadz/ah adalah dengan cara, pertama ayat dan surat yang akan

dibaca ditentukan oleh Ustadz/ah, kedua, Ustdz/ah memberikan contoh terlebih

dahulu tentang lagu yang akan dibaca, ketiga para anggota tilawah menirukan lagu

9Al-Munawwir, Kamus Indonesia-Arab (Surabaya: Pustaka Progressif , 2007), hlm. 257.
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yang telah dibacakan oleh Ustadz/ah secara bersama-sama, keempat selanjutnya

setiap anggota tilawah disuruh membaca ayat al-Qur`an dengan menggunakan lagu

yang telah dicontohkan Ustadz/ah, kelima Ustadz/ah menyimak bacaan yang telah

dibacakan oleh anggota tilawah.

Ada berbagai hal yang harus dilakukan bagi anggota divisi tilawah ketika

ingin mengikuti tilawah al-Qur`an yaitu : pertama niat untuk mengikuti pelatihan

tilawah al-Qur`an, karena niat adalah salah satu hal yang penting dalam mengikuti

tilawah al-Qur`an, tanpa adanya niat tidak mungkin bisa mendapatkan hasil yang baik

sesuai yang diharapkan. Dengan adanya motivasi atau keinginan yang kuat, baik itu

dari diri kita sendiri maupun dari keluarga diharapkan anggota tilawah dalam

mengikuti pelatihan tilawah al-Qur`an bisa melakukan secara kontinuitas atau

berkelanjutan. Adapun salah satu tujuan mahasiswa mengikuti pelatihan tilawah al-

Qur`an adalah agar ilmu yang didapatinya tersebut bisa diterapkan di masyarakat

ketika ada permintaan di dalam acara-acara yang diadakan oleh masyarakat seperti,

acara pernikahan, peringatan hari besar Islam dan lain lain.10

Dewasa ini seni baca al-Qur`an menjadi suatu pembelajaran yang digemari

dan diminati oleh anak-anak, remaja, bahkan orang tua. Seni baca Al-Qur`an juga

sering juga diperlombakan seperti ajang Musabaqah Tilawatil Qur`an (MTQ).

Musabaqah Tilawatil Qur’an adalah bidang lomba membaca Al-Qur`an dengan

10Riyani Puji Lestari (Sekretaris Umum UKM HIQMA), Wawancara, Bandar Lampung, 30
Juli 2016.
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bacaan mujawwad, yaitu bacaan al-Qur`an yang mengandung nilai ilmu membaca

(tajwid), seni (lagu dan suara), dan etika (adab) membaca. Qira’at (bacaan) yang

dilombakan adalah qira’at Imam Ashim riwayat Hafs dengan martabat mujawwad.

Maqra (materi bacaan) dari juz 1 – 30. Dalam babak penyisihan peserta wajib

membaca maqra` yang ditetapkan oleh panitia dan pada babak final peserta finalis

mengajukan 3 (tiga) maqra` pilihan, kemudian dewan hakim menetapkan salah satu

dari tiga maqra’ tersebut untuk dibaca finalis. Jumlah lagu minimal 5 (lima) lagu

dengan lagu pertama adalah lagu Bayati/Husaini.

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui apa saja pembelajaran seni

baca al-Qur`an di UKM HIQMA. Objek penelitian ini penulis tegaskan bahwa

penelitian hanya difokuskan pada pembelajaran di UKM HIQMA.

B. Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono, masalah dapat diartikan sebagai “penyimpangan antara

yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek,

antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan”.11

Sedangkan rumusan masalah merupakan pertanyaan yang dicarikan

jawabannya melalui penelitian, yang dirumuskan dalam suatu kalimat pertanyaan,

merupakan hal yang dipertanyakan.

11Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D
(Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.3.
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Untuk mengetahui pembelajaran Seni Baca Al-Qur`an maka penulis

merumuskan permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana pembelajaran Seni Baca Al-

Qur`an di UKM HIQMA?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai perumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui bagaimana pembelajaran seni baca Al-Qur`an di UKM HIQMA UIN

Raden Intan Lampung.

Dengan melihat tujuan diatas diharapkan penelitian ini berguna untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana pembelajaran seni baca Al-Qur`an di UKM

HIQMA UIN Raden Intan Lampung

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi pada pembelajaran di

UKM HIQMA

2. Penelitian ini diharapkan akan memberikan tolak ukur pada pengembangan

kemampuan dalam bidang seni baca al-Qur`an di UKM HIQMA

3. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat data untuk penelitian berikutnya.
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D. Telaah Pustaka

Setelah  melakukan tinjauan kepustakaan, penulis  mendapatkan beberapa

tesis yang menulis tentang pembelajaran tilawah dan seni baca al-Qur`an. Akan tetapi

secara fokus belum ada yang menulis tentang pembelajaran seni baca al-Qur`an di

UKM HIQMA UIN Raden Intan Lampung. Meski demikian, ada beberapa karya

ilmiah yang mendukung penelitian ini. Pertama, tesis yang ditulis oleh Nur Khozim

Mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Ampel

Surabaya 2010, yang berjudul Strategi Pembelajaran Al-Qur`an Dalam

Meningkatkan Kualitas Bacaan Al-Qur`an santri di Pondok Pesantren Al Fatich

Surabaya. Tesis ini membahas tentang bagaimana strategi pembelajaran yang

digunakan untuk meningkatkan kualitas bacaan al-Qur`an santri nya. Perbedaan

dengan tulisan ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pembelajaran

tilawah lebih kepada strategi yang digunakan, sedangkan penelitian yang akan

dilakukan lebih terfokus pada pembelajaran tilawah yang terdapat di UKM HIQMA

UIN Raden Intan Lampung.

Kedua, tesis yang ditulis oleh Susriana Wahyu Ika Lestari mahasiswa jurusan

Pendidikan Agama Islam Program Pasca Sarjana STAIN Salatiga 2013 yang berjudul

Strategi Metode Iqra’ pada Pembelajaran Al-Qur`an di Sekolah Dasar AL Azhar 22

dan Sekolah Dasar Muhammadiyah Plus Kota Salatiga Tahun 2013, tesis ini

menjelaskan perbedaan strategi di dua sekolah yang berbeda dan bagaimana hasil dari

metode tersebut . Perbedaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan adalah bahwa
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fokus penelitian diatas adalah strategi pembelajaran al-Qur`an dan ingin mengetahui

perbedaan dari dua sekolah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah lebih

terfokus kepada apa saja pembelajaran seni baca al-Qur`an yang dipelajari mahasiswa

di UKM HIQMA.

Ketiga, tesis yang ditulis Pipih Latipah jurusan Pendidikan Agama Islam

Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia 2011, yang berjudul Pembelajaran

Seni Baca Al-Qur`an untuk Menghasilkan Santri Yang Memiliki Kompetensi Seni

Islami di Pesantren Al Falah, Menjelaskan bahwa apa saja program yang diberikan

dan bagaimana pelaksanaan pembelajaran seni baca al-Qur`an yang bisa

mengahasilkan santri yang berprstasi. Perbedaan penelitian ini dengan yang akan

dilakukan adalah bahwa fokus penelitiannya hanya kepada program dan pelaksanaan

sedangkan yang akan dilakukan fokus nya lebih meluas mulai dari perencanaan,

pelaksanaan hingga evaluasi pembelajaran seni baca al-Qur`an yang ada pada UKM

HIQMA.

Dengan demikian jelas perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang

lainnya, bahwa tesis ini akan meneliti tentang pembelajaran seni baca al-Qur`an di

UKM HIQMA. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat hal tersebut

sebagai objek penelitian

.
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E. Kerangka Fikir

Dalam kajian ini, peneliti mengambil judul “Pembelajaran Seni Baca Al-

Qur`an di UKM HIQMA UIN Raden Intan Lampung Tahun 2016”

Pembelajaran seni baca al-Qur`an yang ada pada UKM HIQMA yang akan

penulis teliti adalah perencanaan pembelajaran.di UKM HIQMA, apakah terdapat

kurikulum atau silabus pembelajaran nya, kemudian pelaksanaan pembelajaran yang

dilakukan setiap pertemuan dan evaluasi atau yang dihasilkan adalah mahasiswa yang

berprestasi di bidang tilawah al-Qur`an. Hingga bagaimana tindak lanjut dari

pembelajaran seni baca al-Qur`an tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan

pembelajaran seni baca al-Qur`an menghasilkan mahasiswa yang berprestasi di

perlombaan atau Musabaqah yang sering disebut MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur`an)

bahkan berguna di masyarakat umum khususnya di UIN Raden Intan Lampung.


