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 ABSTRAK 

Kewajiban setiap muslim adalah mampu membaca Al-Qur‟an sesuai tata cara yang diajarkan oleh 

Rasulullah SAW. sejalan dengan perintah Allah SWT lewat  firman Nya di surat Al-Muzzamil ayat 4. 

Fenomena masyarakat awam sejak lama dimana sebagian besar kurang memperhatikan tahsin saat 

membaca Al-Qur‟an. Banyak yang bisa membacanya dengan lancar namun sedikit yang bisa 

membacannya dengan benar. 

Pada lembaga-lembaga Al-Qur‟an yang menjadi ujung tombak lahirnya santri-santri pengajar dan 

penghafal Al-Qur‟an memiliki tanggung jawab melahirkan para santri yang mumpuni secara kualitas 

dalam tahsin Al-Qur‟an. Hal ini karena dibutuhkannya peran mereka dimasyarakat untuk mengajarkan 

Al-Qur‟an dengan tahsin yang benar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembelajaran ilmu 

tajwid buku syarah al-muqaddimah al-jazariyyah dalam membaca Al-Qur‟an santri Rumah Peradaban 

Qurani Rajabasa Kota Bandar Lampung. Salah satu Asrama yang fokus pada Al-Qur‟an pada bidang 

tahsin dan tahfizh Al-Qur‟an. 

Keunggulan yang dimilki Asrama RPQ ini dalam ilmu tajwid atau tahsin yang diterapkannya 

yaitu konsep penguasaan praktik tahsin pada fashahatullisan yang mencakup makhraj, shifat huruf, dan 

tajwid dan penguasaan pemahaman teori tahsin lewat penguasaan buku syarah al-muqaddimah al-

jazariyyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau field research jenis 

deskriptif kualitatif dengan sumber data diambil lewat observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik 

pengumpulan data dengan melalui interview dilengkapi dengan data pengamatan dan data dokumen.  

Tahap selanjutnya adalah analisis data, pengumpulan data dan reduksi data, penyajian data.  Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa santri menjadi lebih baik dalam membaca Al-Qur‟an dan juga berdampak 

baik pada bacaan hafalan Al-Qur‟an santri menjadi baik.  

Kata Kunci: Baca Al-Qur‟an, Buku syarah al-muqaddimah al-jazariyyah dan Ilmu tajwid 
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MOTTO 

عن َعْبَد اللَِّه ْبَن َمْسُعوٍد، يَ ُقوُل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: َمْن قَ َرأَ َحْرفًا ِمْن  ِكَتاِب اللَِّه فَ َلُه بِِه َحَسَنٌة، َواحَلَسَنُة ِبَعْشِر 
 أَْمثَاِِلَا، ََل أَُقوُل امل َحْرٌف، َوَلِكْن أَِلٌف َحْرٌف َوََلٌم َحْرٌف َوِميٌم َحْرفٌ 

"Kata „Abdullah ibn Mas„ud, Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam bersabda, “Siapa saja membaca 

satu huruf dari Kitabullah (Al-Qur‟an), maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu 

kebaikan dilipatkan kepada sepuluh semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lâm mîm satu huruf. Akan 

tetapi, alif satu huruf, lâm satu huruf, dan mîm satu huruf,” (HR. At-Tirmidzi).
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Syaikh Abu Muhammad Al-Biqa‟i Asy-Syami Al-Atsari, 40 Hadits Keutamaan Al-Qur‟an (Pustaka Syabab, Agustus 

2016.). 



 
 

vi 
 

PERSEMBAHAN 

Segala puji bagi Allah SWT Dzat yang maha akan segalanya, karena telah memberikan rahmat 

serta karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, sholawat serta salam selalu 

tersampaikan kepada Nabi dan Rasulnya Muhammad SAW. Dengan Do‟a dan usaha akhirnya  skripsi ini 

dapat peneliti selesaikan. Maka dengan penuh rasa syukur dan tulus ikhlas skripsi ini peneliti 

persembahkan kepada: 

1. Yang terhormat dan sangat saya banggakan kedua orang tua tercinta, ayahanda Supiyanto dan 

ibunda Suwarti, yang selalu berjuang untuk keberhasilanku baik yang bersifat moril maupun 

materil. 

2. Untuk kakak dan adik, Emilia Erista dan Ilham Fathurrohman, yang senantiasa memberikan 

motivasi dan inspirasi kapada saya, agar selalu bersemangat dalam segala hal terutama dalam 

rangka penyelesaiaan studi ini. 

3. Almamater Ku Tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tempat menempuh setudi 

dan menimba ilmu pengetahuan. Semoga menjadi perguruan tinggi yang lebih baik kedepannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vii 
 

RIWAYAT HIDUP 

Andiko Wijaya dilahirkan pada tanggal 28 April 2000 tepatnya di rumah Orangtuaku Supiyanto 

Metro Timur Kota Metro, Putra ke dua dari 3 bersaudara dari pasangan bapak Supiyanto dan ibu Suwarti. 

Mempunyain Anak pertama Emilia Erista, Andiko Wijaya dan Ilham Fathurrohamn. 

Pendidikan formal yang pernah di tempuh oleh penulis adalah Taman Kanak-kanak PGRI Metro 

Timur Kota Metro diselesaikan pada tahun 2006, kemudian melanjutkan Pendidikan Dasar di SDN 2 

Metro Timur Kota Metro diselesaikan pada tahun 2012, kemudian melanjutkan Pendidikan MTS N 1 

Lampung Timur diselesaikan pada tahun 2015, kemudian melanjutkan Pendidikan SMA N 5 Metro dan 

diselesaikan pada tahun 2018, Kemudian Peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri 

(UIN) Raden Intan Lampung program Strata 1 (S1) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan 

Agama Islam melalui jalur UMPTKIN pada tahun 2018. 

Peneliti telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN-DR) di Desa Banjarrejo Lampung Timur   

selama   40   hari,   Selain   itu   peneliti   juga   telah   mengikuti   kegiatan Praktek Pengalaman 

Lapangan (PPL) di MA AL-Hikmah Bandar Lampung pada tahun 2021 selama 40 hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

viii 
 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan nikmat ilmu 

pengetahuan,  kemudahan  dan  petunjuknya  sehingga  peneliti  dapat  menyelesaikan  skripsi ini. 

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad Saw yang kita harapkan syafaat 

Nya nanti di hari akhir. 

Dalam proses penyelesaian skripsi ini peneliti mendapat bantuan dari berbagai pihak baik berupa 

bantuan material maupun dukungan moril. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih 

kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dengan segala kerendahan 

hati peneliti ucapkan terima kasih kepada: 

1. Prof Dr Hj Nirva Diana M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan 

Lampung. 

2. Dr Umi Hijriyah M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, serta Dr. Heru Juabdin Sada, M.Pd. I selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 

3. Prof. Dr. H. Achmad Asrori, MA Selaku pembimbing I dan Agus Susanti, M.Pd selaku 

pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti dengan ikhlas dan 

sabar hingga akhir penyusunan skripsi ini. 

4. Seluruh Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik 

serta memberikan ilmu kepada peneliti selama perkuliahan. 

5. Kepala  Perpustakaan  dan  Staffnya  yang  telah  menyediakan  fasilitas  buku-buku sehingga 

membantu peneliti menyelsaikan sekripsi. 

6. Kakak dan adik Ku tersayang Emilia Erista dan Ilham Fathurrohman, yang selalu memberikan 

semangat. 

7. Ustadz Hasan Basri selaku ketua pengurus Yayasan Peradaban Qurani yang sudah membantu dan 

mengarahkan untuk mempermudah jalan penelitian. 

8. Sahabat-sahabatku Arya Maulana Putra, Ariq Naufal, Angger Ajie Pangestu, Ahmad Al Jabar, M. 

Ridwan Firmansyah, Dimas Agung, Jenta Panani, Suhaimi, Dovan Yuniardi, Ilham Oktadinata, 

Ihsan Abianur, Romiando, Dinda Artika Sari, Haya Nada Ramadhani, Syifa Khulwiyah, Ranti 

Antika dan Adib yang selalu membantu dan memberikan dukungan kepada peneliti untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

9. Teman-teman mahasiswa PAI kelas C Angkatan 2018 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Raden Intan Lampung. 

10. Teman-teman Asrama Rumah Peradaban Qurani Rajabasa Kota Bandar Lampung. 

 

Demikian ucapan terima kasih dari penulis, semoga Allah Swt membalas semua kebaikan 

dukungan yang telah diberikan kepada peneliti, peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam 



 
 

ix 
 

penulisan skripsi ini saran dan kritik sangat membangun untuk membantu kesempurnaan dalam penulisan 

skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan, 

hal ini disebabkan karena masih terbatasnya ilmu dan teori peneliti yang di kuasai. Oleh karena itu 

peneliti mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi perbaikan dan kesempurnaan karya peneliti di 

kemudian hari. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan pembaca. 

 

Bandar Lampung, 11 Juli 2022 

Peneliti 

 

 

Andiko Wijaya 

                      NPM. 1811010528



 
 

x 
 

DAFTAR ISI 

Halaman 

HALAMAN JUDUL .................................................................................................................... ii 
ABSTRAK .................................................................................................................................... ii 
PERNYATAAN ............................................................................................................................ iii 
PERSETUJUAN ........................................................................................................................... iiv 
MOTTO ........................................................................................................................................ v 
PERSEMBAHAN ......................................................................................................................... vi 
RIWAYAT HIDUP ...................................................................................................................... vii 
KATA PENGANTAR .................................................................................................................. viii 
DAFTAR ISI ................................................................................................................................. x 

DAFTAR TABEL ......................................................................................................................... xii 

DAFTAR LAMPIRAN…………………………………………………………………………...xiii  

 
BAB 1 PENDAHULUAN ............................................................................................................. 1 

A. Penegasan Judul ................................................................................................................. 1 

B. Latar Belakang Masalah ..................................................................................................... 1 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian ......................................................................................... 6 

D. Rumusan Masalah .............................................................................................................. 6 

E. Tujuan Penelitian ................................................................................................................ 6 

F. Manfaat Penelitian .............................................................................................................. 6 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan ......................................................................... 6 

H. Metode Penelitian ............................................................................................................... 11 

I. Sistematika Pembahasan..................................................................................................... Error! 

Bookmark not defined. 

 
BAB II LANDASAN TEORI ....................................................................................................... 15 

A. Pengertian Pembelajaran .................................................................................................... 15 

B. Ilmu Tajwid ........................................................................................................................ 17 

C. Buku Syarah Al-Muqaddimah Al-Jazariyyah ..................................................................... 18 

D. Pengertian Al-Qur‟an ......................................................................................................... 24 

E. Indikator Keberhasilan Membaca Al-Quran ....................................................................... 26 

F. Metode Pembelajaran Ilmu Tajwid Buku Syarah Al-Muqaddimah Al-Jazariyyah ............. 27 

 
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN ............................................................................ 29 

A. Gambaran Umum Objek ..................................................................................................... 29 
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian................................................................................... 32 

 
BAB IV ANALISIS PENELITIAN ............................................................................................. 34 

A. Analisis Data Penelitian ..................................................................................................... 34 
B. Temuan Penelitian .............................................................................................................. 40 

 
BAB V PENUTUP ........................................................................................................................ 43 

A. Simpulan ............................................................................................................................ 43 
B. Rekomendasi ...................................................................................................................... 43 



 
 

xi 
 

DAFTAR RUJUKAN 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 
 

 

 

  



 
 

xii 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel           Halaman 

1. Santri Rumah Peradaban Qurani ........................................................................................ 4 

2. Penelitian Terdahulu .......................................................................................................... 9 

3. Data Pengajar Rumah Peradaban Qurani ........................................................................... 2 

4. Kemampuan membaca santri Rumah Peradaban Qurani ................................................... 40 

  



 
 

xiii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1  : Lembar Observasi 

Lampiran 2  : Lembar Wawancara dengan pengajar tahsin Rumah Peradaban Qurani 

Lampiran 3  : Lembar Wawancara dengan santri Rumah Peradaban Qurani 

Lampiran 4   : Dokumentasi Gambar 

Lampiran 5  : Surat Penelitian 

Lampiran 6  : Surat Balasan Penelitian 

Lampiran 8  : Lembar Pengesahan Proposal 

Lampiran 9  : Bebas Pelagiasi



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul adalah suatu gambaran dari isi skripsi, dengan begitu sebelum peneliti akan 

memaparkan isi skripsi ini, maka peneliti akan terlebih dahulu menjelaskan tentang arti dan 

istilah-istilah didalam memahami judul skripsi ini: 

 “Pembelajaran Ilmu Tajwid Buku Syarah Al-Muqaddimah Al-Jazariyyah Dalam Membaca 

Al-Qur‟an Santri Rumah Peradaban Qurani Rajabasa Kota Bandar Lampung”. 

 Peneliti akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian 

ini, sebagai upaya untuk menghindari adanya kesalahan dalam memahami isi skripsi ini, istilah 

yang dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Ilmu Tajwid 

 Menurut M. laili Al-Fadhli bahwa secara bahasa, Tajwid berasal dari kata, jawwada, 

yujawwidu, tajwidan yang berarti “membaguskan”. Kata tajwid memiliki makna yang sama 

dengan istilah yang sudah popular di Indonesia, yakni “ tahsin”. 

 Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara melafalkan huruf-huruf hijaiyyah agar tepat 

keluar dari makhrajnya dan sempurna sifat-sifatnya, baik ketika huruf tersebut sendirian 

maupun ketika berada dalam sebuah kata atau kalimat.
1
 

2. Buku Syarah Al-Muqaddimah Al-Jazariyyah 

 Menurut Rendi Rustandi bahwa buku ini merupakan rujukan ilmiah yang sangat penting 

untuk dipelajari para penuntut ilmu, terutama para pemula yang ingin mempelajari hukum-

hukum ilmu tajwid dasar. 

Buku Syarah Al-Muqaddimah Al-Jazariyyah merupakan salah satu ilmu tajwid yang berisi 

kaidah-kaidah penting dalam ilmu tajwid, yang meliputi pembahasannya: Makharijul Huruf, 

Sifatul Huruf, Tebal dan Tipis Huruf dan lain-lain.
2
 

3. Rumah Peradaban Qurani 

 Rumah peradaban qurani merupakan lembaga Al-Qur‟an yang dibawah naungan dari 

yayasan peradaban qurani, di rumah peradaban qurani ini memberikan pelayanan pendidikan 

Al-Qur‟an kepada santri-santrinya yang dimana untuk santri di rumah peradaban qurani ini 

adalah mahasiswa perguruan tinggi di Bandar Lampung dan juga ada santri yang sudah 

bekerja, jadi untuk santrinya bukan hanya mahasiswa saja. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur‟an artinya firman Allah berupa wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril 

kepada Nabi Muhammad SAW. dalam bentuk bahasa arab, diawali menggunakan surat Al-

Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas yg didalamnya terkandung ajaran-ajaran utama agama 

islam sebagai firman Alah SWT. 

ْْبِْيَل َفِانَّه هِ  بِِاْذنِ  قَ ْلِبكَ  َعٰلى نَ زََّله ُقْل َمْن َكاَن َعُدوِّا ِّلِج ًقا اللّٰ بُْشٰرى َوُهًدى يََدْيهِ  ْيَ ب َ  لجَما ُمَصدج لِْلُمْؤِمِنْيَ  وَّ  
“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Siapa yang menjadi musuh Jibril?” Padahal, dialah yang 

telah menurunkan (Al-Qur‟an) ke dalam hatimu dengan izin Allah sebagai pembenaran terhadap 

apa (kitab-kitab) yang terdahulu, dan petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang 

beriman.”(Q.S Al Baqarah [2]: 97)
3
 

                                                             
1 M. Laili Al-Fadhli, Syarah Tuhfatul Athfal, ke 1 (Sukoharjo: Nur Cahya Ilmu, 2019). 
2 Rendi Rustandi, Syarah Al-Muqaddimah Al-Jazariyyah, ke-2 (Bandung: DIJ, 2021). 
3 Arham bin Ahmad Yasin, Mushaf Ash Shahib (Bekasi: Hilal Media, 2020). 
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Edi Suharman dkk mengatakan bahwasannya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk 

senantiasa mengkaji Al-Qur‟an, sebab suatu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 

SAW, yang disampaikan secara mutawatir serta membacanya bernilai suatu ibadah.
4
   

Menurut Abdul Majid Khon bahwa bacaan Al-Qur‟an menjadi ibadah jika bacaannya itu 

benar-benar sesuai menggunakan kaidah ilmu tajwid, membacanya pun tidak terlepas dengan 

adab yang bersifat dhahir dan bathin. Buat memahami isi kandungan Al-Qur‟an, umat islam 

hendaknya bisa membaca Al-Qur‟an terlebih dahulu, karena disamping secara psikologis akan 

menerima kenyamanan jiwa bagi pembaca, dan juga akan memudahkan tahu arti serta maksud 

ayat yang dibaca.
5
 Sebagimana dalam firman Allah Swt dalam Q.S Al-Qamar: 17 yang berbunyi. 

دَِّكرٍ  ْرنَا اْلُقْرٰاَن لِلذجْكِر فَ َهْل ِمْن مُّ  َوَلَقْد َيسَّ
“Sungguh, Kami benar-benar telah memudahkan Al-Qur‟an sebagai pelajaran. Maka, adakah 

orang yang mau mengambil pelajaran?” (Q.S Al-Qamar [54]: 17)
6
 

Abdul Majid Khon mengatakan bahwa membaca Al-Qur‟an harus dengan perlahan-lahan 

tidak terburu-buru, menggunakan bacaan yang baik serta benar sesuai menggunakan makhrajnya 

serta sifat sifatnya sebagaimana yang sudah dijelaskan pada ilmu tajwid yaitu fardlu kifayah, 

tetapi untuk mempelajari imu tajwid dalam membaca Al-Qur‟an ialah fardhu„ain. Ada banyak 

kitab atau buku yang mempelajari ilmu tersebut, salah satunya yaitu buku syarah al-muqaddimah 

al-jazariyyah.
7
 

Kemampuan dalam membaca Al-Qur‟an secara baik, benar, dan sesuai dengan kaidah-

kaidah ilmu tajwid merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap muslim dewasa. Hal 

ini dapat dicapai dengan cara belajar dan terus berlatih secara konsisten dan dibiasakan sejak 

kecil. 

Sebaiknya belajar Al-Qur‟an semenjak umur lima atau enam tahun, sebab umur tujuh tahun anak 

sudah disuruh mengerjakan sembahyang atau ibadah.  

Untuk perintah mempelajari Al-Qur‟an yaitu: 

1. Perintah Al-Qur‟an  

Allah menurunkan Al-Qur‟an kepada Nabi Muhammad SAW dan Dia memerintahkan 

beliau agar membacanya dengan tartil sebagaimana firman-Nya: 

ًَل ۡ  ِت ۡ  ٰاَن َترۡ  قُرۡ  ِه َوَرتجِل الۡ  َعَليۡ  زِد ۡ  اَو   
“Atau lebih dari seperdua itu. dan bacalah Al Quran itu dengan perlahan lahan.:” (Q.S. 

Al Muzzammil [73]: 4).
8
 

2. Perintah Hadits  

Rasulullah Muhammad SAW memotivasi kita untuk mempelajari dan mengajarkan Al-

Qur‟an, sebagaimana sabda beliau: 

رُُكْم َمْن تَ َعلََّم اْلُقْرآَن َوَعلََّمهُ   َخي ْ
“Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur‟an dan mengajarkannya” 

(HR. Bukhori dan Muslim).
9
 

  Tahsin Al-Qur‟an ialah suatu istilah yang menggambarkan bagaimana tata cara praktik 

dalam membaca Al-Qur‟an dengan benar sesuai dengan yang di contohkan oleh Rasulullah SAW. 

                                                             
4 Edi Suharman dkk, Pendidikan Agama Islam (Bandung: UPI Press, 2006). 
5 Abdul Majid Khon, Praktikum Qira‟at: Keanehan Bacaan Al-Qur‟an Ashim Dari Hafash (Jakarta: Bumi Aksara, 

2013). 
6 Arham bin Ahmad Yasin, Mushaf Ash Shahib. 
7 Khon, Praktikum Qira‟at: Keanehan Bacaan Al-Qur‟an Ashim Dari Hafash. 
8 Arham bin Ahmad Yasin, Mushaf Ash Shahib. 
9 Khoirun Nisa Nur Anita, Waslah, “Strategi Peningkatan Kualitas Membaca Al-Qur‟an Dengan Pendekatan Ilmu 

Tajwid Di Pondok Pesantren Al-Ihsan Kalijaring Jombang,” Journal of Education and Management Studies 3, no. 2 (2020): 13–

18. 
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Tahsin Al-Qur‟an bermakna sama dengan tajwid, namun lebih spesifik pada tataran praktik 

membaca Al-Qur‟an. Salah satunya dengan cara mempelajari ilmu tajwid Al-Qur‟an dengan 

menggunakan buku syarah al-muqaddimah al-jazariyyah. 

Menurut Rendi Rustandi dalam buku Syarah Al-Muqaddimah Al-Jazariyyah merupakan salah 

satu buku ilmu tajwid yang berisi kaidah-kaidah penting dalam ilmu tajwid yang meliputi seperti: 

Makharijul Huruf, Sifatul Huruf, Tebal dan Tipis Huruf, Hukum Ra, Hukum Lam Jalalah dan 

Hukum-Hukum Tajwid lainnya. Dengan mempelajari hukum tajwid maka dapat memperbaiki dan 

meningkatkan bacaan Al-Qur‟an dari santri-santri Rumah Peradaban Qurani. Hal ini sesuai 

dengan perkataan Ibnu Al-Jazari bahwa mewajibkan kepada setiap muslim untuk membaca Al-

Qur‟an dengan bertajwid, karena hal ini merupakan penjagaan terhadap keaslian Al-Quran.
10

  

 Pembelajaran ilmu tajwid buku Syarah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah pada santri Rumah 

Peradaban Qurani ini tidak hanya sekedar menggunakan metode ceramah saja, namun 

menggunakan metode talaqqi dan metode latihan (drill) juga. sebagai akibatnya para santri lebih 

mutu untuk menyerap ilmu-ilmu yg diajarkan. Para santri bisa membaca Al-Qur‟an dengan lancar 

serta dengan penggunaan tajwid yg baik juga, dengan sifat huruf serta makhorijul huruf. 

 Materi ilmu tajwid yang diberikan di Rumah Peradaban  Qurani merupakan program dalam 

membaca Al-Qur‟an santri RPQ atau kelanjutan materi ilmu tajwid yang telah dipelajari santri 

ketika dulu mengaji di Tempat Pembelajaran Al-Qur‟an (TPA/TPQ). Materi ilmu tajwid 

hendaknya sudah tuntas. Namun fakta dilapangan menunjukkan masih banyak santri yang belum 

menguasai materi ilmu tajwid. Banyak santri terampil menghafal namun kurang terampil dalam 

membaca ayat Al-Qur‟an. Seperti kasus yang ditemui, yaitu masih ada santri yang sudah mampu 

menghafal surah-surah pendek secara terampil dan lancar. Tetapi, ketika santri diminta untuk 

menunjukkan suatu hukum bacaan atau menunjukkan huruf yang sedang dibaca mereka masih 

bingung (antara yang dibaca dan yang ditunjuk tidak sesuai). Adapun ketika santri disodorkan 

surah yang ayatnya panjang seperti bacaan surah Al-Baqarah, mereka masih kesulitan 

membacanya. Kasus lain yang masih dijumpai yaitu ada santri yang mampu membaca Al-Qur‟an 

dengan lancar, namun belum menerapkan ilmu tajwid dengan sempurna. 

 Buku Syarah Al-Muqaddimah Al-Jazariyyah adalah Syarah dari Kitab Matan Jazariyah 

adalah buku yang berisi tentang uraian-uraian ilmu tajwid yang ditulis dengan Arab pegon 

berharokat sehingga menarik untuk dipelajari. Materi ilmu tajwid didalamnya disajikan dalam 

bentuk nadzom sehingga memudahkan peserta didik mempelajari, mengingat maupun 

menghafalkannya. Selain itu, buku Syarah Al-Muqaddimah Penjelasan dari Al-Jazariyah 

dijadikan pedoman Rumah Peradaban Qurani dalam mempelajari ilmu tajwid. Buku ini berisi 

pokok-pokok ilmu tajwid dan pembahasannya cukup lengkap dibandingkan dengan kitab-kitab 

dasar ilmu tajwid lainnya. Dalam pemaknaan nadzomnya, kitab ini dilengkapi dengan penjelasan 

yang detail, contoh-contoh tentang makharijul huruf, tabel , syiir, dan  atau peringatan agar orang 

yang mempelajari ilmu tajwid benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan oleh pengarang 

kitab. 

 Meskipun buku Syarah Al-Muqaddimah Al-Jazariyyah ini tidak terlalu tebal, namun sangat 

besar manfaatnya karena didalamnya terdapat penjelasan makharijul huruf dan sifat huruf yang 

sangat detail. Ilmu tajwid tidak bisa dipelajari dengan instan. Harus dibutuhkan kesungguhan, 

ketelatenan dan dipelajari secara berkesinambungan. Menurut peneliti, buku ini cocok bila 

diajarkan pada santri Rumah Peradaban Qurani, sehingga lebih mampu meningkatkan 

pemahaman, memperbaiki, dan menyempurnakan bacaan Al-Qur‟an santri yang belum baik dan 

benar. 

 Berdasarkan observasi awal di Rumah Peradaban Qurani dengan cara wawancara oleh 

Ustad Pengajar Tahsin Rumah Peradaban Qurani memperoleh keterangan: 

                                                             
10 Rendi Rustandi, Syarah Al-Muqaddimah Al-Jazariyyah. 
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 “Pembelajaran Ilmu Tajwid Buku Syarah Al-Muqaddimah Al-Jazariyyah Dalam Membaca 

Al-Qur‟an Santri Rumah Peradaban Qurani dengan pengajarnya adalah Ustad Hasan Basri yang 

dimana beliau juga adalah Ketua Pengurus di Rumah Peradaban Qurani, beliau mengajarkan 

santri ilmu tajwid karena dibalik salah satu program kegiatan dari Rumah Peradaban Qurani. 

Merupakan salah satu permasalahan santri ketika membaca Al-Quran yang dimana ilmu 

tajwidnya terbilang masih kurang. 

 Indikator-indikator keberhasilan untuk menentukan atau melihat apakah bacaan santri dari 

terlaksananya pembelajaran ilmu tajwid buku syarah al-muqaddimah al-jazariyyah ini berhasil 

atau tidaknya, bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu: 

a. Sempurnakan vocal 

b. Bacalah dengan dialek bahasa Arab 

c. Sempurnakanlah makharijul huruf dan sifat-sifatnya 

d. Sempurnakanlah pengucapan harakat 

e. Perhatikan tebal tipis huruf 

f. Jangan merubah huruf atau harakat 

g. Hindari takalluf 

h. Hindari ta‟asuh.
11

 

 

 Kemudian diperoleh data observasi dilapangan didapat keterangan nama-nama santri 

Rumah Peradaban Qurani sebagai berikut : 

No. Nama Santri Umur Indikator-indikator bacaan santri 

1.  Ahmad Al Jabar K. 22 Untuk takalluf, makharijul huruf dan sifat-sifatnya 

masih perlu di perbaiki 

2.  Angger Ajie Pangestu 22 Untuk tebal tipis huruf, takalluf, makharijul huruf 

dan sifat-sifatnya masih perlu di perbaiki 

3.  Edi Suryadi 28 Untuk tebal tipis huruf, takalluf, makharijul huruf 

dan sifat-sifatnya masih perlu di perbaiki 

4.  Iqbal Nizar 22 Untuk tebal tipis huruf, takalluf, makharijul huruf 

dan sifat-sifatnya masih perlu di perbaiki 

5.  Lathoif Ramadhan 21 Untuk tebal tipis huruf, takalluf, makharijul huruf 

dan sifat-sifatnya masih perlu di perbaiki 

6.  Naufan Hanif 20 Untuk tebal tipis huruf, takalluf, makharijul huruf 

dan sifat-sifatnya masih perlu di perbaiki 

7.  Nurul Faqih 23 Untuk takalluf, makharijul huruf dan sifat-sifatnya 

masih perlu di perbaiki 

8.  Ridwan Firmansyah 23 Untuk tebal tipis huruf, takalluf, makharijul huruf 

dan sifat-sifatnya masih perlu di perbaiki 

9.  Anggia Maharani 23 Untuk hukum bacaan shifatul huruf dan makharijul 

huruf masih perlu di pelajari lagi 

10.  Anggun Aisyah Putri 21 Untuk makharijul huruf, shifatul huruf dan mad 

masih perlu di pelajari lagi 

11.  Anis Hestiani R 20 Untuk shifatul huruf dan mad masih perlu di prlajari 

lagi 

12.  Annike Putri 22 Untuk hukum bacaan mad masih perlu diperbaiki 

13.  Arfa Suara 22 Untuk Shifatul huruf dan mad masih perlu di 

pelajari lagi 

14.  Bella Fransiska 20 Untuk mad dan shifatul huruf masih perlu di pelajari 

lagi  

15.  Devio Nada 24 Untuk shifatul huruf masih perlu di pelajari lagi 

16.  Dwi Kurnia Sari 24 Untuk tafkhim/tarqiq masih perlu dipelajari lagi 

17.  Halida Rahma 22  Untuk hukum bacaan Shifatul Huruf masih perlu di 

                                                             
11 Rendi Rustandi.6220 
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pelajari lagi 

18.  Istofina An Naja 24 Untuk shifatul huruf perlu dipelajari lagi 

19.  Khaulah Rusydah M 20  Untuk hukum bacaan Shifatul Huruf masih perlu di 

perbaiki lagi 

20.  Lola Anjelika 21 Untuk mad, shifatul huruf dan makharijul huruf 

perlu di pelajari lagi 

21.  Maulidiyah Putri A 20 Untuk tafkhim/tarqiq dan mad masih perlu di 

pelajari lagi 

22.  Nazida Zahra 20 Untuk shifatul huruf, makharijul huruf masih perlu 

dipelajari lagi 

23.  NurFii Karima 24 Untuk mad dan shifatul huruf masih perlu di pelajari 

lagi 

24.  NurAini 23 Untuk shifatul huruf, mad dan tafkhim/tarqiq masih 

perlu di pelajari lagi 

25.  Nurma Devi 19 Untuk shifatul huruf dan mad masih perlu dipelajari 

lagi 

26.  Rizka Famelia 23 Untuk makharijul huruf, shifatul huruf dan mad 

masih perlu dipelajari lagi 

27.  Sabrina Octariani 22 Untuk tafkhim/tarqiq, shifatul huruf dan mad masih 

perlu di pelajari lagi 

28.  Salsabila Adinda 20 Untuk tafkhim/tarqiq dan shifatul huruf perlu di 

pelajari lagi 

29.  Valennisa Qunifah 23 Untuk makharijul huruf, tafkhim/tarqiq masih perlu 

dipelajari lagi 

30.  Vinna Asadila 21 Untuk shifatul huruf, tafkhim/ tarqiq dan mad masih 

perlu di pelajari lagi 

31.  Yasmin Al Illiyin 20 Untuk bacaan mad dan takhim/tarqiq masih perlu 

untuk di pelajari lagi 

32.  Zahrani Aina M 20 Untuk bacaan shifatul huruf, tafkhim/tarqiq dan mad 

masih perlu di pelajari lagi  

33.  Nabila Asy‟ariyah 23 Untuk tafkhim/tarqiq, shifatul huruf dan juga 

makharijul huruf masih perlu untuk di pelajari lagi 
Tabel 01: Wawancara Santri Rumah Peradaban Qurani 2021 

 

 Keberhasilan suatu program pendidikan dalam proses pembelajaran sangatlah ditentukan 

oleh dua hal penting yaitu kualitas dan kemampuan pendidik. Kualitas dan kemampuan pendidik 

yang baik tanpa di dukung oleh metode mengajar yang baik hasilnya kurang optimal begitu pula 

dengan metode yang baik tanpa ditunjang oleh kualitas dan kemampuan pendidik yang baik 

jangan berharap hasilnya akan baik dan berkualitas. 

 Karena metode merupakan salah satu hal yang sangat menentukan keberhasilan 

pembelajaran. Dengan demikian, seorang pendidik harus bisa memilih metode yang sesuai 

dengan kondisi karakter santrinya. Dengan metode tersebut diharapkan mampu memberikan 

kontribusi yang positif terhadap santri khususnya membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar 

sesuai kaidah yang ada. Sehingga nantinya santri-santri dapat membaca dan memahami dan 

mengamalkan Al-Qur‟an dengan baik dan benar. 

  Berdasarkan penejalasan di atas, penulis tertarik dengan pembelajaran  ilmu tajwid pada 

buku Syarah Al-Muqaddimah Al-Jazariyyah yang disusuan oleh Rendi Rustandi dengan 

menjelaskan dari kitab Jazariyyah  karya Syekh Muhammad bin Muhammad Ibnul Jazari, 

sehingga lebih mudah untuk dipelajari di Rumah Peradaban Qurani ini, sehingga  penulis ingin 

membahas materi ilmu tajwid tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Pembelajaran Ilmu 

Tajwid Buku Syarah Al-Muqaddimah Al-Jazariyyah Dalam Membaca Al-Qur’an Santri 

Rumah Peradaban Qurani. Rajabasa, Kota Bandar Lampung”. 
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C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah tentang pembelajaran ilmu tajwid buku Syarah Al-Muqaddimah Al-

Jazariyyah dalam membaca alqur‟an santri Rumah Peradaban Qurani Rajabasa Kota Bandar 

Lampung. Sedangkan sub fokus penelitian ini adalah tentang pembelajaran ilmu tajwid, buku 

syarah al-muqaddimah al-jazariyyah dan dalam membaca Al-Qur‟an santri RPQ.  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut: 

“Bagaimana Pembelajaran Ilmu Tajwid Buku Syarah Al-Muqaddimah Al-Jazariyyah Dalam 

Membaca Al-Qur‟an Santri Rumah Peradaban Qurani Rajabasa Kota Bandar Lampung?” 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan peneliti adalah untuk mengetahui 

Pembelajaran Ilmu Tajwid Buku Syarah Al-Muqaddimah Al-Jazariyyah Dalam Membaca Al-

Qur‟an Santri Rumah Peradaban Qurani Rajabasa Kota Bandar Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada siapa saja yang membacanya, 

baik dari kalangan akademisi maupun kalangan umum. Adapun manfaat Penelitian ini diharapkan 

dapat memberi kontribusi terhadap khazanah keilmuan pengembangan pendidikan dan dapat 

memberi kemudahan dalam pemahaman tentang pembelajaran ilmu tajwid buku Syarah Al-

Muqaddimah Al-Jazariyyah Dalam Membaca Al-Qur‟an Santri Rumah Peradaban Qurani 

Rajabasa Kota Bandar Lampung. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Di samping memanfaatkan teori yang relevan dengan bahasan ini, peneliti juga melakukaan 

telaah terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Ada beberapa karya tulis dengan tema 

yang relevan, yakni : 

1. Journal karya Febriansyah, Rahendra Maya, Ali Maulida. Bogor: Mahasiswa dan Dosen 

Tetap  Prodi Pendidikan Agama Islam STAI Al Hidayah Bogor, Tahun 2019 yang 

berjudul “ Implementasi Pembelajaran Ilmu Tajwid Menggunakan Kitab Matan Al-

Muqaddimah Al-Jazariyyah: Studi pada Santri Mukim di Pondok Pesantren Darus 

Sa‟adah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Tahun 2019”. Dengan hasil penilitian 

bahwa Pembelajaran ilmu tajwid merupakan cabang ilmu yang hukum mempelajarinya 

adalah fardhu kifayah dan hukum membaca Al-Qur‟an dengan kaidah ilmu tajwid 

tersebut adalah fardhu ain. Hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, pembelajaran yang 

diperlukan adalah metode talaqqi, media pembelajaran papan tulis dan spidol, sumber 

buku adalah kitab Matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyyah, dan imtihan. Kedua, faktor 

pendukung antara lain: kualitas mudarris, sistem pembelajaran, metode talaqqi, 

lingkungan yang kondusif, dan fasilitas yang lengkap. Ketiga, faktor penghambat antara 

lain: daya tangkap sebagian santri yang lemah, media pembelajaran yang kurang, minat 

sebagian santri yang rendah, kurangnya motivasi, dan psikologi santri. Keempat, solusi 

untuk mengatasi faktor penghambat antara lain: menambah program pembelajaran 

tambahan di luar waktu normal, penambahan media pembelajaran, dan pihak pondok 

pesantren bekerjasama dengan asatidz untuk senantiasa memberikan motivasi, dan 

melakukan pendekatan-pendekatan secara fleksibel terhadap psikologi santri.
12

 

                                                             
12 Ali Maulida Febriansyah, Rahendra Maya, “Implementasi Pembelajaran Ilmu Tajwid Menggunakan Kitab Matan Al-

Muqaddimah Al-Jazariyyah: Studi Pada Santri Mukim Di Pondok Pesantren Darus Sa‟adah Kecamatan Sukaraja Kabupaten 

Bogor Tahun 2019,” 2019. 
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2. Journal karya Nur Anita, Waslah, Khoirun Nisa. Jombang: Mahasiswa Prodi Pendidikan 

Agama Islam Universitas KH. A Wahab Hasbullah, Vol. 3, No. 2, April 2020 yang 

berjudul “ Strategi Peningkatan Kualitas Membaca Al-Qur‟an dengan Pendekatan Ilmu 

Tajwid Di Pondok Pesantren Al-Ihsan Kalijaring Jombang”. Dengan hasil penilitian 

bahwa Al-Qur‟an ialah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Dimana 

Al-Qur‟an merupakan pedoman bagi seluruh umat muslim yang selalu dilantunkan setiap 

sholat. Kewajiban umat islam antara lain adalah sholat, dimana sholat adalah pangkal dari 

semua ibadah umat islam. Dan bagaimana jika dalam sholat kita kurang benar dalam 

melafadkan huruf atau kalimat Al-Qur‟an?. Hal ini adalah contoh betapa pentingnya 

mempelajari ilmu tajwid dikarenakan hokum membaca Al-Qur‟an dengan ilmu tajwid 

adalah fardhu „ain, lebih-lebih santri adalah calon tahfidz dimasa depan. Penelitian ini 

dimaksudkan untuk menjawab permasalahan.  

a. Bagaimana strategi meningkatkan kualitas membaca Al-Qur‟an di Pondok Pesantren 

Al-Ihsan Kalijaring Jombang? 

b. Bagaimana penerapan ilmu tajwid dalam pembelajaran membaca Al-Qur‟an di 

Pondok Pesantren Al-Ihsan Kalijaring Jombang? Permasalahan tersebut dibahas 

melalui penelitian studi lapangan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Ihsan. 

Teknik Pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi, 

wawancara. Sedangkan teknik analisis data menggunakan berfikir deduktif dan 

berfikir indukti. Hasil dari penitian ini, yaitu: 

1) Cara meningkatkan kualitas membaca Al-Qur‟an di Pondok Pesantren Al-Ihsan 

dengan cara sadar, sistematis, terencana dan terarah pada perubahan kemampuan 

santri dalam menguasai tata cara membaca Al-Qur‟an yang baik dan benar, 

adapun upaya peningkatan kemampuan membaca Al-Qur‟an melalui kegiatan 

dirosah, kurikuler, penambahan sarana pendukung. Sedangkan metode yang di 

pakai adalah ceramah, tanya jawab, metode drill atau latihan siap. Dalam 

pembelajaran ilmu tajwid di Pondok Pesantren Al-Ihsan menggunakan kitab 

pedoman Tuhfatul Athfal dan Matan Jazariyah, media yang digunakan adalah 

papan tulis, spidol dan buku tulis. 

2) Penerapan ilmu tajwid dalam pembelajaran membaca Al-Qur‟an di Pondok 

Pesantren Al-Ihsan dilakukan secara berkelompok sesuai dengan kemampuan 

santri dalam pembelajaran membaca Al-Qur‟an yang dilaksanakan tiap usai 

sholat subuh dan maghrib dan juga ada diskusi tanya jawab.
13

 

3. Journal karya Supi Amaliah, Endin Mujahidin, Imas Kania Rahman. Bogor: Manajemen 

Pendidikan Agama Islam, Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor Jl. Soleh 

Iskandar, Tanah Sereal, Bogor. Volume 5 Nomor 1 April 2021 yang berjudul 

“Implementasi Kurikulum Tahsin Al-Qur‟an Untuk Remaja di Ma‟had Kareem Bil-

Qur‟an”. Dengan hasil  penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kurikulum 

tahsin untuk remaja di Ma‟had Kareem Bil-Qur‟an. Salah satu Ma‟had yang fokus pada 

pengaderan dakwah AlQur‟an pada bidang tahsin dan tahfizh Al-Qur‟an. Keunggulan 

yang dimilki Ma‟had ini dalam kurikulum tahsin yang diterapkannya yaitu konsep 

penguasaan praktik tahsin pada fashahatullisan yang mencakup makhraj, shifat huruf, dan 

itmmaul harakat dan penguasaan pemahaman teori tahsin lewat penguasaan dua kitab 

tajwid matan Jazari dan matan Tuhfatul Athfal serta pengambilan ijazah sanad dua kitab 

tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau field research 

jenis deskriptif kualitatif dengan sumber data diambil lewat wawancara, observasi, dan 

studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan triangulasi data. Tahap selanjutnya 

                                                             
13 Nur Anita, Waslah, “Strategi Peningkatan Kualitas Membaca Al-Qur‟an Dengan Pendekatan Ilmu Tajwid Di 

Pondok Pesantren Al-Ihsan Kalijaring Jombang.” 
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adalah analisis data, reduksi data, penyajian data, terakhir pengambilan kesimpulan data. 

Hasil penelitian menunjukkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluaasi kurikulum tahsin 

di lembaga ini berjalan dengan baik.
14

 

4. Journal karya Akhmad Yusron. Lamongan: Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah – 

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Darul „Ulum Lamongan Jl. Airlangga No. 03 

Sukodadi Lamongan Tahun 2020, yang berjudul “Strategi Pembelajaran Tahfidz Dan 

Tajwid Dalam Meningkatkan Skill Mengajar Al-Qur‟an (Studi Kasus Di PGMI 

UNISA)”. Dengan hasil penelitian PGMI UNISDA sebagai salah satu program studi yang 

mencetak calon-calon guru MI, menghadirkan suatu matakuliah Pembelajaran Tahfidz 

dan Tajwid. Hafalan Juzz „Amma merupakan bagian dari program Tahfidz yang sesuai 

dengan kebutuhan lembaga pendidikan dasar saat ini. Ilmu Tajwid juga diajarkan untuk 

dalam membaca Al-Qur‟an dan terciptanya bacaan Tartil dan fasih. Strategi pembelajaran 

matakuliah Tahfidz dan Tajwid di PGMI UNISDA berpedoman pada buku Tajwid 

Jazariyyah yang telah disusun oleh dosen pengampu. Buku terjemah dari kitab Matan 

Jazariyyah ini dinilai memiliki materi yang dibutuhkan untuk dapat membaca Al-Qur‟an 

secara fasih. Pembahasan seputar Makharij Al-Huruf, Sifat Huruf, Tarqiq dan Tafkhim 

merupakan kebutuhan pokok untuk dapat membaca Al-Qur‟an secara fasih. Sistem 

pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran Tahfidz dan Tajwid adalah 

mengaitkan tuntas hafalan dengan presensi kehadiran. Mahasiswa PGMI di setiap 

pertemuan wajib menyetorkan beberapa surat yang telah ditentukan. Mahasiswa dapat 

mentuntaskan surat-surat Juz „Amma dalam 12 kali pertemuan. Tuntas hafalan Juz 

„Amma menjadi syarat seorang mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir semester dalam 

bentuk Munaqasah Juz „Amma.
15

 

5. Journal karya Fadia Faqih Mahardini dkk. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan 

Gunung Djati Bandung Tahun 2020, yang berjudul “Penerapan Metode Qiroati dalam 

Pembelajaran Membaca Al-Qur‟an di Madrasah Al-Rizki”. Dengan hasil penelitian 

Mempelajari Al-Qur‟an merupakan kewajiban bagi setiap Muslim, karena AlQur‟an 

merupakan pedoman agama yang harus difahami dengan baik dan benar. Membaca Al-

Qur‟an sangatlah berbeda dengan membaca teks pada umumnya. Karena dalam Al-

Qur‟an terdapat kaidah-kaidah tertentu yang apabila kaidah tersebut tidak digunakan 

maka makna Al-Qur‟an pun akan berbeda. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah metode 

yang efektif dan inovatif dalam pembelajaran Al-Qur‟an. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian tindakan yang lebih menekankan kepada partisipasi dan 

kolaboratif. Penelitian dilakukan untuk mendeskripsikan dan juga menganalisa terkait 

dengan keefektifan metode qiroati dalam pembelajaran Al-Qur‟an. Berdasarkan dengan 

hasil akhir dari analisis ini maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Al-Qur‟an 

dengan menggunakan metode qiro‟ati berdampak baik pada kemampuan anakanak di 

Madrasah Al-Rizki.
16

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 Imas Kania Rahman Supi Amaliah, Endin Mujahidin, “Implementasi Kurikulum Tahsin Al-Qur‟an Untuk Remaja Di 

Ma‟had Kareem Bil-Qur‟an,” 2021, https://doi.org/10.30997/jtm.v5i1.4057. 
15 Akhmad Yusron, “Strategi Pembelajaran Tahfidz Dan Tajwid Dalam Meningkatkan Skill Mengajar Al-Qur‟an 

(Studi Kasus Di PGMI UNISDA),” MIDA : Jurnal Pendidikan Dasar Islam 3, no. 2 (2020): 75–90, 

https://doi.org/10.52166/mida.v3i2.988. 
16 Fadia Faqih Mahardini dkk, “Penerapan Metode Qiro‟ati Dalam Pembelajaran Baca Al-Qur‟an Di TPA 

Darussalam,” Proceedings 1, no. 24 (2020): 1–106. 
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Tabel 02: Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1.  Febriansyah, 

Rahendra Maya, Ali 

Maulida, 2019 

“Implementasi 

Pembelajaran Ilmu 

Tajwid Menggunakan 

Kitab Matan Al-

Muqaddimah Al-

Jazariyyah: Studi pada 

Santri Mukim di 

Pondok Pesantren 

Darus Sa‟adah 

Kecamatan Sukaraja 

Kabupaten Bogor 

Tahun 2019” 

 Penelitian ini 

sama-sama 

mengkaji tentang 

pembelajaran Al-

Qur‟an dengan 

Jazariyyah untuk 

bacaan Al-Qur‟an 

santri 

Febriansyah, 

Rahendra Maya, 

Ali Maulida. 

Memfokuskan 

penelitiannya 

pada faktor 

pendukung dan 

faktor pengambat 

dari implementasi 

pembelajaran 

ilmu tajwid 

menggunakan 

kitab matan al-

muqaddimah al-

jazariyyah, 

sedangkan 

peneliti 

memfokuskan 

penelitiannya 

pada 

pembelajaran 

buku syarah Al-

Muqaddimah 

dalam membaca 

Al-Qur‟an santri 

2. Nur Anita, Waslah, 

Khoirun Nisa, 2020 

“Strategi Peningkatan 

Kualitas Membaca Al-

Qur‟an dengan 

Pendekatan Ilmu 

Tajwid Di Pondok 

Pesantren Al-Ihsan 

Kalijaring Jombang” 

Penelitian ini 

sama-sama 

mengkaji tentang 

ilmu tajwid 

menggunakan 

Jazariyyah untuk 

bacaan Al-Qur‟an 

Nur Anita, 

Waslah, Khoirun 

Nisa. 

Memfokuskan 

penelitiannya 

pada strategi 

peningkatan 

kualitas membaca 

Al-Qur‟an, 

sedangkan 

peneliti 

memfokuskan 

penelitiannya 

pada 

pembelajaran 

dalam membaca 

Al-Qur‟an 

3. Supi Amaliah, Endin 

Mujahidin, Imas 

Kania Rahman, 2021 

“Implementasi 

Kurikulum Tahsin Al-

Qur‟an Untuk Remaja 

di Ma‟had Kareem Bil-

Qur‟an” 

Penelitian ini 

sama-sama 

mengkaji tentang 

pembelajaran Al-

Qur‟an 

menggunakan 

Jazariyyah untuk 

bacaan Al-Qur‟an 

santri 

Supi Amaliah, 

Endin Muhidin, 

Imas Kania 

Rahman. 

Memfokuskan 

penelitiannya 

pada 

implementasi 

kurikulum 

tahsinAl-Qur‟an 

untuk remaja, 

sedangkan 
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peneliti 

memfokuskan 

penelitiannya 

pada 

pembelajaran 

ilmu tajwid buku 

syarah Al-

Muqaddimah Al-

Jazariyyah dalam 

membaca Al-

Qur‟an. 

4. Akmad Yusron, 2020 “Strategi Pembelajaran 

Tahfidz Dan Tajwid 

Dalam Meningkatkan 

Skill Mengajar Al-

Qur‟an (Studi Kasus Di 

PGMI UNISA) 

 

Penelitian ini 

sama-sama 

mengkaji tentang 

materi ilmu 

tajwid  

Jazariyyah  

Akhmad Yusron 

Memfokuskan 

penelitiannya 

pada kasus di 

PGMI UNISDA 

tentang sistem 

pembelajaran 

yang digunakan 

dalam 

pembelajaran 

Tahfidz dan 

Tajwid dengan 

menyetorkan 

hafalan surat-

surat Juz „Amma, 

sedangkan 

peneliti 

memfokuskan 

penelitiannya 

pada 

pembelajaran 

ilmu tajwid 

jazariyah dalam 

membaca Al-

Qur‟an santri 

Rumah 

Peradaban Qurani 

5. Fadia Faqih 

Mahardini dkk, 2020 

Penerapan Metode 

Qiroati dalam 

Pembelajaran 

Membaca Al-Qur'an di 

Madrasah Al-Rizki 

Penelitian ini 

sama-sama 

menggunakan 

buku jazariyyah 

untuk 

pembelajaran 

membaca Al-

Qur‟an 

Fadia Faqih 

Mahardini dkk, 

memfokuskan 

penilitian pada 

kegiatan 

mengajar dengan 

metode Qiroati 

ini dibagi ke 

dalam 3 sesi dan 

metode yang 

digunakan juga di 

penelitian ini 

menggunakan 

metode Fun 

Learning. 

Sedangkan 

peneliti 

memfokuskan 
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penelitiannya 

pada 

pembelajaran 

ilmu tajwid 

jazariyah dalam 

membaca Al-

Qur‟an santri 

Rumah 

Peradaban Qurani 

 

H. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sugiyono menjelaskan bahwa jenis 

penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, analisis data bersifat induktif dan 

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
17

 Menurut Muri Yusuf 

bahwasannya berbeda dengan penelitian kuantitatif, para peneliti kualitatif mencari makna, 

pemahaman, pengertian tentang suatu fenomena, kejadian maupun kehidupan manusia dengan 

terlibat langsung atau tidak langsung dalam hal yang diteliti dan menyeluruh.
18

 Tujuan penelitian 

kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam 

penelitian, partisipan penelitian dan lokasi penelitian. 

 

a. Observasi 

 Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa observasi atau pengamatan adalah meliputi kegiatan 

pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera yakni melalui 

penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap.
19

 

 Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa metode observasi merupakan suatu 

metode untuk mengamati tingkah laku manusia sebagai peristiwa aktual yang memungkinkan kita 

memandang tingkah laku sebagai proses. Menurut Lexy J.Moleong bahwa pelaksanaan observasi 

terdapat tiga jenis yaitu : 

1) Pengamatan langsung (direct observation), yakni pengamatan yang dilakukan tanpa 

perantara (secara langsung). 

2) Pengamatan tidak langsung (direct observation), yakni pengamatan yang dilakukan 

terhadap suatu objek melalui perantara suatu alat atau cara, baik dilaksanakan dalam 

situasi sebenarnya maupun buatan. 

3) Partisipasi, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan cara ikut ambil bagian atau 

melibatkan diri dalam situasi objek yang diteliti ”.
20

 

 Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa observasi adalah metode pengumpulan 

data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala atau fenomena yang 

diselidiki. Penulis menggunakan jenis observasi tidak langsung (direct observation), artinya 

penulis tidak ikut serta dalam kegiatan, tetapi hanya mengamati kegiatan tersebut. 

 Teknik ini digunakan Penulis untuk memperoleh data tentang Pembelajaran Ilmu Tajwid 

Buku Syarah Al-Muqaddimah Al-Jazariyyah. Penulis melakukan observasi pada saat sebelum 

jam belajar dimulai, dan saat pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh para Ustad dengan 

menggunakan buku syarah Al-Muqaddimah Al-Jazariyyah sebagai ilmu tajwid guna belajar 

membaca Al-Qur‟an. 

 

                                                             
17 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&d (Bandung: ALFABETA, 2019). 
18 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan (Jakarta: Kencana, 2017). 
19 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, ke 15 (Jakarta: Rineka Cipta, 2019). 
20 Lexy j.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: REMAJA ROSDAKARYA, 2017).  
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b. Wawancara/ Interview 

 Teknik wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan 

untuk mendapatkan informasi yang diamana menurut Sugiyono bahwa “pertemuan dua 

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu”.
21

 

Jenis wawancara menurut S. Nasution dapat dibedakan menjadi dua yaitu:  

1) Wawancara terstruktur,semua pertanyaan telah dirumusan sebelumnya dengan 

cermat, biasanya secara tertulis. Pewawancara dapat menggunakan daftar pertanyaan 

itu sewaktu melakukan interview itu atau jika mungkin menghafalnya di luar kepala 

agar percakapan menjadi lancar dan wajar. 

2) Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas atau tidak dipersiapkan 

daftar pertanyaan sebelumnya. Pewawancara hanya menghadapi suatu masalah 

secara umum, misalnya pendidikan biologi. Ia boleh menanyakan apa saja yang 

dianggapnya perlu dalam situasi wawancara itu.
22

 

 Berdasarkan penjelasan di atas, Penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur yaitu 

wawancara yang dilakukan oleh pewawancara Kepada Ketua pengurus Rumah Peradaban 

Qurani,. Teknik interview atau wawancara disini penulis gunakan untuk mencari keterangan 

tentang proses dalam membaca Al-Qur‟an menggunakan buku syarah al-muqaddimah al-

jazariyyah bagi santri. 

 

c. Dokumentasi 

 Menurut Suharsimi Arikunto metode dokumentasi merupakan metode penelitian dengan 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku surat kabar 

majalah, dengan metode lain dokumentasi tidak begitu sulit dalam arti apabila ada kekeliruan 

sumber datanya masih tetap atau belum berubah, data tesebut pun bisa di arsipkan melalui foto, 

vidio, tulisan dan lainnya.
23

 

 Data yang dihasilkan dari studi dokumentasi ini biasanya dihasilkan dari arsip atau 

dokumentasi baik yang berada di sekolah maupun yang berada di luar sekolah yang ada 

hubungannya dengan penelitian tersebut baik berupa foto, video dan lain sebagainya. 

 

d. Teknik Analisis Data 

 Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun pola, memilih mana 

yang  penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami 

oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan teknik 

analisis data deskriptif dalam menganalisis data hasil penelitiannya yang diperoleh dari proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, 

dan lapangan, yaitu: 

1) Pengumpulan data 

 Pengumpulan data melalui interview dilengkapi dengan data pengamatan dan data 

dokumen. Data pada pertemuan pertama belum dicatat, tetapi data pada pertemuan-

pertemuan selanjutnya dicatat, disusun, dikelompokkan secara intensif kemudian diberi kode 

agar mudah dalam analisis data. 

 

                                                             
21 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&d.  
22 S Nasution, Metode Research (Jakarta: Bumi Aksara, 2016). 
23 Sudarsono Blasius, “Dokumentasi, Informasi, Dan Demokratisasi,” Jurnalbaca.Pdii.Lipi.Go.Id 27 (2003), 

http://jurnalbaca.pdii.lipi.go.id/index.php/baca/article/view/90. 



13 
 

 
 

2) Reduksi data 

 Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat 

secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka 

jumlah data yang akan didapat semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera 

dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, 

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya bila diperlukan. 

3) Penyajian data 

 Penyajian data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data atau 

mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar aktegori, flowchart dan sejenisnya. Dengan penyajian 

data, maka akan memperudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami. Selain teks yang naratif, juga dapat berupa 

grafik, matrik, network dan chart 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika Pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bagian, 

yaitu: 

1. BAB 1 Pendahuluan 

Pada bab ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan 

masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian penelitian 

terdahulu yang relevan, metode penelitian, kerangka teoritik Hal ini berdasarkan atas kerangka 

awal dalam mengantarkan isi pembahasan pada bab selanjutnya. 

2. BAB II Landasan Teori 

bab mencangkup hal – hal yang berkaitan dengan teori yang berisi mengenai Pembelajaran Ilmu 

Tajwid Buku Syarah Al-Muqaddimah Al-Jazariyyah Dalam Membaca Al-Qur‟an di Rumah 

Peradaban Qurani Rajabasa Kota Bandar Lampung. 

3. BAB III Deskripsi Objek Penelitian 

bab ini berfungsi untuk menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian yang berisi buku 

Syarah Al-Muqaddimah Al-Jazariyyah dan gambaran umum Rumah Peradaban Qurani, dan juga 

menjelaskan tentang penyajian fakta dan data penelitian. 

4. BAB IV Analisis Penelitian 

Pada bab ini berisi analisis data penelitian dan temuan penelitian yang terdapat hasil penelitian 

dan pembahasan. 

5. BAB V Penutup 

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan rekomendasi untuk mempermudah para pembaca 

dalam mengambil intisari skripsi yaitu kesimpulan dan saran 

 

 



 
 

43 
  

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan dari hasil analisis pembahasan penulis diatas maka dapat dirumuskan 

simpulan berikut ini:  

Berdasrkan materi ilmu tajwid dalam buku syarah al-muqaddimah al-jazariyyah disajikan 

dalam bentuk nadzom yang berjumlah 107 bait. Kitab ini lebih cocok untuk pelajar yang ingin 

memperdalam ilmu tajwid. Adapun ruang lingkup ilmu tajwid yang dibahas yaitu bab makharijul 

huruf, bab shifatul huruf, bab tajwid dll, dengan hasil analisis yang telah dilakukan yaitu 

pembelajaran ilmu tajwid buku syarah al-muqaddimah al-jazariyyah dalam membaca Al-Qur‟an 

santri Rumah Peradaban Qurani dengan materi ilmu tajwid yang diberikan kepada santri memiliki 

hasil yang baik yaitu santri dapat lebih baik dalam membaca Al-Qur‟an dan juga untuk bacaan 

hafalan santri ikut menjadi baik juga. 

Pembelajaran ilmu tajwid dalam membaca Al-Qur‟an santri Rumah Peradaban Qurani 

terletak pada: pertama, fahsahatullisan yang terdiri dari penguasaan praktik bacaan pada makhraj, 

shifatul huruf, dan tajwid quran. Kedua penguasaan pemahaman teori tahsin dari buku syarah al-

muqaddimah al-jazariyyah. Impelemntasi pembelajaran ilmu tajwid buku syarah al-muqaddimah 

al-jazariyyah dalam membaca Al-Qur‟an santri Rumah Peradaban Qurani Rajabasa Kota Bandar 

Lampung berjalan dengan baik. Ini dibuktikan dengan terlihatnya fashahatullisan pada bacaan 

satri setelah melalui proses ilmu tajwid atau tahsin. 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan kenyataan yang terjadi di lapangan, maka penulis dapat 

memberikan saran atau masukan yang mungkin bisa berguna bagi pihak Yayasan Peradaban 

Qurani. Sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam membaca Al-Qur‟an santri. Terkait 

dengan hal tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran antara lain:  

1. Bagi Ustadz/Ustadzah 

a. Selalu meningkatkan pemahaman mengenai metode pembelajaran ilmu tajwid. 

b. Kiranya penelitian ini  dapat dikembangkan sehingga tidak terpaku kepada 

suatu metode, akan tetapi dapat memformulasikannya dengan metode lain yang 

dianggap tepat dan sesuai dengan materi pembelajaran, sehingga tujuan 

pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai. Perlu diketahui bahwa tidak ada 

satu metode pun yang dianggap paling baik diantara metode lainnya. Tiap 

metode memiliki karakteristik tertentu dengan segala kelemahan dan kelebihan 

masing-masing. Suatu metode mungkin baik untuk suatu tujuan, materi, situasi, 

maupun kondisi tertentu, tetapi mungkin tidak tepat untuk situasi yang lain. 

c. Dapat lebih memahami keberagaman santri, baik dari segi kemampuan 

intelektual maupun pada minat dan motivasi dalam belajar sehingga pendidik 

dapat menerapkan metode pembelajaran yang tepat.  

2. Bagi Santri 

Perlu meningkatkan aktifitas yang bernilai positif dengan memaksimalkan 

potensi yang ada baik dengan mengikuti pembelajaran dengan serius serta 

berpartisipasi aktif selama proses pembelajaran berlangsung. 
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