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  BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang Penelitian 

Al-qur’an merupakan pedoman bagi umat manusia dan selalu dibaca dalam ṣalat 

sehingga dalam mempelajarinya pun menjadi suatu keharusan sehingga keberadaannya 

dalam kurikulum sekolah menjadi salah satu hal yang penting karena berkaitan dengan 

pembangunan pendidikan karakter bagi siswa.  (Hanafi et al., 2020). Adanya pembelajaran 

al-qur’an dan tsaqofah Islamiyah menjadi pilihan yang tepat untuk dipelajari oleh siswa 

karena tidak mengesampingkan materi ajar lainnya (Khamid et al., 2020).  

Dalam membaca al-qur’an, umat Muslim diharuskan terlebih dahulu dapat 

membacanya dengan baik dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid karena Rasulullah saw. 

memerintahkan untuk membaca al-qur’an secara tartil (Ali Mursyid, 2019). Membaca al-

qur’an dengan baik dan benar harus sesuai dengan kaidah tajwid yang ada, agar tidak 

terjadi kesalahan arti dalam membacanya. Pembelajaran ilmu tajwid menjadi sangat 

penting untuk diajarkan pada siswa dan termasuk dalam ruang lingkup materi ajar 

pengkajian al-qur’an. Maka, keterampilan membaca al-qur’an merupakan bagian yang 

tidak dapat terpisahkan dari kegiatan pembelajaran al-qur’an.  

Adanya pembelajaran membaca al-qur’an memiliki tujuan yakni, agar siswa bisa 

dengan tepat menempatkan bunyi huruf sesuai dengan makhraj, \harakat dan tempat 

berhentinya. Siswa pun lebih mudah memahami makna kandungan yang ada dalam al-

qur’an dan menimbulkan kesan rasa haru, khusyu serta ketenangan jiwa. Maka dari itu, 

hukum mempelajari Al-qur’an adalah farḍu kifayah, tetapi untuk kesesuaian membaca al-

qur’an sesuai ilmu tajwid hukumnya adalah farḍu ‘ain. Hal ini sesuai dengan firman Allah 

dalam QS. Al-Muzammil [73]:4, yang berbunyi: 

 اَْو ِزدْ َعلَْيِه َوَرت ِِل اْلقُْرٰاَن تَْرتِْيًلا 

“atau lebih dari (seperdua) itu, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan.”1 

                                                           
*Seluruh kutipan ayat Al-Qur’ān dan terjemahnya dalam skripsi ini dikutip dan divalidasi dari Al-Qur’ān yang divalidasi peneliti dari mushaf resmi 

Kementerian Agama RI, sebagai terbitan tercetak “Al-Qur`an dan terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019”,  oleh Tim  Lajnah Pentashihan 

Mushaf Al-Qurān Kementrian Agama Republik Indonesia (2019). Kemudian istilah singkatan Q.S. berarti Al-Qur’an Surat, yang didepannya nama 

surat dengan nomor surat serta nomor ayatnya. 
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Maksud dari kata tartil pada ayat ini adalah membaca al-qur’an harus sesuai dengan 

kaidah ilmu tajwid (Khamid et al., 2020). Begitupun dengan hadiṡ  dari Nabi 

Muhammad Saw yang berkaitan dengan belajar al-qur’an, sebagai berikut, 

 

َعن ُعثَماَن َرِضَى ٌللٌاُ َعنهُ قَاَل : قَاَل َرُسوُل ٌللٌاِ ٌصلَى ٌللٌاُ َعلَيِه َوَسلٌَم َخيُرُكم َمن تَعلٌَم القُراَن َوَعلٌَمهَ . ( رواه البخاري 

وابو داود والترمذي والنسائ وابي ماجه هكذا في الترغيب وعزاه الى مسلم ايضا لكن حكي الحافظ في الفضح عن 

 .(ابي العلء ان مسلما سكت عنه 

 

Dari Usman bin Affan ra, Rasulullah saw. bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah 

yang mempelajari al-Qur’an dan mengajarkannya.” (HR. Tirmiẓi) (Yakin et al., 2019, 

hal 96).  

Berdasarkan hadiṡ  diatas menjelaskan bahwa sosok mukmin paling baik adalah ia 

yang mempelajari al-qur’an lalu mengajarkannya pada orang lain.  

Peran adanya guru profesional yang bisa lebih kreatif dalam mengembangkan materi 

ajar PAI dalam pengajaran al-qur’an tentang kaidah ilmu tajwid. Dalam pembelajaran 

al-qur’an ini terkandung segi ubudiyah dan meningkatnya ketaatan pada Allah yang 

menyebabkan siswa dapat terarah dalam hidup karena mengambil petunjuk dari kalam-

Nya (Chalis, 2019). Dengan adanya kegiatan pembelajaran quran dari tingkat dasar maka 

itu merupakan tahap awal untuk mewujudkan generasi qurani di masa yang akan datang 

sehingga dapat memakmurkan bumi dan menciptakan suatu peradaban yang mulia 

(Imron, 2019).  

Dalam kurikulum PAI seharusnya pembelajaran tajwid ini sudah selesai diajarkan 

pada jenjang SD dan  SMP, namun pada kenyataannya banyak siswa dan bahkan 

setingkat  mahasiswa pun yang  masih belum bisa membaca al-qur’an dengan baik dan 

benar. Berdasarkan data yang didapat dari hasil seleksi jalur mandiri bahwa ada sekitar 

35% yang masih belum layak dalam membaca Al-qur’an dan mahasiswa yang masih 

buta huruf Al-qur’an terdapat sekitar 10% (Badruzzaman & Eni Zulaeha, 2019).  

Dalam konteks sekolah, banyaknya siswa yang kurang memperhatikan materi al-

qur’an ketika di kelas karena tidak menarik dan penggunaan metode mengajar yang 
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masih tradisional sehingga siswa pun cepat bosan. Ada pula siswa mengalami kesulitan 

dalam membaca al-qur’an ini disebabkan juga karena ilmu tajwid dasar yang belum 

diajarkan (Hariandi, 2019). 

Dalam pembelajaran al-qur’an ini masih banyak kesenjangan yang terjadi antara 

kondisi ideal dan realitas sehingga menimbulkan beberapa masalah yaitu kemampuan 

baca quran di Indonesia masih rendah, masih banyak umat Muslim yang belum paham 

tentang ilmu tajwid, kurangnya ketertarikan siswa terhadap pembelajaran ilmu tajwid 

karena metode pengajaran yang membosankan dan materi pengajaran al-qur’an hanya 

terfokus pada teori serta kurang dalam hal praktek ketika membaca al-qur’an dengan 

menggunakan kaidah ilmu tajwid (Fatimah et al., 2019). 

Berdasarkan beberapa masalahan dan identifikasi masalah diatas, maka untuk 

menghindari kemungkinan meluasnya masalah yang akan diteliti sehingga peneliti lebih 

fokus pada permasalahan pengembangan materi ajar PAI dalam pengajaran al-qur’an 

tentang ilmu tajwid dalam kurikulum PAI yang masih belum lengkap dan 

menyeimbangkan antara pengajaran teori tajwid diiringi dengan praktek membaca al-

qur’an nya. Proses pengajaran saat ini lebih mengutamakan pada mengolah informasi 

dan pengembangan kemampuan siswa dalam memahami materi ajar PAI berkaitan ilmu 

tajwid (Aulia, 2020). Dibutuhkan rujukan materi ajar PAI yang berkaitan dengan 

pembelajaran membaca Al-qur’an yang mudah dipahami siswa. 

Salah satu kitab yang berisi materi pembelajaran membaca Al-qur’an dan banyak 

digunakan pesantren adalah kitab Tuhfatul Al-Aṭfāl karangan Syaikh Sulaiman bin Hasan 

bin Muhammad Al Jamzuriy. Kitab yang berbentuk naẓham dengan penjelasan kaidah 

ilmu tajwid ini cukup sederhana dan mudah dipahami sehingga cocok untuk digunakan 

bagi anak-anak. Hal ini dapat menjadi inspirasi untuk mengembangkan materi ajar PAI 

berkaitan dengan materi al-qur’an tentang ilmu tajwid (Arifin, 2019). Materi ajar 

termasuk dalam salah satu komponen penting karena mempengaruhi komponen lainnya. 

Dalam PAI sumber materi ajar berasal dari al-qur’an dan hadiṡ nabi saw. yang kemudian 

dikembangkan lagi menjadi beberapa kitab disesuaikan dengan fokus bidang keilmuan 

salah satunya dalam materi tentang ilmu tajwid dasar yang tertuang pada kitab Tuhfatul 

Al-Aṭfāl  karangan Syaikh Sulaiman Al Jamzuriy. 
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Pembelajaran kitab Tuhfatul Al-Aṭfāl di pesantren ini diperuntukkan bagi santri yang 

termasuk dalam kelas Ibtida II yakni kelas bagi para santri yang mengambil program 

hafalan 3 juz dengan jangka waktu satu tahun. Adanya pembelajaran kitab Tuhfatul Al-

Aṭfāl di pesantren ini dalah untuk membantu para santri pada tingkatan tersebut bisa 

membaca al-qur’an dengan baik dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid. 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang pembelajaran Al-qur’an dengan menggunakan kitab Tuhfatul Al-Aṭfāl dengan 

judul Pembelajaran Membaca Al-Qur’an Berbasis Pesantren Dan Implikasinya 

Terhadap Pengembangan Materi Ajar PAI. 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Secara umum yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

pembelajaran kitab Tuhfatul Al-Aṭfāl di pesantren serta implikasinya untuk 

pengembangan materi ajar PAI. Rumusan masalah ini kemudian dikembangkan dalam 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

a) Bagaimana perencanaan pembelajaran kitab Tuhfatul Al-Aṭfāl di pesantren?  

b) Bagaimana proses pembelajaran kitab Tuhfatul Al-Aṭfāl di pesantren? 

c) Bagaimana pencapaian kemampuan membaca Al-qur’an santri setelah mengikuti 

pembelajaran kitab Tuhfatul Al-Aṭfāl di pesantren? 

d) Bagaimana implikasinya pembelajaran kitab Tuhfatul Al-Aṭfāl di pesantren 

terhadap pengembangan materi ajar PAI? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a) Untuk mendeskripsikan perencanaan pembelajaran kitab Tuhfatul Al-Aṭfāl  di 

pesantren 

b) Untuk mendeskripsikan proses pembelajaran kitab Tuhfatul Al-Aṭfāl di pesantren 

c) Untuk mendeskripsikan pencapaian kemampuan membaca Al-qur’an santri 

setelah mengikuti pembelajaran kitab Tuhfatul Al-Aṭfāl di pesantren 

d) Untuk mendeskripsikan implikasinya pembelajaran kitab Tuhfatul Al-Aṭfāl di 

pesantren terhadap pengembangan materi ajar PAI 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang hendak dicapai untuk penelitian ini meliputi manfaat secara teoritis dan 

manfaat secara praktis. Adapun untuk manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan 

dapat memperluas wawasan pengetahuan serta sumber referensi terkait pembelajaran kitab 

Tuhfatul Al-Aṭfāl di pesantren dan implikasinya pada pengembangan materi ajar PAI. 

Sedangkan untuk manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

berbagai manfaat bagi para guru khususnya guru PAI dan menjadi bahan rujukan materi 

ajar yang bisa memberikan kemudahan dalam pengembangan materi ajar PAI di bidang 

Quran khususnya ilmu tajwid. 

1.5 Struktur Organisasi 

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan satu dengan yang lain, untuk 

mempermudah pemahaman dan pemecahan masalah secara kritis dan terstruktur dan 

sistematis, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi. Bab II Kajian Pustaka, 

berisi tentang uraian landasan teori yang relevan, sebagai dasar pemikiran dan pemecahan 

masalah dalam penelitian Pembelajaran Kitab Tuhfatul Al-Aṭfāl di Pesantren Dalam 

Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an dan Implikasinya Pada Pengembangan 

Materi Ajar PAI 

Bab III Metode Penelitian, bab ini menjelaskan tentang langkah-langkah yang 

dilakukan peneliti dalam penelitian, yakni: 1) Desain Penelitian 2) Partisipan dan Tempat 

Penelitian 3) Teknik Pengumpulan Data 4) Analisis Data 5) Validitas Data.  

Bab IV Hasil dan Pembahasan, pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai data hasil 

penelitian di lapangan, pengolahan data dan temuan-temuan beserta analisisnya. Hasil dan 

pembahasan pada Bab IV, dipaparkan dengan pola non tematik, yakni cara menjelaskan 

temuan dan pembahasan secara terpisah.  

Bab V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi, bab terakhir dalam skripsi ini 

menjelaskan simpulan yang berisi penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil 

analisis temuan. Sedangkan Implikasi dan rekomendasi berisi hal-hal yang penting dari 

penelitian ini yang dapat dikembangkan oleh Guru PAI, Program Studi Ilmu Pendidikan 

Agama Islam. 


