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ABSTRAK 

Martiya Rosita, Korelasi Pembelajaran Tahsin Al-Quran Terhadap Kemampuan Qira’ah Siswa 

Kelas XI IPA 2 SMA Islam Al-Falah Kota Jambi. Sekripsi 2018. Tahsin Al-Quran merupakan 

suatu metode baca Al-Quran yang menerapkan ilmu-ilmu tajwid yang mana membacanya harus 

dengan baik dan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid tersebut. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk 

(1) Mengetahui Pembelajaran Tahsin Al-Quran terhadap Kemampuan Qira’’ah siswa Kelas XI 

IPA 2 SMA Islam Al-Falah, (2) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pembelajaran 

Tahsin Al-Quran terhadap Kemampuan Qira’’ah siswa Kelas XI IPA 2 SMA Islam Al-Falah (3) 

Mengetahui Korelasi Pembelajaran Tahsin Al-Quran terhadap Kemampuan Qira’’ah siswa Kelas 

XI IPA 2 SMA Islam Al-Falah. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif dengan teknik pengumpulan data 

melalui tes, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari tes siswa dan guru 

pengajar dengan menggunakan system wawancara, serta menggunakan rumus korelasi product 

moment.  

Hasil penelitian menemukan bahwa bedasarkan hasil wawancara dengan guru pengajar sistem 

pembelajaran tahsin Al-Qura’an dengan metode ceramah, pemberian materi dengan acak sesuai 

dengan bacaan ayat tersebut. Faktor yang mendukung pembelajaran tahsin yaitu guru 

menggunakan metode pembelajaran yang menarik, adanya motivasi guru kepada siswa, dan 

adanya ruangan khusus untuk pembelajaran tahsin. Faktor yang menghambat pembelajaran 

tahsin yaitu adanya beberapa siswa yang belum bias membaca Al-Quran, tidak adanya buku 

pedoman tahsin, dan jumlah siswa yang sangat banyak. Adanya korelasi/atau hubungan yang 

tinggi dengan adanya pembelajaran tahsin terhadap kemammpuan qira’ah siswa di kelas XI IPA 

2 SMA Islam Al-Falah Kota Jambi. Dengan sebelum adanya pembelajaran tahsin dan sesudah 

adanya pembelajaran tahsin, dengan hasil 2,4 dan hasil tersebut menunjukan kategori nilai sangat 

tinggi.  
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ارتباط التعليم التحسين القرأن ايا قدرة القرأن الطالب الفصل احد عشرة علم ألحياء الثانى مدرسة العلية 

 اإلسالمية الفالح

2018 

Martiya Rosita1) Supian2) Neldi Harianto2) 

 

 هستلخص البحث

مرتيا راسيتا, ارتباط التعليم التحسين القرأن ايا قدرة القرأن الطالب الفصل احد عشرة علم ألحياء الثانى 

.2018مدرسة العلية اإلسالمية الفالح مدينة الجانبي, بحث علمي   

قرأته باالحسن و يتفق باالقواعد العلم التجويد تحسين القرأن هو طريقة القرأن يطبق العلم التجويد الذى 

(1هدف ألبحاث لى:   

عرف التعلم التحسين القرأن ايا قدرة القرأن الطالب الفصل احد عشرة علم ألحياء الثانى مدرسة العلية 

قدرة القرأن الطالب الفصل احد ( عرف الحسبان يؤثر العلم التحسين القرأن ايا 2اإلسالمية الفالح. 

( عرف ارتباط التعليم التحسين القرأن ايا قدرة 3لم ألحياء الثانى مدرسة العلية اإلسالمية الفالح. عشرة ع

 القرأن الطالب الفصل احد عشرة علم ألحياء الثانى مدرسة العلية اإلسالمية الفالح.

مقابالة, و  في هذه يستعمل الطريقة يعني كما ونوعا باالتكنيك اجتماع بيانات من خالل مراقبة, اختبار,

توثيق. ينبوع البيانات الحصول على اختبار الطالب و معلمة الطريقة التعلمها يستعمل جهاز المقابالة, و 

 يستعمل الصيغة "ارتباط منتجات".

ناتج التوثيق اكتشاف تسند الناتج المقابالة مع المعلم نظام الدرسة التحسين القرأن باالطريقة الخطابة, 

لعشوءية يتفق باالقرأة اليةها. حسبان التاءييد الدرسة التحسين يعني المعلم يستعمل والستالء ملموس باا

الطريقة الدرسة فاتن, كانت دافعية المعلمة على الطالب, و كانت غرفة الخاص لي الدرسةها. حسبان 

ت يمنع الدرسة التحسين يعني موجد بعض الطالب لم يستطع لي قرأة القرأن, غاءب الكتاب االءرشادا

التحسين , و جملة الطالب كثيرا. كانت ارتباط او اتصل الشامخ بالدرسة التعلم التحسين ايا قدرات القرأة 

الطالب في فصل الثانى مدرسة العلية الفالح مدينة الجانبي. قبل كانت الدرسة التحسين و بعده باالناتج 

 جيد جدا.

بة.   كلمة المفتاح: ارتباط التحسين, القرأن, لى قرأة الطال  
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LATAR BELAKANG MASALAH 

Al-Quran  merupakan 

pedoman hidup umat Islam di dunia. 

Bagi umat Islam, Al-Quran adalah 

sumber segala hukum. Setiap 

manusia bahkan percaya bahwa Al-

Quran adalah sumber nilai ajaran 

islam yang utama. Menurut M. 

Quraish Sihab, membaca kususnya 

Al-Quran adalah perintah yang 

paling berharga yang dapat diberikan 

kepada manusia. Karena, membaca 

merupakan jalan yang 

menghantarkan manusia mencapai 

derajat kemanusian yang sempurna. 

Sehingga dikatakan bahwa 

“Membaca” adalah syarat utama 

guna membangun peradaban. Karena 

Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk 

bagi manusia maka, dalam 

membacanya harus diupayakan 

mampu memahami makna yang 

terkandung didalamnya. Namun 

untuk untuk sampai kepada tingkatan 

itu, tentu saja kita harus melalui frase 

yang pertama yaitu mempelajari Al-

Quran, baik belajar membaca huruf 

Al-Quran itu sendiri maupun dengan 

mempelajari maknanya. 

Dalam membaca Al-Quran, 

kita wajib membacanya dengan baik 

dan benar. Yang dimaksud dengan 

bacaan yang baik dan benar adalah 

bacaan yang sesuai dengan kaidah 

ilmu Tajwid yang telah ada. Dalam 

pembacaan Al-Quran tentu sangat 

berpengaruh kesalahan makhaarijul 

yang telah dilafalkan karena sangat 

berakibat kesalahan dalam 

pengartian suatu makna, begitu juga 

mengenai tandabaca yang 

seharusnya berhenti tetapi tidak 

diberhentikan, begitu juga 

sebaliknya. Kesalahan yang ada 

terletak pada beberapa huruf hijaiyah 

yang memiliki persamaan 

Makharijul hurufnya. 

Dalam Al-Quran disebutkan 

bahwa dalam membaca Al-Quran 

harus dengan teliti. Allah berfirman : 

َوَرت ِّلِّ اْلقُْرَءآَن تَْرتِّْيالً }المزمل : 

4}  
Artinya : “.... dan bacalah al-

quran itu dengan perlahan-lahan 

(tartil)” (Q.S. Muzammil: 4).  

Dengan demikian 

berdasarkan dalil diatas para ulama 

qira’ah telah sepakat, bahwa 

membaca Al-Quran wajib bertajwid, 

tanpa tajwid merupakan suatu 

kesalahan. Dalam hal ini mungkin 

terjadi dua kesalahan yaitu: 
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1. Kesalahan Berat (Lahnul Jaliyy), 

yaitu kesalahan yang nyata dan 

jelas, artinya cidera pada lafadz 

sehinga kesalahan tersebut dapat 

merubah makna (atau tidak) oleh 

para ulama’ qira’ah dan lainya 

dihukumkan berdosa (Supian: 

2013:3). 

2. Kesalahan Ringan (Lahnul 

Khofiyy), yaitu kesalahan yang 

tersembunyi (ringan) tidak 

sampai merubah makna, hal ini 

dapat dikatakan oleh para ulama’ 

qira’ah serta kalangan tertentu 

yang mendalami ilmu disiplin 

ini, dihukumkan makruh (tidak 

disenangi) (Supian: 2013:4). 

Banyaknya kemampuan 

qira'ah siswa di kelas XI IPA 2 

SMA Islma Al-Falah yang sangat 

lemah dalam pemahaman ilmu 

tajwid oleh karena itu, hai ini sangat 

dikhawatirkan akan terjadinya suatu 

kesalahan dalam pengartian. Seperti 

kesalahan yang terjadi dalam 

pelafalan makhraj-makhraj yang 

hampir mempunyai kesamaan dalam 

pengucapan. Dengan adanya 

pemasalahan tersebut perlunya 

diterapkan suatu adanya 

pembelajaran tahsin untuk 

meningkatkan kemampuan qira'ah 

siswa dengan baik dan benar yang 

sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. 

Pengertian tahsin sendiri sama 

dengan pengertian dalam ilmu tajwid 

yang mana keduanya sama-sama 

mengartikan pembagusan bacaan 

huruf dalam Al-Quran dengan baik 

dan benar ataupun fashih. Oleh 

karena itu ilmu tajwid ataupun 

metode tahsin sangat penting dalam 

pembacaan Al-Quran. Ilmu tajwid 

sangat menuntun pada kaum muslim 

untuk mengetahui tata cara 

melafalkan ayat-ayat Al-Quran 

dengan baik dan benar. Sehingga 

diharapkan dengan belajar imu 

tajwid ataupun belajar tahsin, tidak 

sekedar tahu tentang kaidah cara 

membaca saja tetapi juga dapat 

memahami isi kandungan Al-Quran 

tersebut, sampai akhirnya dapat 

mengaplikasikanya kedalam 

kehidupan sehari-hari.    

Qira’ah sebagai salah satu 

sistem bacaan menjadi sangat vital 

sebagai para pembacanya, terlebih 

lagi Al-Quran sumber pokok rujukan 

dalam segala hal bagi pemeluk 

agama Islam. 
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Pembelajaran keterampilan 

membaca atau disebut dengan 

(Maharah Qira’ah) yaitu 

menyajikan  materi pelajaran dengan 

lebih dahulu mengutamakan 

membaca, yakni guru mula-mula 

membacakan topik-topik bacaan 

kemudian diikuti oleh para siswa. 

Target pembelajaran maharah 

qira’ah inia dalah mampu membaca 

teksbahasa Arab dengan fashih, 

mampu memahami teks, serta 

mampu menterjemahkan dengan 

baik dan lancar (Jakarta: 2014: 28). 

Dalam Bahasa Indonesia 

qira’ah diartikan membaca. Menurut 

Carol membaca adalah dua tingkat 

proses dari penerjemahan dan 

pemahaman: pengarang menulis 

pesan berupa kode (tulisan), dan 

pembaca mengartikan kodeitu 

(SuwarnoWiryodijoyo: 1989:1). 

Dalam konteks bahasa Arab 

Al-Naqah mengemukakan beberapa 

tujuan dari maharah qira’ah 

diantaranya adalah:  

1. Siswa dapat mengaitkan 

lambang tulisan dengan bunyi 

ujaran 

2. Siswa dapat memahami isi atau 

makna yang ada dalam teks 

3. Siswa dapat memahami tanda 

baca 

4. Melatih siswa cara membaca 

yang baik dan benar (Al Naqah 

2014:17). 

Sebagaimana sekolah Islam 

yang lain, SMA Islam Al-Falah Kota 

Jambi juga merupakan salah satu 

sekolah yang mengintegrasikan 

antara pengetahuan umum dengan 

ilmu agama. Pola pendidikan ini 

dimaksud untuk mampu membangun 

iklim yang dimungkinkan tumbuh 

dan berkembangnya pengetahuan 

keagamaan. 

Akan tetapi berdasarkan 

pengalaman penelitian lapangan 

yang telah dilakukan penelitian 

selama 2 bulan yang terjadi banyak 

masalah yang ditemukan terhadap 

lemahnya pemahaman siswa dalam 

ilmu tajwid sehingga menimbulkan 

banyak kesalahan dalam membaca 

ayat-ayat Al-Quran. Melihat masalah 

sedemikian rupa, seharusnya para 

guru saat melakukan kegiatan 

tahsinAl-Quran harus lebih 

memperhatikan dengan teliti. 

Oleh karena itu SMA Islam 

Al-Falah yang merupakan sekolah 

berbasis keagamaan berupaya 



Martiya Rosita: I1A214029 (PENDIDIKAN BAHASA ARAB)  Page | 7  

 

mewujudkan cita-cita sekolah yaitu 

mencetak generasi yang mempunyai 

keluhuran akhlak dan kedalaman  

spiritual melalui salah satu program 

tahsin Al-Quran yang menitik 

beratkan kepada kefasihan dalam 

bacaan siswa. Dengan adanya 

masalah yang dihadapi siswa dalam 

qiro’ah maka peneliti tertarik 

mengadakan penelitian tentang 

“Korelasi Pembelajaran Tahsin Al-

Quran terhadap kemampuan Qiro’ah 

Siswa Kelas XI IPA 2 SMA Islam 

Al-Falah Kota Jambi”. 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan 

metode campuran (Mixed Method), 

yaitu metode yang memadukan 

pendekatan kualitatif dan kuantitatif 

dalam hal metodologi (seperti dalam 

tahap pengumpulan data), dan kajian 

model campuran memadukan dua 

pendekatan dalam semua tahapan 

proses penelitian (Sugiyono, 

2013:404). Mixed Method juga 

disebut sebagai sebuah metodologi 

yang memberikan asumsi filosofis 

dalam menunjukkan arah atau 

memberi petunjuk cara pengumpulan 

data dan menganalisis data serta 

perpaduan pendekatan kuantitatif 

dan kualitatif melalui beberapa fase 

proses penelitian. Strategi metode 

campuran yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah urutan analisis 

kuantitatif dan kualitatif, tujuan 

strategi ini adalah untuk 

mengidentifikasikan komponen 

konsep (subkonsep) melalui analisis 

data kuantitatif dan kemudian 

mengumpulkan data kualitatif guna 

memperluas informasi yang tersedia 

(Sugiyono, 2013:405). Intinya adalah 

untuk menyatukan data kuantitatif 

dan data kualitatif agar memperoleh 

analisis yang lebih lengkap. Metode 

penelitian kombinasi model 

Sequential Explanatory merupakan 

metode penelitian kombinasi yang 

menggunakkan pengumpulan data 

dan analisis kualitatif pada tahap 

pertama dan diikuti dengan 

pengumpulan dan analisis data 

kualitatif pada tahap ke dua, guna 

memperkuat hasil penelitian 

kuantitatif yang dilakukan pada 

tahap pertama. 

Metode kualitatif dalam 

penelitian ini untuk mengetahui 

informasi tentang kemampuan tahsin 

Al-Quran terhadap qira’ah siswa di 

Kelas XI IPA 2 SMA Islam Al-
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Falah. Kemudian Peneliti 

menggunakan metode kuantitatif 

dengan menggunakan tekhnik 

statistik inferensial yang digunakan 

untuk menganalisis data sampel dan 

hasilnya berlaku untuk populasi 

(Sugiyono:2013:209). Metode ini 

digunakan untuk menggambarkan 

seluas-luasnya mengenai 

kemampuan tahsin Al-Quran 

terhadap qira’ah. Penelitian ini 

digunakan menggunakan tes 

pengetahuan untuk mengumpulkan 

data.Dengan demikian dapat diteliti 

dengan menggunakan rumus 

Korelasi Product Moment. 

Studi korelasi merupakan 

salah satu teknik analisi data untuk 

menguji hipotesis. Menurut Ary, et 

All, studi korelasi ini adalah 

penelitian deskriptif yang bertujuan 

menetapkan besarnya hubungan 

antara variabel-variabel. Hubungan 

korelatif ini mengacu pada 

kecenderungan bahwa variasi suatu 

variabel diikuti oleh variasi-variabel 

yang lain. Dengan demikian, dalam 

rancangan korelasional, minimal ada 

dua variabel. Hubungan korelatif 

antar variabel ini hanya mampu 

mengungkapkan apa sejalan dengan 

apa, dan tidak mengungkapkan 

saling hubungan yang bersifat kausal 

seperti dalam penelitian kausal 

komparatif dan eksperimen (Moh 

Ainin: 2007:73). 

Subjek penelitian ini 

merupakan peneliti sendiri yang 

langsung terjun ke lapangan untuk 

melihat lokasi dan juga sebagai 

pengajar dalam penelitian yang akan 

dilakukan. Sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut 

(Sugiyono: 2016:118). Sedangkan 

sampel merupakan sebagian populasi 

yang diteliti. (Suharsimi: 2013:174) 

Sampel penelitian ini adalah 36 

siswa pada kelas XI IPA 2 SMA 

Islam Al-Falah Kota Jambi. Sampel 

adalah sebagian bagian dari populasi, 

sebagai contoh yang diambil dengan 

menggunakan cara-cara tertentu (S. 

Margono: 2010:121). 

Penelitian dilaksanakan di 

SMA Al-Falah, Jl: Hos Cokro 

Aminoto, Simpang Kawat Kota 

Jambi. Alasan peneliti memilih 

lokasi tersebut karena, 

berdasarkan pengalaman PLL 

yang telah dilakukan di SMA 

tersebut peneliti menemukan 
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suatu permasalahan siswa 

terhadap cara baca Al-Quran 

sangat rendahnya mengenai 

tatanan ilmu tajwid mengenai 

kesalahan-kesalahan makharijul 

huruf yang diucapkan dan tidak 

memperhatikanya tanda baca, 

misalnya tanda baca yang 

seharusnya panjang di pendekan, 

begitu juga sebaliknya. Dengan 

kurangnya perhatian para guru 

terhadap bacaan siswa lama 

kelamaan siswa akan terbiasa 

dengan pengucapan kata dengan 

salah dan yang lebih ditakutkan 

dengan kesalahan baca maka 

terjadi suatu kesalahan terhadap 

pengartian suatu makna. Selain itu 

alasan peneliti memilih sekolah 

tersebut di mana sekolah itu juga 

memiliki suatu kegiatan tahsin 

Al-Quran sehingga sangat cocok 

untuk dilakukan suatu penerapan 

serta perbandingan untuk 

mengetahui hasinya. Kemuadian 

alasan peneliti memilih lokasi 

SMA Al-Falah sekolahan tersebut 

berbasis umum pada halnya 

seperti sekolahan biasanya akan 

tetapi ada beberapa perbedaan 

SMA Al-Falah disini dibanding 

sekolah lainya seperti:  

1. Adanya kegiatan Bai’at pagi 

atau do’a bersama yang 

dilakukan oleh para guru dan 

seluruh siswa.  

2. Bagi siswa yang terlambat 

dikenakan sanksi berupa point.  

3. Diadakanya setoran Juz 30 

setiap selesai sholat berjama’ah 

sebagai syarat ujian semester.  

4. Adanya kegiatan 

Ekstrakulikuler yang diikuti 

para siswa dan masing-masing 

siswa bebas untuk memilihnya.  

5. Adanya kegiatan Mentoring 

yang dilakukan setiap hari 

Jum’at khususnya wanita yang 

dibimbing oleh guru Pembina 

dan biasanya diisi dengan 

kegiatan seperti: Tahsin Al-

Quran, Ceramah tentang Sirah 

Nabawiyah, serta sholawat-

sholawat bersama. 

Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Observasi merupakan suatu 

proses yang kompleks, suatu 

proses yang tersusun dari berbagai 

proses biologis dan psikologis. 

Dua di antaranya yang terpenting 
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adalah proses-proses pengamatan 

dan ingatan (Sugiyono: 

145:2013). Observasi ini di 

gunakan untuk mengetahui 

korelasi pembelajaran tahsin Al-

Quran terhadap kemampuan 

qira’ah siswa kelas XI IPA 2 

SMA Islam Al-Falah Kota Jambi.  

2. Metode tes 

Tes yaitu alat atau prosedur 

yang digunakan untuk mengetahui 

atau mengukur sesuatu dengan 

cara dan aturan yang sudah 

ditentukan (Sugiyono:2013:53). 

Dalam penelitian ini 

menggunakan tes tertulis untuk 

mengetahui data tentang 

kemampuan baca Al-Quran 

dengan metode tahsin. 

Tes adalah seperangkat 

rangsangan yang diberikan kepada 

seseorang untuk mendapatkan 

jawaban yang dapat dijadikan 

dasar dalam menentukan skor. 

Sependapat dengan ini, Arikunto 

menegaskan bahwa tes adalah 

serentetan pertanyaan atau latihan 

yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan, pengetahuan, 

inteligensi, kemampuan atau 

bakat yang dimiliki oleh individu 

atau kelompok (Moh Ainin: 

2007:109). 

Tes adalah seperangkat 

rangsangan (stimuli) yang 

diberikan kepada seseorang 

dengan maksud untuk mendapat 

jawaban yang dapat dijadikan 

dasar bagi penetapan skor angka. 

Persyaratan pokok bagi tes adalah 

validitas reliabilitas. Dua jenis tes 

yang sering dipergunakan sebgai 

alat pengukur adalah:  

a. Tes lisan, yaitu berupa 

sejumlah pertanyaan yang 

diajukan secara lisan tentang 

apek-aspek yang ingin 

diketahui keadaanya dari 

jawaban yang diberikan secara 

lisan. Tes lisan misalnya sangat 

baik dilakukan untuk 

mengetahui kemahiran 

berbicara siswa secara 

langsung, tetapi bagi siswa 

yang kurang berani berbicara, 

padahal ia memiliki 

pengetahuan kebahasaan yang 

memadai, tes ini kurang 

menguntungkan. (Matsna: 

2014:51). 

b. Tes tertulis, yaitu berupa 

sejumlah pertanyaan yang 
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diajukan secara tertulis tentang 

aspek-aspek yang ingin 

diketahui keadaanya dari 

jawaban. Yang diberikan 

secara tertulis pula (S. 

Margono: 2010:170). Dilihat 

dari tingkatannya tes dapat 

dibagi menjadi 2 yaitu tes baku 

dan buatan peneliti sendiri. Tes 

baku adalah tes yang 

dipubikasikan dan telah 

disiapkan oleh para ahli secara 

cermat sehingga norma-norma 

perbandingan, validitas, 

reliabilitas, dan petunjuk 

pemberian skornya telah diuji 

dan disiapkan.  

3. Wawancara  

Wawancara yaitu sebuah 

dialog yang digunakan untuk 

memperoleh infomasi dari 

terwawancara (Sugiyono: 

2013:15). Metode ini 

digunakan untuk memperoleh 

data yang berkaitan dengan visi 

dan misi SMA Islm Al-Falah 

Kota Jambi, adapun yang 

menjadi  

Wawancara adalah alat pengumpul 

informasi dengan cara mengajukan 

sejumlah pertanyaan responden 

adalah guru yang bersangkutan 

dengan mata pelajaran di sekolah. 

Wawancara merupakan proses 

lanjutan antara tanya jawab yang 

dilakukan oleh satu orang yang lain 

atau sekelompok orang dalam 

melakukan suatu pertanyaan dan 

melanjutkan jawabanya dalam 

catatan atas soal yang dikemukakan 

(Rusyd adAhmi: 2004: 125). Secara 

lisan untuk dijawab secara lisan pula. 

Ciri utama dari wawancara adalah 

kontak langsung dengan tatap muka 

antara pencari informasi dan sumber 

informasi (S. Margono: 2010:165). 

Dilihat dari pelaksanaanya, 

wawancara dibedakan atas 

wawancara bebas, wawancara 

terpimpin, dan wawancara bebas-

terpimpin. Dalam wawancara bebas 

pewawancara bebas menyatakan apa 

saja, tetapi tetap dalam batas lingkup 

yang diteliti, tanpa disertai dengan 

pedoman wawancara (Moh Ainin: 

2007:114). 

Wawancara terpimpin yaitu suatu 

kegiatan wawancara yang 

pewawancaranya 

 telah mempersiapkan sederet 

pertanyaan sedemikian lengkap dan 

terperinci. Sedangkan wawancara 
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bebas-terpimpin adalah kombinasi 

antara wawancara bebas dan 

terpmpin. Dalam hal ini, 

pewawancara mempersiapkan 

panduan atau pedoman wawancara 

secara garis besar (Moh Ainin: 

2007:115). 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil 

wawancara yang dilakukan pada 

tanggal 16 Maret 2018 pukul 11:30-

12:30 di SMA Islam Al-Falah yang 

berjudul “Korelasi Tahsin Al-Quran 

terhadap Kemampuan Qira’ah Siswa 

diKelas XI IPA 2. Menurut Habibi: 

bahwa tahsin Al-Quran ini sangat 

mempengaruhi hasil qira’ah 

siswa.Yang mana sudah terlihat 

dengan adanya pembelajaran tahsin 

dan sebelum adanya adanya 

pembelajaran tahsin, siswa mampu 

memahami hukum-hukum bacaan 

yang ada dalam ilmu tajwid dan 

dapat mempraktekanya secara 

langsung. 

Selain mempengaruhi 

terhadap kemampuan qira’ah siswa 

tahsin sendiri dapat mendukung 

terhadap tahfidz siswa, karena 

dengan adanya tahsin siswa terlatih 

terhadap bacaan-bacaan Al-Quran 

serta guru sendiri memberikan 

hafalan terhadap bacaan yang telah 

diajarkanya. Namun terdapat 

beberapa kendala dalam masalah 

pembelajaran tahsin sendiri yaitu 

mengenai lemahnya bacaan Al-

Quran siswa dan siswa sendiri masih 

mengeja satu persatu setiap kata. 

1. Sistem Pembelajaran Tahsin 

Sistem yang dilakukan 

dalam pembelajaran tahsin yang 

digunakan adalah: dengan adanya 

penjelasan materi yang ingin 

disampaikan berdasarkan bacaan-

bacaan yang akan diberikan. 

Seperti terdapat hukum bacaan 

Ikhfa’ disi guru menerangkan 

pengertian Ikhfa’ serta 

memberikan contoh, dan 

menyebutkan huruf-huruf Ikhfa’ 

itu sendiri.Setelah siswa 

memahami penjelasan guru 

kemudian guru menyuruh siswa 

untuk menirukan bacaan yang di 

contahkannya secara bersama-

sama, kemudian menunjuk salah 

seorang siswa untuk membaca 

secara bergantian (wawancara 

Habibi). Kemudian guru hanya 

memberikan sekedar penjelasan 
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mengenai materi tersebut disaat 

pembelajaran terjadi pada saat itu 

saja, akan tetapi tidak dilakukan 

dalam pembelajaran yang 

selanjutnya untuk mengulangi 

materi-materi yang telah di 

ajarkannya.  

2. Materi Pembelajaran Tahsin 

Dalam pemberian materi 

saat pembelajaran tahsin di sini 

guru menyampaikanya secara 

acak, sesuai dengan materi apa 

yang ingin disampaikan. Karena 

dalam pembelajaran tahsin disini 

tidak ada buku panduan yang 

digunakan dalam pembelajaran, 

jadi pemberian materi tergantung 

apa yang ingin disampaikanya. 

Akan tetapi waktu awal 

pembelajaran tahsin dimulai guru 

yang langsung menerangkan 

hukum-hukum bacaan ilmu tajwid 

yang terdapat dalam bacaan, oleh 

karena itu siswa sekali pertemuan 

dalam pembelajaran tahsin ini 

langsung mendapatkan materi 

yang cukup banyak. Seperti 

pengertian Idhgam, Idzhar, Ikhfa’, 

serta Iqlab.  

3. Faktor yang Mendukung 

Tahsin 

Adapun faktor-faktor yang 

mendukung pembelajaran tahsin 

yaitu:  

a. Guru menggunakan proses 

pembelajaran yang menarik, 

sehingga siswa tidak merasa 

bosen dengan proses 

pembelajaran yang terjadi.  

b. Adanya ruangan khusus 

untuk pembelajaran tahsin 

sendiri. 

c. Adanya pemberian tugas 

tambahan dirumah untuk 

menghafalkan materi yang 

diberikan.  

d. Adanya motivasi-motivasi 

yang diberikan guru kepada 

siswa. 

e. Guru memiliki kemampuan 

yang tinggi mengenai 

pembelajaran tahsin. 

 

4. Faktor yang Menghambat 

Tahsin 

Adapun faktor-faktor yang 

menghambat pembelajaran tahsin 

yaitu: 

a. Dalam proses Tidak adanya 

buku pedoman yang 

digunakan. 

b. Banyaknya jumlah siswa. 
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c. Terdapat beberapa siswa yang 

masih belum bisa membaca 

Al-Quran. 

d. Guru tidak mempunyai 

seseorang yang untuk 

menggantikanya dikala dia 

tidak hadir.  

Berdasarkan hasil tes yang 

telah dilakukan yang dihitung 

dengan menggunakan rumus 

korelasi product moment 

berikut adalah hasil dari 

pengolahan data tersebut.  

rxy=  

N ∑ 𝑋𝑌−{∑𝑋{∑ 𝑌}

√{𝑁 ∑ 𝑥2−( ∑𝑥2)}   {𝑁∑𝑌2−{∑𝑥2−{∑𝑌}2
 

36 (133.272,15 − (324.5) (410.7) 

√36(105.300,25) − 324.5 (36 (168.674,49 − 410.7
 

 

47.977,974 − 10.530,25 

√379.081,00 − 105.300,25 (607.228,164 − 168.674,49
 

 

105.300,20.2

√27.378,075 (438.553,674)
 

 

105.300,202

√43.855,367 
 

 

=2,4011 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan mengenai “PembelajaranTahsin 

Al-Quran terhadap Qira’ah SiswaKelas XI 

IPA 2 Islam Al-Falah dapat disimpulkan 

sebagai berikut:  

1. Hasil dari analisis data dan 

hubungannya memberi 

gambaran bahwa korelasi 

pembelajaran tahsin Al-Quran 

sangat tinggi terhadap 

kemampuan qira’ah siswa di 

Kelas XI IPA 2 SMA Islam Al-

Falah dengan hasil 2,4.  

2. Pelaksanaan pembelajaran tahsin 

Al-Quran di Kelas XI IPA 2 

SMA Islam Al-Falah adalah 

sebagai berikut: 

a. Tahsin Al-Quran dilakukan 

dalam kegiatan ekstra, 

kemudian cara pengetesan 

guru terhadap siswa saat 

kegiatan proses pembelajaran 

Al-Quran Hadits sebelum 

dimulai. 

b. Nilai hasil siswa dalam 

pembelajaran tahsin dapat 

membantu nilai dari mata 

pelajaran Al-Quran Hadits.    

3. Metode pembelajaran tahsin Al-

Quran di Kelas XI IPA 2 SMA 

Islam Al-Falah yaitu 

a. Guru menggunakan metode 

ceramah saat pembelajaran 
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tahsin Al-Quran, dimana 

siswa mendengrkan 

penjelasan dari guru 

kemudian menirukan bacaan 

yang telah diajarkan guru 

secara bersama dan 

bergantian.  

b. Untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam 

qira’ah guru juga 

memberikan tugas tambahan 

dirumah tentang 

pembelajaran tahsin dengan 

cara menghafal.  

4. Kendala-kendala dalam 

pembelajaran tahsin Al-Quran di 

Kelas XI IPA 2 SMA Islam Al-

Falah yaitu 

a. Tidak adanya buku panduan 

yang dijadikan acuan. 

b. Banyaknya jumlah siswa 

sehingga dalam proses 

pembelajaran terdapat 

beberapasiswa yang kurang 

memperhatikan. 

c. Ketidak hadiran guru dapat 

menjadikan pembelajaran 

tahsin tidak efektif, karena 

guru tidak memiliki 

seseorang yang 

menggantikanya.  

Saran 

1. Bagi Sekolah 

Untuk meningkatkan dan 

mengembangkan pembelajaran 

tahsin secara efektif perlunya 

dibuat sebuah buku yang 

dijadikan panduan, serta 

beberapa perlengkapan yang 

dibutuhkan dalam pembelajaran 

tahsin. 

2. Bagi Guru 

a. Guru harus mempunyai staf 

pengganti disaat ada halangan 

untuk tidak bisa hadir. 

b. Guru harus menciptakan 

kedisiplinan atau hukuman 

terhadap siswa dalam 

pembelajaran tahsin, dimana 

ada siswa yang tidak 

menyetorkan tugas yang 

diberikan seperti siswa yang 

tidak mengerjakan tugas 

disuruh maju berdiri di depan 

kelas.  

c. Guru 

harusmengunakanmetode 

yang efektif agar siswa tidak 

merasa bosan dan mudah 

memahami materi yang 

disampaikan.  

3. Bagi Siswa 
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a. Siswa harus lebih memotivasi 

diri untuk mengikuti 

pembelajaran tahsin, agar 

nilai yang didapat dapat 

membantu terhadap mata 

pelajaran Al-Quran Haditsnya 

yang rendah. 

b. Siswa hendaknya lebih 

memaksimalkan diri terhadap 

qira’ah saat pembelajaran 

tahsin.  
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