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Abstrak. Pembelajaran Al-Qur'an yaitu mengajarkan membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar 
sehingga mampu membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah tajwid. Prinsip pembelajaran Al-Qur’an pada 
dasarnya dapat dilakukan dengan berbagai macam metode karena seiringnya perkembangan zaman 
banyak sekali metode pembelajaran Al-Qur’an. Bagi yang belum bisa dan belum lancar membaca Al-
Qur’an dapat menggunakan metode yang lebih praktis dan mudah. Ada beberapa metode yang telah 
digunakan seperti metode Iqra', Qira'ati, A-Ba-Ta-Tsa, Al-Barqy, Tilawati dan ada beberapa cara yang 
digunakan dalam suatu metode seperti model membaca cepat atau membaca dengan menyelipkan lagu-
lagu tilawah. Salah satu metode yang berkembang saat ini adalah metode tilawati. Prinsip pengajaran 
metode tilawati yang diajarkan secara praktis menggunakan lagu rost, diajarkan secara klasikal 
menggunakan peraga, diajarkan secara individual dengan tehnik baca simak menggunakan buku. 
Perencanaan proses pembelajaran Al-Qur'an dengan metode tilawati sepenuhnya diserahkan kepada guru 
yang mengajar tilawati dari mulai persiapan materi dengan mempelajari materi masing-masing jilid 
tilawati dan memperbaiki bacaan tilawati seperti pelafalan huruf, makhorijul huruf, nada (lagu rost) 
tilawati, dan tajwid melalui membaca buku tilawati dan mendengarkan VCD bacaan tilawati dan 
mengulang kembali materi pembinaan rutinan guru. Selain mempersiapkan materi, setiap guru sebelum 
memulai pembelajaran harus mempersiapkan media dan sarana belajar seperti peraga tilawati, sandaran 
peraga, alat penunjuk peraga, buku tilawati, buku absensi siswa, lembar program pembelajaran harian, 
buku penilaian, dan Al-Qur'an. 
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A. Pendahuluan  

Setiap orang yang meyakini Al-Qur'an mempunyai kewajiban dan tanggung 
jawab untuk mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain karena hal 
tersebut sangat dimuliakan oleh Allah SWT dan pahala yang diperolehnya tidak terkira 
banyaknya disamping itu juga mendapatkan barokah dari membacanya serta 
mendapatkan banyak kebaikan didunia maupun diakhirat. 

Sebagaimana yang diungkapkan Ahmad von Denffer (1988 : 207) bahwa 
kewajiban yang dibebankan Al-Qur'an kepada setiap muslim adalah sebagai berikut :  
1. Bahwa setiap muslim selayaknya mempercayai (beriman) kepada Al-Qur'an  
2. Bahwa setiap muslim harus berupaya untuk selalu membacanya  
3. Bahwa setiap muslim dituntut untuk memahaminya  
4. Bahwa setiap muslim diminta untuk berbuat sesuai dengan ajaran yang 

disampaikannya 
5. Bahwa setiap muslim dianjurkan untuk mengajarkan (pada orang lain) apa yang telah 

dipahaminya dari tuntunan tersebut 
Para ulama sepakat bahwa hukum mempelajari bacaan Al-Qur'an adalah fardhu 

'ain (kewajiban individual). Seseorang akan dipandang lalai jika sepanjang usianya tidak 
pernah belajar Al-Qur'an dan membiarkan dirinya buta aksara Al-Qur'an. Sedangkan 
hukum mengajarkan membaca Al-Qur'an adalah fardhu kifayah (kewajiban kolektif), 

repository.unisba.ac.id




