
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad, yang tertulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan 

menjadi ibadah bila membacanya (Setiawan, 2006). Materi pelajaran yang 

sangat penting adalah Al-Quran. Oleh sebab itu disetiap sekolah materi 

pelajaran Al-Quran masuk kedalam kurikulum pendidikan agama Islam. Demi 

terciptanya siswa yang pandai membaca Al-Quran, hampir disetiap sekolah 

selalu diadakan program bimbingan Al-Quran, karena Al-Quran merupakan 

sumber rujukan yang menjadi petunjuk dan pedoman bagi setiap umat Islam. 

Membaca Al-Quran merupakan pekerjaan utama yang mempunyai 

berbagai keistimewaan dan kelebihan dibandingkan dengan baca bacaan yang 

lain. Sesuai dengan arti Al-Quran yang berasal dari kata qara’a-yaqra’u-wa 

quranan yang berarti bacaan (Suma, 2000). Maka Allah SWT menilai sebagai 

ibadah bagi siapapun yang membacanya. Pahala yang Allah SWT berikan tidak 

dihitung perayat atau perkata, melainkan perhuruf. Agar pahala dari huruf-

huruf Al-Quran terus mengalir, Allah SWT memberikan rambu-rambu bagi 

pembaca Al-Quran untuk tidak membacanya dengan asal membaca, tetapi 

membacanya harus tartil atau yang lebih dikenal dengan baacaan yang baik dan 

benar. 

Bacaan tartil diperlukan pengetahuan dan penerapan terhadap ilmu 

membaca Al-Quran yaitu ilmu tajwid. Dengan mempelajari ilmu tajwid, 

seseorang diharapkan dapat membaca ayat-ayat Al-Quran dengan baik dan 

benar, baik dari segi pelafalan makhorijul huruf  (tempat keluarnya huruf) 

maupun mempraktikan hukum bacaan tajwidnya serta mampu memelihara 

bacaan ayat-ayat Al-Quran dari kekeliruan yang dapat merubah arti dan 

maksudnya. Sehingga seseorang yang sedang belajar membaca Al-Quran 

memerlukan seorang guru untuk membimbingnya selama proses belajar, yaitu 



 

 

guru yang benar-benar mampu mengajarkan Al-Quran sesuai dengan makhorj 

huruf dan kaidah tajwid yang baik dan benar. 

Dalam proses pembelajaran membaca Al-Quran diperlukan sebuah 

metode. Sebab metode mempunyai peranan sangat penting dalam upaya 

pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan menggunakan metode akan mampu 

mengembangkan sikap mental dan kepribadian agar peserta didik menerima 

pelajaran dengan mudah, efektif dan dapat dicerna dengan baik(Ramayulius, 

2006).  

Dalam pembelajaran Al-Quran, lahir berbagai macam metode dan 

materi pembelajaran untuk anak-anak. Salah satunya adalah metode bil qalam. 

Metode bil qolam merupakan salah satu metode pembelajaran membaca Al-

Quran yang sudah berkembang  di beberapa daerah Indonesia. Kata bil qolam 

diambil dari salah satu firman Allah SWT dalam surat Al-Alaq ayat 3-4. Bil 

qolam adalah sebuah buku panduan praktis belajar membaca al-qur’an dengan 

susunan kata-kata arabi yang dimulai dengan mengenalkan bunyi huruf mulai 

dari satu huruf, dua huruf dan tiga huruf sampai pada satu kata bahkan satu 

ayat, dengan menggunakan instrumen 4 lagu khas Pesantren Ilmu Al-Qur’an 

(PIQ) Singosari dengan menggunakan metode jibril yang selanjutnya lebih 

dikenal dengan metode PIQ. Metode ini efektif digunakan untuk kalangan 

anak-anak, remaja dan dewasa. Di dalam metode bil qalam terdapat tingkatan 

atau jilid pelajaran. Metode bil qalam mengenalkan anak mulai dari dini 

susunan kata-kata Arabi yang dimulai dengan mengenal bunyi dari satu huruf, 

dua huruf dan tiga huruf sampai pada satu kata bahkan satu ayat. 

Perbedaan metode bil qalam dengan metode lainnya adalah cara 

pembelajarannya bertahap menggunakan kosa kata bahasa Arab sehingga bisa 

sekaligus peserta didik belajar tentang bahasa Arab. Dari segi isi materi juga 

lebih mudah dipahami untuk semua kalangan usia. Dan dari segi strategi 

pembelajarannya juga lebih menggunakan metode klasikal. Jadi guru membaca 

perayat/perkata lalu dilanjutkan dengan peserta didik yang menirukan.  

Dalam proses pembelajaran di SMAN 1 Soreang telah diterapkan 

berbagai metode pembelajaran salah satunya yaitu metode pembelajaran bil 



 

 

qolam. Metode ini digunakan di kelas X khususnya pada mata pelajaran PAI 

di bagian membaca ayat al-Qur’an. Metode ini dipilih karena dianggap 

mempunyai kelebihan menuntun dalam membaca ayat al-Qur’an antara lain 

memudahkan seseorang dalam belajar membaca dan memahami maksud dari 

rambu-rambu bacaan dalam Al-Qur’an, sehingga bisa terhindar dari kesalahan 

pokok atau dasar. Metode bil qolam juga mengenalkan susunan kata-kata Arab 

yang dimulai dari mengenal bunyi mulai dari satu huruf, dua huruf dan tiga 

huruf sampai pada satu kata bahkan satu ayat. Strategi pembelajarannya juga 

lebih menggunakan metode klasikal. Jadi guru membaca per kata atau per ayat 

lalu dilanjutkan dengan peserta didik yang menirukan. Dengan strategi 

tersebut, metode pembelajaran ini akan lebih efektif dan sangat membantu 

siswa dalam membaca al-Qur’an.  

Namun berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan guru 

mata pelajaran PAI kelas X di SMAN 1 Soreang, diperoleh informasi bahwa 

penggunaan metode bil qolam ini masih menyisakan permasalahan dan belum 

sepenuhnya mewujudkan apa yang diharapkan. Dituturkan bahwa kemampuan 

membaca al-Qur’an sebagian siswa masih rendah dibuktikan dengan nilai yang 

masih dibawah KKM. Hal ini disebabkan karena sebagian siswa tersebut masih 

belum bisa membaca al-Qur’an dengan baik, tidak bisa membedakan huruf-

huruf hijaiyah sehingga pelafalannya dan pengucapannya pun masih salah. 

Kadangkala hanya ada yang sekedar membaca saja, tidak memperhatikan 

kaidah bacaannya, dan siswa juga kurang memahami tajwid, waqaf, maupun 

makharijul hurufnya. Padahal yang menjadi keunggulan dari metode ini akan 

sangat membantu dan menuntun siswa agar fasih dan benar dalam membaca 

ayat al-Qur’an. 

Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian: “TANGGAPAN SISWA 

TERHADAP PENGGUNAAN METODE PEMBELAJARAN BIL QOLAM 

HUBUNGANNYA DENGAN KEMAMPUAN MEMBACA AL-QUR’AN 

PADA MATA PELAJARAN PAI” (Penelitian Pada Siswa Kelas X SMAN 1 

Soreang). 



 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diuraikan rumusan 

masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana tanggapan siswa mengenai penggunaan metode 

pembelajaran bil qolamdikelas X SMAN 1 Soreang? 

2. Bagaimana realitas kemampuan membaca al-Qur’an pada mata 

pelajaran PAIdikelas X SMAN 1 Soreang? 

3. Sejauhmana hubungan antara tanggapan siswa terhadap penggunaan 

metode pembelajaran bil qolamdengan kemampuan membaca al-

Qur’an pada mata pelajaran PAIdikelas X SMAN 1 Soreang? 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penulisan ini, sesuai rumusan masalah yang ada maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Mengetahui tanggapan siswa mengenai penggunaan metode 

pembelajaran bil qolam dikelas X SMAN 1 Soreang 

2. Mengetahui realitas kemampuan membaca al-Qur’an pada mata 

pelajaran PAI dikelas X SMAN 1 Soreang 

3. Mengetahui hubungan antara tanggapan siswa terhadap penggunaan 

metode pembelajaran bil qolam dengan kemampuan membaca al-

Qur’an pada mata pelajaran PAI dikelas X SMAN 1 Soreang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritits 

a. Menambah khazanah pendidikan Islam. 

b. Bermanfaat untuk dijadikan sumber informasi dalam proses 

pembelajaran. 

c. Memberikan kontribusi pengetahuan yang dapat dijadikan bahan 

pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

 

2. Secara praktis 

a. Bagi siswa 



 

 

Meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an dengan baik 

dan benar. 

b. Bagi guru 

Meningkatkan pengetahuan guru serta menambah wawasan 

penggunaan metode yang tepat dalam proses pembelajaran sehingga 

siswa dapat menerima ilmu yang disampaikan dengan maksimal. 

c. Bagi penulis 

Menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman 

dalam mengaplikasan teori-teori pembelajaran yang didapatkan 

pada saat perkuliahan. 

E. Kerangka Berfikir 

Tanggapan merupakan salah satu fungsi jiwa yang pokok dapat 

diartikan sebagai gambaran ingatan dari pengamatan, ketika objek yang diamati 

tidak lagi dalam ruang dan waktu pengamatan (A. Ahmadi, 2009). Sedangkan 

menurut (Soemanto, 2012) tanggapan didefinisikan sebagai bayangan yang 

menjadi kesan yang dihasilkan dari pengamatan, kesan tersebut menjadi isi 

kesabaran yang dapat dikembangkan hubungannya dengan konteks pengalaman 

waktu sekarang serta antisipasi kesadaran untuk masa yang akan datang. 

Adapun indikator tanggapan antara lain:  

1. Tanggapan positif yaitu rasa menerima, menaati, merespon, menyetujui 

dan melaksanakan 

2. Tanggapan negatif yaitu rasa penolakan, tidak menghiraukan, tidak 

menyetujui dan tidak melaksanakan (Soemanto, 2012). 

Membaca al-Qur’an itu merupakan ibadah. Oleh karena itu, selaku umat 

Islam sudah seharusnya mampu membaca al-Qur’an.Kemampuan seseorang 

dalam membaca tulisan-tulisan dalam mushaf al-Qur’an untuk memperoleh 

informasi mengenai makna yang terkandung dalam tulisan tersebut dengan 

bacaan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid itu merupakan 

kemampuan membaca al-Qura’an. Dikatakan sebagai kemampuan adalah 

kesanggupan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, sesuai dengan 



 

 

kemampuan yang dimilikinya.Dalam sumber lain dikatakan bahwa kemampuan 

yaitu istilah umum yang dikaitkan dengan kemampuan atau potensi dalam 

menguasai suatu keahlian ataupun pemikiran itu sendiri (Ismail, 2018). 

Sedangkan yang dikatakan membaca menurut adalah pekerjaan yang kompleks 

dan menyangkut banyak berbagai segi organ manusia, tidak hanya meliputi 

proses melihat huruf-huruf, kata-kata maupun kalimat (Yusuf, 1991). Adapun 

yang menjadi indikator dari kemampuan membaca al-Qur’an adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui makharijul huruf dengan baik dan benar 

2. Mengetahui shifatul huruf 

3. Mengetahui hukum bacaan (tajwid) 

Mengingat pentingnya kemampuan dalam membaca al-Qur’an, maka di 

setiap jenjang pendidikan banyak diajarkan bagaimana cara agar peserta 

didiknya mampu membaca al-Qur’an. Beberapa metode untuk belajar membaca 

al-Qur’an sering digunakan oleh para pendidik seperti metode bil qalam sebagai 

salah satu metode yang dapat membantu peserta didik mampu membaca al-

Qur’an. 

Metode bil qalam adalah sebuah cara untuk memandu seseorang 

membaca al-Qur’an dengan praktis yang diawali dengan mengenal bunyi huruf, 

satu per satu, kemudian dua huruf, kemudian tiga huruf hingga mengenal kata 

per kata dan pada akhirnya mengenal per kalimat (Murthado, 2014). Menurut 

K.H. Muhammad Basori Alwi, selaku pencetus metode bil qalam ini 

mengatakan, bahwa metode ini merupakan metode belajar membaca al-Qur’an 

yang diawali dengan guru membaca satu ayat atau satu waqaf, kemudian diikuti 

oleh peserta didiknya. Guru membacakannya sebanyak satu sampai dua kali, 

dan peserta didik mengikutinya. Setelah itu, guru membaca ayat selanjutnya dan 

peserta didik mengikutinya lagi, begitu seterusnya sehingga peserta didik dapat 

meniru bacaan gurunya dengan baik dan benar (Taufiqurrachman, 2005). 



 

 

Seperti disebutkan dalam buku yang dikarang oleh Murtadho dan K.H. 

Absori Alwi, bahwa metode bil qalam ini memiliki dua ciri khas yaitu tahqiq 

dan tartil. Selain menjadi ciri khas, tahqiq dan tartil  ini juga menjadi sebuah 

tahapan dalam metode ini. Tahqiq tahapan untuk memperdalam artikulasi 

dalam melafalkan huruf-huruf hijaiyah dengan biak dan benar agar sesuai 

dengan ketentuan makharijul huruf. Sedangkan Tartil adalah tahap dimana 

sudah masuk pada tahap pengenalan ilmu tajwid. 

Selain tahapan di atas, ada juga yang menjadi langkah-langkah untuk 

menerapkan metode bil qalam ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Membuka proses pembelajaran dengan berdo’a. 

2. Proses menjelaskan materi/pokok bahasan yang akan diajarkan pada hari 

ini. 

3. Guru mengenalkan huruf-huruf hijaiyah secara keseluruhan. 

4. Guru melatih siswa untuk membaca huruf-huruf yang terangkai dengan  

yang terputus-putus. 

5. Guru menuntut dan memberi contoh bacaan yang tepat secara berulang-

ulang. 

6. Siswa diharuskan meniru contoh bacaan yang diberikan guru secara 

bersama-sama. 

7. Guru mempergunakan istilah-istilah tajwid secara sederhana. 

a. Memberikan pengenalan terhadap harokat (dhammatain) berbunyi 

“Un”, (fathatain) berbunyi “An” dan (Kasrotain) berbunyi “In”. 

b. Memberikan  penjelasan  mengenai  bacaan ikhfa (menyamarkan)idzhar 

(jelas), idgam (meleburkan), dan iqlab (mengganti). 

c. Memberikan  pengenalan  mengenai  bacaan tafkhim (tebal)  dan tarqiq 

(tipis). 

d. Memberikan  penjelasan  adanya  bacaan qalqalah (memantul), qalqalah 

sugra ataupun qalqalah kubra. 



 

 

e. Memberikan penjelasan  tentang waqaf yang  berharokat fathah 

panjang, fathatain dibaca panjang. 

8. Guru  harus  menerapkan  panjang  pendeknya   bacaan  disesuaikan  dengan 

kaidah yang telah ditentukan. 

9. Hendaknya   cara   membaca   dilakukan   berulang-ulang   dan   melihat   

teks bacaannya hingga siswa menguasainya (tidak hafalan). 

10. Siswa  yang  belum  menguasai  huruf  tertentu  diberi  perhatian  khusus  

untuk menyempurnakan dengan pengawasan guru. 

11. Pengamatan  sekaligus  penilaian  terhadap  kemampuan  dan  kualitas  

bacaan siswa satu persatu (Khoiri, 2016). 

Dengan dua tahapan yang menjadi ciri khas yaitu tarqiq dan tartil serta 

langkah langkah yang dijalankan akan lebih memudahkan siswa dalam 

membaca al-Qur’an hingga mampu membaca dengan baik dan benar terutama 

siswa yang sudah menghafal hijaiyah akan sangat mudah untuk membaca al-

Qur’an.Siswa yang sudah lancar dapat melanjutkan materi selanjutnya tanpa 

harus menunggu teman lainnya. Metode bil qolam dapat diterapkan di semua 

kalangan, baik anak-anak, pemuda, dewasa maupun kalangan orang tua.Materi 

tajwid yang diterapkan dalam metode bil qolam sangat mudah dipahami, 

ringkas dan lengkap. 

Gambaran konkret untuk mengetahui hubungan saling berpengaruh 

antara kedua variable tersebut, apabila dituangkan pada bagan sebagai berikut: 

 

 

 

Bagan 1 Kerangka Berfikir 

 

 

Variabel X 

Tanggapan Siswa Terhadap 

Penggunaan Metode Bil Qalam 

A. Tanggapan Siswa 

Variabel Y 

Kemampuan Membaca al-Qur’an 

pada Mata Pelajaran PAI 

 

KORELASI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara yang kebenarannya harus diuji atau 

rangkuman kesimpulan secara teoritis yang diperoleh melalui tinjauan pustaka 

(Martono, 2010). Karena itu hipotesis bisa benar atau salah. Sebuah hipotesis 

bisa diketahui benar atau tidaknya setelah dilakukannya penelitian. 



 

 

 

Dengan menyoroti kenyataan yang melibatkan siswa kelas X SMAN 1 

Soreang, maka penelitian ini bertolak pada hipotesis “Semakin positif 

tanggapan siswa terhadap penggunaan metode Bil Qolam maka kemampuan 

membaca al-Qur’an siswa semakin baik”. 

Prosedur penelitiannya akan dilakukan dengan menggunakan taraf 

signifikan 5%. Untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut digunakan rumus 

sebagai berikut: prinsip pengujian yang digunakan akan ditempuh dengan 

membandingkan harga thitung dalam harga ttabel, apabila thitung > ttabel maka 

hipotesis Nol (H0) ditolak sehingga ada hubungan antara variabel X dengan 

variabel Y, dan apabila thitung < ttabel maka hipotesis nihil diterima sehingga tidak 

ada hubungan antara variabel X dan variabel Y (Sudjana, 2005). 

G. Penelitian yang Relevan 

Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini 

antara lain: 

1. Penerapan Metode Maisura untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa Dalam 

Membaca Al-Quran (Penelitian tindakan kelas di kelas X SMA Karya Budi 

Cileunyi) 

Penelitian ini dilakukan oleh Indra Wijaya pada tahun 2018 sebagai 

penelitian dalam program Sarjana di Universitas Islam Negeri Sunan 

Gunung Djati Bandung. Dari penelitian tindakan kelas yang dilakukan, 

hasilnya menyatakan bahwa metode Maisura dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam membaca al-Qur’an. Hal ini terlihat dari 

meningkatnya kemampuan siswa dalam membaca al-Qur’an setelah 

diterapkannya meode Maisura pada pembelajaran yang berhubungan 

dengan membaca al-Qur’an. Hal ini terlihat dari meningkatnya nilai rata-

rata kemampuan  membaca al-Qur’an, setelah diterapkan metode Maisura 

ini pada siklus I dan siklus II. Nilai rata-rata yang mulanya hanya 56,93 

menjadi 66,72 yang terjadi pada siklus I. Dan rata-rata meningkat lagi 

menjadi 76,15 pada siklus II. 



 

 

2. Upaya Meningkatkan Kemampuan Siswa Dalam Membaca Al-Quran 

melalui Metode Resitasi (Penelitian tindakan kelas pada bidang studi PAI 

di kelas VII SMPN 3 Cileunyi-Bandung) 

Penelitian ini dilakukan oleh Ai Siti Hasanah pada tahun 2014 

sebagai penelitian dalam program Sarjana di Universitas Islam Negeri 

Sunan Gunung Djati Bandung. Dari penelitian tindakan kelas yang 

dilakukan, hasilnya menyatakan bahwa metode resitasi dapat meningkatkan 

kemampuan memaca al-Qur’an siswa. Hal ini terlihat dari meningkatnya 

hasil tes tulis dan tes lisan pada siklus I dan II yang dilakukan oleh peneliti. 

Pada siklus I nilai tes tulis nya sebesar 79,06 dn tes lisannya sebesar 70,75. 

Dan pada siklus II semakin meningkat, tes tulisnya menajdi 85,88 dan tes 

lisannya menajdi 77,64. 

3. Pengaruh Penerapan Metode Bil Qolam Terhadap Kemampuan Membaca 

Al-Quran (Penelitian pada siswa kelas VIII SMP Al-Hasan Bandung) 

Penelitian ini dilakukan oleh Aswari Media Juliyanti pada tahun 2019 

sebagai penelitian dalam program Sarjana di Universitas Islam Negeri 

Sunan Gunung Djati Bandung. Dari penelitian yang dilakukan, hasilnya 

menyatakan bahwa metode bil qolam dapat meningkatkan kemampuan 

memaca al-Qur’an siswa. Hal ini terlihat dari meningkatnya rata-rata hasil 

tes tulis dan tes lisan pada pertemuan 1 sampai 3 yang dilakukan oleh 

peneliti. Pada pertemuan ke-1 hasil rata-rata keterlaksanaan sebesar 76,5%. 

Pada pertemuan ke-2 sebesar 88,3%. Dan pada pertemuan ke-3 semakin 

meningkat, yaitu sebesar 95,3%. 


