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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tenteng Efektifitas Metode Tamyīz 
dalam menterjemahkan Al-Qur’ān sebagai pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 
Satu Atap I Lelea. Untuk mencapai tujuan ini, maka metode penelitian yang digunakan
adalah eksperimen kuasi. Selain itu metode deskriptif juga digunakan untuk mengetahui
bagaimana keunggulan dan kekurangan metode tamyīz. Penelitian ini dilakukan di SMPN
Satu Atap I Lelea Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat dengan jumlah sampel
sebanyak dua kelas yang memiliki varians homogen. Satu kelas eksperimen mendapat
pembelajaran dengan menggunakan metode tamyīz dan satu kelas kontrol mendapat
pembelajaran dengan metode konvensional. Pembahasan difokuskan pada bagaimana
kemampuan siswa sebelum menggunakan metode tamyīz, bagaimana kemampuan siswa
setelah menggunakan metode tamyīz, bagaimana efektifitas metode tamyīz dalam
pembelajaran menterjemahkan Al-Qur’ān serta bagaimana keunggulan dan kelemahan 
metode tamyīz dalam pembelajaran menterjemahkan Al-Qur’ān. Berdasarkan hasil penelitian 
dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode tamyīz lebih efektif dalam meningkatkan
penguasaan  menterjemahkan Al-Qur’ān siswa SMPN Satu Atap I Lelea. Disarankan kepada 
guru dan lembaga terkait agar pembelajaran dengan menggunakan metode tamyīz dijadikan
sebagai alternatif dalam meningkatkan penguasaan menterjemahkan Al-Qur’ān siswa.  

Kata Kunci: metode tamyīz, menterjemahkan Al-Qur’ān, pembelajaran PAI, SMPN Satu 
Atap I Lelea

A. PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peranan penting dalam kehidupan umat manusia,
dengan pendidikan ini manusia dapat mengembangkan potensi yang ada pada
dirinya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, memilki kepribadian serta ketrampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Sebagaimana tertuang dalam Undang-
Undang No. 20 Tahun 2003 yaitu :“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,akhlak mulia, seta ketrampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.

Serta tertuang dalam GBHN dan UU No. 20 tahun 2003 mengenai Sistem
Pendidikan Nasional yang berbunyi :“Pendidikan Nasional bertujuan untuk
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
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kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan
bertanggungjawab”.

Keimanan dan ketakwaan menduduki posisi pertama dalam tujuan
pendidikan nasional. Hal ini menunjukan bahwa keimanan dan ketakwaan
merupakan potensi dasar yang mutlak harus dimiliki oleh peserta didik. Iman adalah
keyakinan tanpa keraguan, penerimaan yang menyeluruh, tanpa rasa keberatan,
kesediaan untuk melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah baik dalam
keadaan ringan maupun berat (Jannah, 2006, hal. 70).

Pernyataan tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Engkoswara
bahwa Iman berarti percaya dan yakin bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang
Maha Esa, dan tiada Tuhan selain dari pada-Nya. Selain itu manusia beriman,
mengajarkan ajaran yang tertuang dalam Al-Qur’ān (Engkoswara, 2004, hal. 12). 

Iman selalu dikaitkan dengan Takwa. Takwa menurut Umar bin Khatab r.a
(Jannah, 2006, hal. 14) adalah diibaratkan ketika seseorang berjalan di jalanan yang
penuh dengan onak dan duri. Pastilah orang tersebut akan berjalan sangat berhati-
hati. Seorang individu memiliki keimanan dan ketaqwaan yang benar dan kokoh,
segala tindak dan perbuatan akan dilakukannya dengan berhati-hati dan berusaha
semaksimal mungkin untuk tidak melanggar setiap perintah dan larangan Allah swt.
Sedangkan menurut Abu Abdullah, takwa adalah usaha manusia untuk
meninggalkan dan menjauhi segala perilaku maksiat yang akan menjauhkan manusia
dari Allah swt (Sauri, 2011, hal. 76).

Rukun Iman dalam Agama Islam sebagaimana dijelaskan dalam hadis
Arbain Nawawi nomor 2 dijelaskan bahwa Iman adalah beriman kepada Allah swt,
beriman kepada Malaikat-malaikat Allah, beriman kepada Kitab-kitab Allah,
beriman kepada Rasul-rasul Allah, beriman kepada hari akhir (hari kiamat) serta
beriman terhadap takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Dan salah satu rukun
iman tersebut adalah beriman kepada kitab (Al-Qur’ān).  

Al-Qur’ān merupakan firman Allah swt yang diturunkan kepada Rasul-Nya 
dan penutup para Nabi yaitu Nabi Muhammad saw yang diawali dengan surat Al-
Fātiḥah dan ditutup dengan surat Al-Nās (Al-‘Utsaimin, 2006, hal. 17). Al-Qur’ān 
merupakan anugerah dan berkah terbesar bagi seluruh umat manusia, karena ia
diturunkan untuk menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu. Al-Qur’an juga
merupakan gīzā rūḥī (santapan rūhani). Rūhani yang sehat dan kuat terkadang
melebihi kekuatan tubuh yang sehat dan kekar. Sebagaimana tubuh kita yang
membutuhkan makanan , begitupun halnya dengan ruhani, ketika kebutuhan
makanan ruhani ini tidak dipenuhi, maka ruhani juga akan sakit. Hal ini menunjukan
bahwa, Al-Qur’ān sangat dibutuhkan oleh ruhani kita (Rauf, 2006, hal. 5). 

Membaca Al-Qur’ān, mempelajarinya, memahami kandungan ayatnya, 
mentadaburinya merupakan upaya yang sangat efektif untuk memperoleh rūh Al-
Qur’ān. Rūh kita akan terpenuhi dengan muatan ayat-ayat Allah sehingga manusia
siap dan kuat untuk mengarungi kehidupan.
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Diantara kekhususan Al-Qur’ān adalah bahwa ia merupakan kitab yang 
mudah dihapalkan, diingat dan dipahami. Yang demikian itu terjadi karena di dalam
lafaż-lafaż dan kalimat serta ayat-ayatnya terkandung harmoni, kenikmatan dan 
kemudahan, yang membuatnya mudah dihapalkan bagi orang yang menghapalnya,
dan mudah dipelajari bagi orang yang mempelajarinya.

Dalam proses pembelajaran Al-Qur’ān, metode mempunyai peranan sangat 
penting dalam upaya pencapaian tujuan pembelajaran tersebut. Sebagaimana telah
dicontohkan oleh Rasulullah saw tentang pentingnya sebuah metode agar tujuan
pembelajaran tersebut tercapai. Metode diartikan sebagai tindakan –tindakan
pendidik dalam lingkup peristiwa pendidikan untuk mempengaruhi siswa kea rah
pencapaian hasil belajar yang maksimal sebagaimana terangkum dalam tujuan
pendidikan (Syahidin, 2009, hal 43).

Terkait dengan metode, pembelajaran seyogyanya disajikan dengan metode
yang efektif dan menyenangkan, akan tetapi pada sisi lain guru atau dosen yang
mengajar hanya mengandalkan metode ceramah yang bersifat satu arah. Hal ini
menjadikan proses pembelajaran terjebak pada model banking concept of education
yang tidak akan mampu memberdayakan peserta didik, sehingga proses internalisasi
nilai-nilai pun menjadi tidak optimal (Asyafah, 2012, hal 367).

Begitupun di dalam menterjemahkan dan memahami isi kandungan Al-
Qur’ān diperlukan sebuah metode yang tepat dan praktis. Sehingga diharapkan 
dengan metode tersebut dapat membantu proses pembelajaran dan pemahaman
terhadap Al-Qur’ān. Banyak metode yang ditemukan untuk menterjemahkan dan 
memahami isi kandungan Al-Qur’ān dengan mudah diantaranya adalah 
menterjemahkan Al-Qur’ān dengan menggunakan metode Tamyīz yang merupakan
sebuah metode yang berisi kumpulan intisari nahwu dan sharaf yang sangat ringan
dan sederhana dalam membantu menterjemahkan Al-Qur’ān.  

B. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh informasi tentang Efektifitas Metode Tamyīz dalam
menterjemahkan Al-Qur’ān maka penelitian yang digunakan adalah penelitian 
eksperimen kuasi dengan dua perlakuan. suatu eksperimen biasanya melibatkan dua
kelompok, satu kelompok eksperimental dan satu kelompok kontrol. Kelompok
eksperimental biasanya menerima suatu yang baru, suatu perlakuan di bawah
penyelidikan. Sementara itu, kelompok kontrol biasanya menerima suatu perlakuan
yang berbeda atau perlakuan yang biasa. Kelompok kontrol diperlukan untuk tujuan
perbandingan untuk melihat apakah perlakuan baru lebih efektif daripada perlakuan
yang biasa (Emzir, 2010, hal. 70).

Kelompok eksperimen melakukan pembelajaran terjemah Al-Qur’ān dengan 
menggunakan metode Tamyīz. Kelompok kedua adalah kelompok pembanding atau
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kontrol melakukan pembelajaran terjemah Al-Qur’ān dengan metode konvensional 
yaitu dengan melihat Al-Qur’ān terjemah langsung.  

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Randomized Pretest-
Postest Control Group Design, Desain penelitian ini terdiri dua kelompok yang
dipilih secara random, kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal.
Adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil pretest
yang baik bila nilai kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak berbeda
secara signifikan (Sugiyono, 2011, hal. 113).

Di dalam desain ini sebelum dimulai perlakuan kedua kelompok diberi tes
awal atau pretes untuk mengukur kondisi awal, selanjutnya pada kelompok
eksperimen diberi perlakuan dan pada kelompok pembanding tidak diberi perlakuan.
Sesudah selesai kedua kelompok diberi tes lagi sebagai post tes (Arikunto, 2010, hal.
210).

Secara umum desain penelitian dilihat pada Tabel Desain Penelitian berikut
ini:

Tabel 1
Desain Penelitian

Kelompok Tes awal Perlakuan Tes akhir
Eksperimen O X1 O

Kontrol O X2 O
Keterangan :

X1 = PBM dengan menggunakan metode Tamyīz.
X2 = PBM dengan pembelajaran konvensional.

 O   = Instrumen tes penguasaan menterjemahkan Al-Qur’ān 

Penelitian ini dilakukan di SMPN Satu Atap I Lelea Kabupaten dengan
alamat Desa Tempel Kulon Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu. Sekolah ini
dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa sekolah tersebut adalah
sekolah yang memilki kegiatan keagamaan yang beragam mulai dari Sholat Duha,
Bintal, Tilawah Qur’ān 15 menit sebelum KBM, Sholat Duhur berjamaah, Kegiatan 
Madrasah Diniyah (MD), Tahajjud Call, serta kegiatan BTQ .

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Efektifitas Metode Tamyīz dalam
menterjemahkan Al-Qur’ān sebagai Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 
SMPN Satu Atap I Lelea. Pelaksanaan penelitian ini menggunakan dua kelas yaitu
kelas IX A dan kelas IX B. Kelas IX A dijadikan sebagai kelas kontrol, sedangkan
kelas IX B dijadikan kelas eksperimen. Perbedaan dari treatment (perlakuan) yang
diberikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol terletak pada penerapan
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pembelajaran dengan menggunakan metode tamyīz. Pembelajaran menterjemahkan 
Al-Qur’ān dengan menggunakan metode tamyīz diberikan pada kelas eksperimen, 
sedangkan untuk pembelajaran menterjemahkan Al-Qur’ān pada kelas kontrol 
menggunakan metode konvensional. Adapun hal-hal yang diteliti dalam penelitian
ini yaitu mengenai kemampuan penguasaan siswa dalam menterjemahkan Al-
Qur’ān. Bagaimana kemampuan siswa dalam menterjemahkan Al-Qur’ān sebelum 
menggunakan metode tamyīz, kemampuan siswa dalam menterjemahkan Al-Qur’ān 
sesudah menggunakan metode tamyīz, bagaimana Efektifitas metode tamyīz dalam 
menterjemahkan Al-Qur’ān serta bagaimana keunggulan dan kekurangan metode 
tamyīz. Bentuk instrumen yang digunakan dalam menguji hasil belajar siswa berupa 
soal tes pilihan ganda sebanyak 50 soal yang terdiri dari 7 buah soal materi QS. Al-
Tīn, 6 buah soal materi QS. Al-Insyirah serta 37 soal QS. Al-Baqarah Juz pertama 
(ayat 1-141). Instrumen ini terlebih dahulu soal diuji dengan analisis butir soal
dengan menggunakan software anates. Beberapa uji statistik yang digunakan yaitu
uji validitas, reliabilitas, daya beda butir soal, dan tingkat kesukaran soal. Soal yang
memenuhi kriteria tersebut, dapat dijadikan instrumen dalam penelitian. Dari
pengujian analisis butir soal, diperoleh 44 soal memenuhi kriteria sebagai instrumen
yang valid dan reliabel. Instrumen yang digunakan sebagai alat pengumpulan data
hasil belajar siswa yaitu menggunakan soal sebanyak 44 butir soal pilihan ganda
yang valid dan reliabel.

Hasil Penelitian menunjukan bahwa kemampuan siswa dalam
menterjemahkan Al-Qur’ān sebelum menggunakan metode tamyīz untuk kelas 
eksperimen dan metode konvensional untuk kelas kontrol secara statistik memiliki
kemampuan yang sama artinya kemampuan siswa dalam menterjemahkan Al-Qur’ān 
baik kelas kontrol maupun eksperimen tidak berbeda secara signifikan dengan rerata
skor tes awal penguasaan menterjemahkan Al-Qur’ān untuk kelas kontrol sebesar 
22,97 (45,95% dari skor ideal) dan kelas eksperimen sebesar 22,81 (45,63% dari
skor ideal).

Kemampuan siswa dalam menterjemahkan Al-Qur’ān setelah menggunakan 
metode tamyīz untuk kelas eksperimen dan metode konvensional untuk kelas kontrol 
secara perhitungan statistik memiliki kemampuan yang sangat berbeda (memilki
kemampuan yang berbeda secara signifikan). Kelas eksperimen memiliki
kemampuan yang lebih baik dari pada kelas kontrol dengan rerata skor tes akhir
pengusaan menterjemahkan Al-Qur’ān sebesar 24,22 (48,43% dari skor ideal) untuk 
kelas kontrol, sedangkan rerata skor tes akhir penguasaan menterjemahkan Al-
Qur’ān kelas eksperimen sebesar 30,74 (61,47% dari skor ideal). Hal ini menunjukan 
terjadinya peningkatan rerata skor tes penguasaan menterjemahkan Al-Qur’ān baik 
di kelas kontrol maupun kelas eksperimen. Kelas eksperimen memperoleh kenaikan
yang cukup tinggi yaitu sebesar 7,93 poin sedangkan kelas control hanya mengalami
peningkatan sebesar 1,25 poin



Dina Romayani Efektifitas Metode Tamyiz

188 Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta’lim Vol. 13 No. 2 - 2015

Penggunaan Metode tamyīz jauh lebih efektif dalam pembelajaran 
menterjemahkan Al-Qur’ān dibandingkan dengan penggunaan metode konvensional. 
Hal ini dibuktikan dari rerata skor tes awal kelas kontrol sebesar 22,97 (45,95% dari
skor ideal). Rerata skor tes awal kelas eksperimen sebesar 22,81 (45,63% dari skor
ideal). Sedangkan rerata skor tes akhir kelas kontrol sebesar 24,22 (48,43% dari
skor ideal). Rerata skor tes akhir kelas eksperimen sebesar 30,74 (61,47% dari skor
ideal). Rerata skor N-gain penguasaan menterjemahkan Al-Qur’ān kelas kontrol 
sebesar 3,92%, sedangkan untuk kelas eksperimen sebesar 28,40%. Penguasaan
menterjemahkan Al-Qur’ān siswa kelas eksperimen yang menggunakan metode  
tamyīz lebih tinggi dari pada kelas kontrol yang menggunakan metode konvensional. 
Kemudian Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan SPSS 20, dapat ditarik
kesimpulan karena nilai p-value 0,000 < 0,05 berarti Ho ditolak dan H1 diterima.
Dengan demikian skor mean kedua kelompok tersebut berbeda secara signifikan.
Artinya nilai postes kedua kelompok tersebut secara statistik memilki perbedaan
yang signifikan. kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Hal ini juga
menunjukan bahwa  metode tamyīz jauh lebih efektif dibandingkan dengan metode 
konvensional dalam meningkatkan kemampuan siswa menterjemahkan Al-Qur’ān. 

Metode tamyīz dalam pembelajaran menterjemahkan Al-Qur’ān memiliki 
keunggulan-keunggulan diantaranya yaitu siswa mampu menterjemahkan Al-Qur’ān 
dengan baik dalam kurun waktu yang singkat (100 jam) dengan syarat siswa harus
bisa membaca Al-Qur’ān terlebih dahulu. Kemudian dalam penerapannya, metode 
tamyīz memilki keunggulan diantaranya menggunakan Prinsip Mengajar dengan 
Yafqahū qaulī (dengan lubuk hati). Sesuai dengan Firman Allah Swt dalam Al-
Qur’ān Surat Tāhā ayat 25-28. Kemudian metode tamyīz menggunakan prinsip 
Belajar dengan Ilmu Laduni dan Sentot. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’ān 
surat Al-A’rāf ayat 179. Pembelajaran menterjemahkan Al-Qur’ān dengan metode 
tamyīz   benar-benar  terasa sangat mudah dan menyenangkan serta mudah dalam 
aplikasi pembelajarannya . Selain memilki keunggulan tentunya metode tamyīz juga 
memilki beberapa kelemahan atau kekurangan diantaranya yaitu siswa kadang
banyak yang hapal terhadap teori-teori yang ada di metode tamyīz, akan tetapi tidak 
tahu maksud dan tujuan dari teori tersebut. Selain itu juga, masih belum adanya
pengembangan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang baku dari
pondok pesantren tamyīz.

D. PENUTUP

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji efektifitas metode
tamyīz dalam menterjemahkan Al-Qur’ān sebagai Pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam di SMPN Satu Atap I Lelea. Berdasarkan data dan analisis hasil penelitian
yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan bahwa
kemampuan siswa sebelum dilaksanakan pembelajaran baik kelas kontrol maupun
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kelas eksperimen menunjukan tidak ada perbedaan signifikan atau memiliki
kemampuan yang sama di dalam pembelajaran menterjemahkan Al-Qur’ān. 

Setelah diterapkannya metode tamyīz untuk kelas eksperimen dan metode
konvensional untuk kelas kontrol maka diperoleh hasil bahwa pembelajaran
menterjemahkan Al-Qur’ān dengan menggunakan metode tamyīz jauh lebih baik
dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional. Hal ini dapat dilihat dari
rerata skor tes akhir kelas kontrol sebesar 24,22 (48,43% dari skor ideal). Rerata skor
tes akhir kelas eksperimen sebesar 30,74 (61,47% dari skor ideal). Rerata skor N-
gain penguasaan menterjemahkan Al-Qur’ān kelas kontrol sebesar 3,92%, 
sedangkan untuk kelas eksperimen sebesar 28,40%. Setelah itu dilakukan
perhitungan dengan menggunakan SPSS 20, dapat ditarik kesimpulan karena nilai p-
value 0,000 < 0,05 berarti Ho ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian skor mean
kedua kelompok tersebut berbeda secara signifikan. Artinya nilai postes kedua
kelompok tersebut secara statistik memilki perbedaan yang signifikan. kelas
eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Hal ini juga menunjukan bahwa
metode tamyīz jauh lebih efektif dibandingkan dengan metode konvensional dalam
meningkatkan kemampuan siswa menterjemahkan Al-Qur’ān. 

Dan berdasarkan simpulan penelitian, metode tamyīz ini dapat dimanfaatkan
sebagai salah satu alternatif dalam pembelajaran menterjemahkan Al-Qur’ān. 
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