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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Quran merupakan pedoman umat Islam dalam setiap aspek kehidupan.

Langkah awal untuk dapat memahami pesan yang terkandung di dalamnya adalah

dengan membacanya. Untuk dapat membaca al-Quran dengan fasih (baik dan benar)

sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, diperlukan pengajaran, latihan dan pembiasaan.

Hal ini sangat penting karena membaca al-Quran tidak sama dengan membaca kitab

suci lain, buku atau tulisan yang lainnya. Wahyu al-Quran yang pertama kali

diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril di gua

hira ialah surat Al-Alaq 1-5 berbunyi:

              
        

Terjamhanya:

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan
2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah
3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah
4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam
5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.1

Dari ayat di atas diambil kesimpulan bahwa Allah SWT mengajar manusia

dengan perantara membaca. Oleh karena itu, langkah awal untuk dapat memahami

1 Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Diponegoro, 2017), h.
597
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pesan dan ajaran yang terkandung di dalamnya. Agar mampu membaca dan menulis

al-Quran dengan benar, maka pelajaran membaca dan menulis huruf al-Quran harus

dimulai sejak usia anak-anak, sebab dengan cara demikian berarti telah memberi

keterampilan dasar yang selanjutnya akan dikembangkan pada usia dewasa. Jika anak

sejak dini sudah diajarkan membaca al-Quran, mereka akan mudah untuk membaca

al-Quran.

Masalah kesulitan membaca al-Quran yang sering dialami oleh  para peserta

didik di sekolah merupakan masalah yang begitu penting dan perlu mendapat

perhatian yang serius dari kalangan pendidik, terutama dari segi mahrijul huruf dan

tajwidnya. Dikatakan demikian karena kesulitan tersebut terkait beberapa hal, yang

pertama adalah sistem yang digunakan, dan kesulitan belajar yang dialami peserta

didik disekolah akan membawa dampak negatif, baik terhadap  dirinya sendiri,

maupun terhadap lingkungan. Dari kegagalan siswa untuk membaca al-Quran dengan

baik dapat membuat siswa merasa frustasi, rendah diri, atau dalam keadaan tertentu

merasa kurang dihargai maka dapat  muncul banyak hal seperti salah pergaulan,

mogok sekolah, drop out, keinginan untuk berpindah-pindah sekolah karena malu dan

lain sebagainya. Melihat begitu banyak masalah yang muncul akibat dari

kesulitan belajar peserta didik, seorang guru harus dapat mengontrol, memberi

motivasi dan bimbingan kepada peserta didik untuk masalah keagamaan

terutama terkait dengan kemampuan membaca al-Quran. Karena dengan

mengetahui problema-problema atau masalah-masalah yang berkaitan dengan
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kemampuan siswa membaca al-Quran, maka dapatlah sedini mungkin untuk

mengantisipasinya.

Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan strategi yang harus dilakukan oleh

seorang guru. Dalam dunia pendidikan strategi merupakan suatu rencana atau

rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu yang

termasuk juga penggunaan metode pada proses pembelajaran. Jadi peran strategi guru

sangat diperlukan dalam mengatasi kesulitan membaca al-Quran pada siswa dan

penggunaan strategi yang tepat akan bisa mempermudah guru dalam mengatasi

kesulitan belajar membaca al-Quran pada siswa. Dalam proses belajar mengajar

dibutuhkan strategi dalam meningkatkan kinerja guru. Karena gurulah yang menjadi

subjek dalam melaksanakan strategi belajar mengajar. Secara psikologis usia siswa

cukup kondusif untuk menerima bimbingan membaca dan menghafal al-Quran, serta

penanaman nilai-nilai keagamaan. Kemampuan membaca al-Quran memiliki

pengaruh sangat besar dalam mempelajari al-Quran. Tidak hanya puas sampai siswa

mamapu membacanya saja. Justru pengaruh besar yang akan membentuk dan

menjiwai anak akan didapat ketika dia sudah mampu memahami kandungan isi al-

Quran.

Kamampuan baca tulis al-Quran merupakan hal yang sangat penting dan

urgen di kalangan umat Islam, dalam pengajaran al-Quran tidak dapat disamakan

dengan pengajaran membaca dan menulis, karena dalam pengajaran al-Quran, siswa

belajar huruf-huruf dan kata-kata yang tidak mereka fahami artinya, apalagi

umumnya anak-anak hanya belajar membaca, tidak menuliskannya. Karena wujud



4

pengertiannya tidak difahami mereka, gambaran pengertian tidak dapat diperlihatkan.

Mereka belajar kata-kata yang mati, mereka belajar simbol huruf (bunyi) dan kata

yang tidak ada wujudnya bagi mereka. Mereka belajar bahasa tidak praktis dapat

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mungkin dapat mempersulit dan

memperlambat berhasilnya pengajaran al-Quran itu. Meskipun demikian, seorang

muslim mesti belajar membaca al-Quran, karena kepandaian membaca al-Quran itu

merupakan kebutuhan sehari-hari bagi kehidupan seorang muslim.

Dalam proses belajar guru atau pendidik sering menghadapi dan menemukan

peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, kesulitan belajar tidak hanya sekedar

kesulitan belajar dalam hal berhitung, menulis ataupun mengerjakan soal-soal dari

guru saja, melainkan kesulitan belajar yang berkaitan dengan hal membaca al-Quran

sering kali terdapat suatu hambatan dalam membacanya. Padahal dalam al-Quran

telah disebutkan tentang keutamaan bagi mereka yang dapat membaca al-Quran

dengan baik, diantaranya sebagaimana yang termuat dalam al-Quran surah Al Fathir

ayat 29-30 sebagai berikut:

                
                         
 

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan
shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada
mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan
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perniagaan yang tidak akan merugi. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka
pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya
Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.2

Ayat di atas menjelaskan tentang keutamaan bagi orang yang senantiasa

membaca al-Quran. Meskipun demikian kesulitan yang dihadapi oleh siswa selain

membuat siswa menjadi malas juga dapat mengurangi nilai pahala dari membaca al-

Quran itu sendiri. Fenomena yang ada di masyarakat dalam hal baca tulis al-Quran

dihadapkan pada dua kondisi yang berlawanan. Satu kondisi adalah masyarakat yang

telah sadar akan pentingnya baca tulis al-Quran sebagai langkah awal untuk dapat

memahami isi yang terkandung di dalamnya, sehingga banyak para bapak atau ibu

yang menyuruh anak mereka pergi  ke majelis talim atau tempat pengajian yang

lainnya untuk belajar al-Quran, yang dilakukan sore maupun malam hari. Selain itu,

tidak sedikit orang tua yang memasukkan anaknya ke MI, MTs, MA, pesantren

maupun ke TPA dengan harapan anaknya dapat memperoleh pendidikan agama yang

memadai, lebih khusus lagi mampu membaca al-Quran dengan baik dan benar. Di sisi

lain, ada masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya membaca al-Quran,

sehingga mereka mengesampingkan pendidikan agama dan mementingkan

pendidikan umum, serta mereka malas untuk menyuruh anaknya belajar al-Quran.

Padahal seharusnya mereka menyeimbangkan antara pendidikan agama dan

umum. Adanya dukungan dari semua pihak merupakan harapan positif demi

terwujudnya kesadaran membaca al-Quran di kalangan umat Islam. Kemampuan

membaca al-Quran harus ditanamkan pada anak sedini mungkin, karena masa anak

2 Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2017), h. 431
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adalah masa yang paling tepat untuk menanamkan berbagai kemampuan. Alasan

penulis lebih menyoroti kemampuan membaca al-Quran pada siswa MTs karena MTs

merupakan jenjang pendidikan perantara antara SD dan SMU. Jenjang pendidikan ini

merupakan medium pengontrol antara pendidikan di SD dan di SMU. Pada jenjang

pendidikan di MTs kesempatan yang paling baik untuk lebih mengasah segala

kemampuan siswa setelah lulus SD dan sebagai tempat persiapan menuju pendidikan

selanjutnya, sehingga pada jenjang pendidikan SMU siswa sudah kompeten dan lebih

mengembangkan kemampuannya.

Meskipun demikian kemampuan siswa dalam membaca al-Quran di MTs

Negeri 1 Konawe Selatan menunjukkan dari 357 siswa terdapat 50 siswa yang tidak

bisa membaca al-Quran dengan baik dan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

No. Jenis Kesulitan Jumlah siswa
1. Tidak mengenal huruf hijaiyah 7
2. Penguasan Ilmu tajwid 30
3. Kelancaran baca 50

Sumber: Klasifikasi Kesulitan Belajar Siswa MTs Negeri 1 Konawe Selatan 2018.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 7 orang  siswa yang tidak

mengenal huruf hijaiyah, 30 orang siswa yang masih kurang dalam penguasaan

tajwid dan 50 orang yang masih belum lancar dalam membaca al-Quran.3

Beberapa kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam membaca al-Quran

diantaranya adalah kesulitan untuk mengenali huruf hijaiyah dengan baik. Siswa

kesulitan untuk membedakan bunyi beberapa huruf yang memiliki kemiripan. Karena

3Taufik Ismail, Guru MTs Negeri 1 Konawe Selatan, wawancara, Jumat 20 April 2018
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belum mengenal dengan baik huruf-huruf aksara al-Quran maka untuk melafalkannya

akan terasa sulit. Misalnya:

ا dengan ع

س dengan ث

ذ dengan د

Pertukaran bunyi bukan saja dapat merusak bacaan, akan tetapi juga dapat

merusak makna (arti) dari lafadz itu sendiri. Kesulitan lain yang dihadapi oleh siswa

adalah kesulitan dalam hal penguasaan ilmu tajwid. Tajwid mempunyai kaidah-

kaidah tertentu yang harus dipedomani dalam pengucapan huruf-huruf dari

makhrajnya. Makharijul huruf adalah membaca huruf-huruf sesuai dengan tempat

keluarnya huruf seperti tenggorokan, ditengah lidah, antara dua bibir dan lain-lain.

Disamping itu harus pula diperhatikan hubungan setiap huruf dengan yang sebelum

dan sesudahnya dalam cara pengucapannya. Penuturan dari salah seorang guru

menjelaskan bahwa:

Kesulitan membaca al-Quran yang dialami oleh siswa MTs Negeri 1 Konawe
Selatan, terutama mengenai makhrajnya atau cara melafalkan huruf dalam suatu
kalimat dari ayat-ayat al-Quran, maupun juga dalam memahami serta
mempraktekkan dari bentuk-bentuk bacaan yang ada dalam al-Quran. Bahkan
dalam menerapkan bacaannya juga masih kurang seperti halnya tentang bacaan
izhar, biasanya dilafalkan tidak dengan cara jelas, melainkan dengan ikhfa’
(mendengung).4

Berbagai kesulitan yang dihadapi oleh siswa tersebut harus dicarikan

penyelesainnya oleh guru. Seorang guru (khususnya guru agama) harus professional

dalam mengajar, ketika proses belajar mengajar sedang berlangsung, dan semangat

4 Taufik Ismail, Guru MTs Negeri 1 Konawe Selatan, wawancara, Jumat 20 April 2018
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siswa mulai menurun untuk belajar al-Quran, maka seorang guru harus selalu

memotivasi siswa dalam membaca al-Quran, sehingga siswa berminat untuk

membaca al-Quran. Berdasarkan hasil pengamatan awal penulis ketidak mampuan

membaca al-Quran tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa faktor

yang dimaksud antara lain: 1) faktor agama dalam keluarga yang berjalan kurang

optimal, 2) lingkungan pendidikan agama di masyarakat yang kurang mendukung. 3)

faktor internal dari siswa itu sendiri.

Kesulitan belajar membaca al-Quran yang dialami oleh siswa MTs Negeri 1

Konawe Selatan terutama mengenai makhrajnya atau cara melafalkan huruf dalam

suatu kalimat dari ayat-ayat al-Quran, maupun juga dalam memahami serta

mempraktikkan dari bentuk-bentuk bacaan yang ada dalam al-Quran. Selain itu masih

juga didapati beberapa siswa MTs Negeri 1 Konawe Selatan yang sama sekali tidak

bisa membaca al-Quran. Atas dasar hal tersebut, dikuatkan oleh penulis di lapangan

bahwa sebagian siswa yang tidak pernah belajar membaca al-Quran karena keluarga

(orang tua) tidak pernah mengajari atau memasukkannya ke TPQ yang ada di

desanya. Sebagian siswa yang lain didapati karena memang tidak mau mengaji

dengan alasan malas. Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian dengan judul “Strategi Guru dalam Mengatasi Kesulitan Membaca al-

Quran pada Siswa MTs Negeri 1 Konawe Selatan”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, serta untuk memudahkan pengumpulan,

pengkajian, dan penyajian data,  maka fokus dalam penelitian ini adalah:
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1. Faktor-faktor Kesulitan membaca al-Quran pada siswa MTs Negeri 1

Konawe Selatan.

2. Strategi guru dalam mengatasi kesulitan membaca al-Quran siswa MTs

Negeri 1 Konawe Selatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan  latar  belakang,  dan fokus  penelitian di atas, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana faktor-faktor kesulitan membaca al-Quran pada siswa MTs Negeri

1 Konawe Selatan?

2. Bagaimana strategi guru dalam mengatasi kesulitan membaca al-Quran siswa

MTs Negeri 1 Konawe Selatan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor kesulitan membaca al-Quran pada siswa MTs

Negeri 1 Konawe Selatan.

2. Untuk mengetahui strategi guru dalam mengatasi kesulitan membaca al-Quran

siswa MTs Negeri 1 Konawe Selatan.
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E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam aspek ilmu

pengetahuan, khususnya dalam mengatasi kesulitan membaca al-Quran

pada siswa.

b. Sebagai bahan kajian dan referensi bagi peneliti lainya yang meneliti

tentang upaya mengatasi kesulitan membaca al-Quran.

c. Sebagai dasar kegiatan bagi penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi guru, dapat mengatasi kesulitan membaca al-Quran siswa.

b. Bagi siswa, dapat meningkatkankemampuan membaca al-Quran.

c. Bagi sekolah, sebagai bahan masukan dalam rangka mengatasi kesulitan

membaca al-Quran siswa.

d. Bagi peneliti, sebagai sarana belajar dan mengaplikasikan ilmu

pengetahuan, serta  untuk memenuhi persyaratan penyeleseian studi.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari presepsi yang berbeda dalam memahami sasaran

penelitian ini, penulis akan menjelaskan apa yang menjadi pembahasan peneliti

mengenai variabel penelitian ini secara operasional.

1. Starategi Guru, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah guru yang

mengajarkan mata pelajaran al-Quran hadits, sesuai dengan strategi, metode

pembelajaran yang ia rencanakan.
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2. Siswa, yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah keseluruhan siswa

yang mengalami kesulitan belajar dalam membaca al-Quran.

3. Kesulitan membaca al-Quran, yang peneliti maksud dalam penelitian ini

adalah melafalkan huruf-huruf hijaiyah (makharijul huruf), pengusaan ilmu

tajwid, kelancaran bacaan.


