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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan secara arti luas adalah usaha sadar yang dilakukan pemerintah, 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan, yang berlangsung di 

sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta didik 

agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di 

masa yang akan datang. Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar 

terprogram dalam bentuk pendidikan formal, non formal, dan informal di sekolah, 

dan di luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi.
1
 

Sedangkan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang tujuan Pendidikan 

Nasional yaitu: 

Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dalam rangka 

mencerdasarkan kehidupan bangsa, bertujuan mengembangkan potensi 

siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

yang Mha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kratif, dan menjadi 

warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
2
 

Dari perspektif di atas maka dapat dinyatakan bahwa pendidikan 

merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh guru di sekolah maupun diluar 

sekolah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan upaya 

pembinaan kepada siswa melalui proses  pembelajaran. Keberhasilan  suatu  

pembelajaran sangat ditentukan oleh cara atau metode pembelajaran yang  
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diterapkan guru  dikelas. Apabila metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru 

tepat dan sesuai materi pelajaran, maka proses dan hasil pembelajaran dapat 

memperbaiki, meningkatkan atau dapat merubah sesuatu yang diinginkan untuk 

mencapai tujuan pendidikan. 

Sekolah dasar merupakan lembaga tingkat pendidikan dasar yang 

memberikan pengetahuan, keterampilan, menumbuhkan sikap dari dasar yang 

diperlukan dalam masyarakat  serta mempersiapkan anak sebelum kejenjang yang 

lebih tinggi dimana anak mendapatkan ilmu melalui pengajaran yang dilakukan 

oleh guru,  pembelajaran  dilakukan secara terus menerus,terorganisir, dan terarah. 

Di sekolah siswa mendapatkan pengalaman belajar yang telah direncanakan 

dengan menggunakan cara atau strategi pembelajaran berdasarkan kurikulum  

untuk mencapai tujuan pendidikan. Tercapainya tujuan pendidikan merupakan 

tujuan dari diselenggarakannya pendidikan. 

Pendidikan Al-Qur’an Hadis di Madrasah Ibtidaiyah sebagai landasan 

yang integral dari pendidikan agama memang bukan satu-satunya faktor yang 

menentukan dalam pembentukan watak dan kapribadian siswa, tetapi secara 

substansi mata pelajaran Al-Qur’an dan Hadis memiliki kontribusi dalam 

memberikan motivasi kepada siswa untuk mempraktikkan nilai-nilai keyakinan 

keagamaan (tauhid) dan ahlaqul karimah dalam kehidupan sehari-hari.
3
 

Pembelajaran adalah proses interaksi belajar mengajar dalam suatu 

ruangan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pembelajaran Al-Qur’an Hadis 

mempunyai peranan penting dalam disiplin ilmu agama terutama dalam membaca 
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kitab suci Al-Qur’an dengan mengamalkan ilmu tajwid dan yang lainnya. 

Bagaimana tidak, para ulama mengelompokkan hukum mempelajari ilmu tajwid 

menjadi tiga, yaitu: hukumnya wajib, tidak wajib dan antara pendapat 

keduanya.
4
Hukum mempelajari ilmu tajwid secara teori adalah fardu kifayah. 

Hukum membaca Al-Qur’an sesuai dengan kaidah ilmu tajwid adalah fardu ‘ain. 

Menjadi wajib baginya untuk belajar dan berusaha membaguskan bacaannya 

sehingga mencapai standar yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. 

Dalil Al-Qur’an yang menjelaskan tentang kewajiban membaca Al-Qur’an 

sesuai dengan kaidah ilmu tajwid pada Surah Al-Muzzammil ayat 4:  

(٤َوَرتِِّل اْلُقْرآَن تَ ْرتِْيالًْ ) ..... 

Terjemahan: 

“Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan” (Q.S. Al-Muzzammil: 4) 
Imam Ali bin Abu Thalib ra menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

perlahan-lahan dalam ayat ini adalah mentajwidkan huruf-hurufnya dan 

mengetahuai tempat-tempat keluarnya huruf.
5
Dengan demikian, perlunya guru 

dan siswa untuk menerapkan proses pembelajaran Al-Qur’an untuk memperbaiki 

kesalahan dalam membaca kitab suci Al-Qur’an. 

Keterampilan membaca Al-Qur’an adalah hal yang sangat diperlukan bagi 

siswa yang buta huruf, anak yang tidak mampu membaca akan kehilangan 

motivasi dalam belajar karena ketidaktahuan tentang dunia membaca dalam hal 

                                                           
4
 Abu Ya’la Kurnaedi, Tajwid Lengkap Asy-Syafi’i (Jakarta:  PT. Pustaka Imam Asy-

Syafi’I, 2017), Cet. 5. h. 42 

5
 Abdul Aziz Abdur Rauf, Panduan Ilmu Tajwid Aplikatif (Jakarta Timur: Markaz Al-

Qur’an, 2015), Cet. 22, h. 10 



4 
 

 

ini membaca Al-Qur’an sesuai dengan kaidah ilmu tajwid sehingga anak 

cenderung kurang aktif dalam proses pembelajaran. Sebaliknya anak yang 

memiliki keterampilan membaca Al-Qur’an yang baik lebih mampu 

menyelesaikan perkembangan membaca dalam pembelajaran. 

Hasil observasi awal, penulis mengamati secara langsung proses 

pembelajaran Al-Qur’an Hadis pada 1 Februari 2018 di kelas IVa MIN I Kendari 

dijadikan sasaran penelitian karena masih kurang pemahaman dan penerapan 

tentang hukum bacaan, makharijul huruf dan panjang pendek bacaan belum 

konsisten dalam  membaca Al-Qur’an masih perlu diperbaiki yang terangkum 

dalam keterampilan membaca Al-Qur’an. Hal ini mempengaruhi dari nilai siswa 

yang tergolong rendah atau tidak mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum 

(KKM), yaitu 70. Sebanyak 15 dari 27 siswa atau sekitar 55,55% siswa sudah 

mendapatkan nilai di atas batas minimal sedangkan siswa yang belum 

mendapatkan nilai di bawah minimal yaitu 12 dari 27 siswa atau sekitar 44,44% 

belum mendapatkan nilai mencapai batas minimal atau KKM untuk keterampilan 

membaca mereka. (Lampiran 1)
6
 Selain itu, pada saat proses pembelajaran Al-

Qur’an Hadis siswa terlihat pasif dan kurang merespon ketika guru mengajukan 

pertanyaan tentang materi Al-Qur’an Hadis, sebagian siswa terlihat malas 

mendengarkan penjelasan guru, keluar masuk ruangan untuk kepentingan siswa, 

dan mengganggu temannya di dalam ruangan. Kelas IV MIN I Kendari tahun 

pelajaran 2017/2018 terbagi menjadi tiga kelas yaitu kelas IVa, IVb, IVc. Kelas 

IV dibagi dengan memperhatikan bermacam karakter siswa, kecerdasan,  dan 
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status sosial serta ekonomi yang berbeda-beda. Kemudian dilihat dari penguasaan 

materi tajwid masih kurang diterapkan dalam membaca Al-Qur’an di kelas IVa 

dibanding kelas IV lainnya. Ketertarikan penulis memilih kelas IVa karena 

sebagian siswanya belum terampil membaca Al-Qur’an atau ada yang masih Iqro. 

Jumlah siswa yang terampil membaca Al-Qur’an di dominasi perempuannya 

sedangkan siswa laki-laki sebagian ada yang belum terampil membaca Al-Qur’an. 

Berdasarkan o5rbservasi awal kondisi bacaan siswa yang termasuk dalam 

kategori baik sebanyak 37,04%, kategori sedang sebanyak 25,92% dan kategori 

kurang sebanyak 37,04% dari 27 siswa. Siswa dalam kategori baik sudah mampu 

membaca Al-Qur’an sesuai dengan makhrajul huruf yang tepat begitu pula pada 

hukum bacaannya. Kemudian siswa dalam kategori sedang yaitu pengucapan 

makhrojul huruf yang belum konsisten serta hukum bacaan yang masih perlu 

diperbaiki. Dan siswa dalam kategori kurang yaitu bacaan panjang pendek huruf 

hijaiyah yang belum konsisten, belum bisa membedakan huruf-huruf hijaiyah, 

belum bisa menerapkan hukum bacaan, serta pengucapan makhrajul huruf yang 

tidak sesuai.  

Penulis melakukan wawancara awal kepada siswa kelas IVa Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri (MIN) I Kendari untuk mencari berbagai kesulitan belajar 

menurut siswa. Beberapa alasan permasalahan yang ditemukan dalam 

pembelajaran Al-Qur’an Hadis adalah kesulitan siswa dalam memahami materi, 

membaca, menulis Al-Qur’an dan menghafal hadis dan surah-surah pendek.
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Penyebab kesulitan membaca tersebut tidak terlepas dari penggunaan metode 
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pembelajaran yang digunakan oleh guru. Kenyataan yang terjadi di lapangan, guru 

kurang memanfaatkan metode-metode pembelajaran yang inovatif dalam proses 

pembelajaran. Metode pembelajaran yang kurang inovatif membuat pembelajaran 

Al-Qur’an Hadis menjadi membosankan. 

Penulis menyadari bahwa pembelajaran Al-Qur’an Hadis  yang dilakukan 

masih kaku dan tidak menyenangkan. Guru juga masih cenderung menerapkan 

pembelajaran yang berpusat pada guru, masih menggunakan pembelajaran 

konvensional. Guru dituntut untuk memberikan tindakan kepada siswa yaitu 

dengan metode pengajaran yang terus diperbarui dan menarik agar guru lebih 

diterima oleh siswa. 

Bertitik tolak dari paparan di atas, maka penulis mengambil suatu 

penelitian untuk mengatasi masalah yang ada berupa penerapan metode 

pembelajaran lain. Metode pembelajaran yang dimaksud adalah metode 

pembelajaran Mind Mapping. Peta pikiran merupakan salah satu metode membuat 

catatan tentang materi yang kita pelajari. Menurut Bobbi DePorter dkk, metode ini dapat 

membantu kita mengingat perkataan dan bacaan, meningkatkan pemahaman terhadap 

materi, membantu mengorganisasikan materi, dan memberikan wawasan baru karena di 

dalamnya memuat kata-kata kunci dalam sebuah topik. Pemetaan pikiran merupakan  

cara kreatif bagi tiap siswa untuk menghasilkan gagasan, mencatat apa yang dipelajari, 

atau merencanakan tugas baru.
8
 Dengan metode ini siswa mampu untuk mengingat 

perkataan dan bacaan dalam karya Mind Mapping dirangkum lebih singkat secara 
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keseluruhan materi atau hukum bacaan yang terdapat Al-Qur’an diharapkan akan 

berdampak pada keterampilan membaca Al-Qur’an siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

Penelitian  Tindakan Kelas (PTK) dengan judul “Meningkatkan Keterampilan 

Membaca Al-Qur’an melalui Penerapan Metode Pembelajaran Mind Mapping 

pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadis Kelas IVa di MIN I Kendari.” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah penelitian dapat 

diidentifikasi sebagai berikut. 

1. Siswa kurang memperhatikan penjelasan guru. 

2. Siswa kurang memahami materi pelajaran. 

3. Siswa belum terampil membaca Al-Qur’an khususnya yang berkaitan 

dengan penerapan hukum-hukum bacaan. 

4. Rendahnya hasil belajar siswa. 

5. Guru masih menerapkan metode pembelajaran konvesional sehingga tidak 

membangkitkan minat dan motivasi belajar siswa. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian 

ini adalah : 

1. Bagaimana penerapan metode pembelajaran Mind Mapping pada mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadis kelas IVa diMIN I Kendari? 
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2. Bagaimana keterampilan membaca Al-Qur’an siswa kelas IVa di MIN I 

Kendari dapat ditingkatkan melalui penerapan metode pembelajaran Mind 

Mapping pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penerapan metode pembelajaran pada mata pelajaran 

Al-Qur’an Hadis  kelas IVa di MIN I Kendari. 

2. Untuk mengetahui peningkatan keterampilan membaca Al-Qur’an kelas 

IVa di MIN I Kendari melalui penerapan metode pembelajaran Mind 

Mapping pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Manfaat yang dapat dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Mendapatkan pengalaman dan ilmu tentang upaya memperbaiki 

kualitas pembelajaran dan meningkatkan keterampilan membaca Al-

Qur’an siswa melalui metode pembelajaran Mind Mapping. 

b. Sebagai dasar dan rujukan kegiatan bagi penelitian berikutnya yang 

sejenis. 
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2. Manfaat Praktis 

Manfaat yang dapat dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagi sekolah, dapat membantu sekolah untuk memperbaiki proses 

pendidikan, khususnya pembelajaran Al-Qur’an Hadis. 

b. Bagi guru, meningkatkan profesionalitas guru dalam memperbaiki 

pembelajaran yang berdampak pada meningkatnya rasa percaya diri 

dalam melaksanakan tugas sebagai fasilitator, motivator, mediator, 

perencanaan pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, dan evaluator. 

c. Bagi siswa, meningkatkan kemampuan memahami materi, 

mempertajam daya ingat siswa, meningkatkan motivasi, membaca 

lebih menyenangkan, kreativitas, membangun rasa percaya diri 

sehingga keterampilan membaca Al-Qur’an siswa dapat meningkat. 

d. Bagi penulis, sebagai latihan dalam menghadapi masalah-masalah 

yang berkaitan dengan pembelajaran Al-Qur’an Hadis melalui metode 

pembelajaran Mind Mapping. 

 

F. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran terhadap istilah dalam penelitian 

ini, maka perlu didefinisikan hal-hal berikut : 

1. Keterampilan membaca Al-Qur’an yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah kemampuan atau skill siswa dalam membaca Al-Qur’an 

berdasarkan hukum bacaan yang terdapat pada Q.S. Al-Insyirah, dan 

hukum-hukum bacaan nun sukun atau tanwin (Idgham bigunnah, Idgham 
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bilaghunnah, dan Iqlab) yang terdapat pada Q.S Al-Balad, dengan 

memperhatikan kaidah ilmu tajwid sesuai materi yang diajarkan.  

2. Metode pembelajaran Mind Mapping yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah cara atau teknik mencatat radial yang memadukan cara kerja otak 

kiri dan otak kanan dalam menyajikan informasi bacaan untuk 

mempermudah memahami materi, mengingat bacaan yang diajarkan 

kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

3. Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadis adalah salah satu mata pelajaran PAI 

yang menekankan pada siswa dalam hal membaca, menulis dan menghafal 

ayat-ayat Al-Qur’an, mempelajari ilmu tajwid,dan pemahaman Hadis 

untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

G. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

“Keterampilan membaca Al-Qur’an pada siswa kelas IVa di MIN I Kendari dapat 

ditingkatkan melalui penerapan metode pembelajaran Mind Mapping pada mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadis. 


