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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan  merupakan  jalur  utama  dalam  upaya  pembentukan  sumber

daya  manusia  yang  berkualitas.  Pendidikan  merupakan  salah  satu  faktor  bagi

pengembangan  sumber  daya  manusia  karena  pendidikan  diyakini  mampu

meningkatkan  sumber  daya  manusia  sehingga  dapat  menciptakan  manusia

produktif  yang  mampu  memajukan  bangsanya.  Pendidikan  dalam  arti  luas  di

dalamnya terkandung pengertian mendidik, membimbing, mengajar dan melatih.

Dalam keseluruhan  proses  pendidikan  di sekolah,  kegiatan  belajar  merupakan

kegiatan yang paling pokok.

UU RI  No.  20  tahun  2003 pada  BAB  II tentang  Sistem  Pendidikan
Nasional  disebutkan  bahwa: Pendidikan  Nasional  bertujuan  untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman
dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,
berilmu,  cakap,  kreatif  mandiri  dan  menjadi  warga  Negara  yang
demokratis dan bertanggung jawab.1

Melihat rumusan tujuan pendidikan di atas, jelaslah bahwa pendidikan kita

hendaknya menghasilkan orang-orang yang utuh, yang bukan hanya menguasai

pengetahuan kognitif. Tetapi lebih dari itu adalah menghasilkan manusia-manusia

yang memiliki karakter yang luhur sebagai manusia yang beradab, yang beriman

dan bertakwa. Dengan kata lain, keberhasilan peserta didik dalam belajar tidak

dapat dinilai hanya dari kemampuan individu dalam menyelesaikan soal-soal test

ujian,  namun secara  lebih  komprehensif  harus  dilihat  juga  dari  kebermaknaan

1 Depdikbud, UU RI No. 20 tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional, (Bandung: Citra
Umbara , 2009), h. 2
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individu tersebut dalam memainkan perannya secara produktif di dalam lingkup

masyarakat.

Penyelenggaraan  pendidikan  dilaksanakan  melalui  2  (dua)  jalur  yaitu

pendidikan  sekolah  dan  pendidikan  luar  sekolah  (formal,  informal  dan  non

formal).  Keberhasilan  pendidikan  merupakan  tanggung  jawab  bersama  antara

keluarga (orang  tua),  anggota  masyarakat  dan  pemerintah.  Pemerintah  dan

masyarakat menyediakan tempat untuk belajar yaitu sekolah. Sekolah menampung

siswa-siswanya dari berbagai macam latar belakang atau kondisi ekonomi sosial

yang berbeda-beda. 

Kita  tahu  bahwa  sekolah  mempunyai  kemampuan  yang  terbatas,

mempunyai  waktu  yang  terbatas  dan  sekolah  bukan  menjamin  segala-galanya

menjadi beres. Disini keluarga dengan sendirinya menjadi pendidik atau pengajar

bagi anaknya di rumah. Di rumah anak memiliki banyak kesempatan untuk belajar

bila dibandingkan dengan di sekolah. Sebab di rumah keluarga dapat turut serta

dalam pengembangan kemampuan anak belajar dan beribadah.

Keluarga  merupakan  buaian  tempat  anak  melihat  cahaya kehidupan

pertama.  Sehingga  apapun  yang  dicurahkan  dalam  sebuah  keluarga  akan

meninggalkan  kesan  yang  mendalam terhadap  watak,  pikiran,  serta  sikap  dan

perilaku  anak.  Sebab  tujuan  dalam  membina  kehidupan  keluarga  adalah  agar

dapat  melahirkan  generasi  baru  sebagai  penerus  perjuangan  hidup  orang  tua.

Untuk  itulah  orang  tua  mempunyai  tanggung  jawab  dan  kewajiban dalam

pendidikan anak-anaknya. 
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Hal ini dijelaskan dalam firman allah SWT. dalam Q.S. At-Tahrim ayat 6:

سس نننا ل ههنا  سد سقو هو ررا  هننا سكنن  للي هأ هو سك  هسن سف هأن اا  وو سقنن اا  سننو هم هءا هن  لذي نلن ههننا  يي أ
ه ٱوهيي مم هم مم ٱ

سهنن هر هم هأ همننا  هه  نلنن ل هن  سصننو هي نل  هدا  لشنن هل  لغ ةة  هكنن لئ وهيل هم ههننا  هل هع سة  هر هجننا لح ممهو ٱ عم دد دظ يم ٱلم
هن سرو هم سي هما  هن  سلو هع هي ؤمهو فم

Terjemahnya :  Hai  orang-orang yang beriman,  peliharalah  dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah
manusia  dan  batu;  penjaganya  malaikat-malaikat  yang
kasar,  dan  keras,  yang  tidak  durhaka  kepada  Allah
terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan
selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.2

Dari  ayat  tersebut  menjelaskan  bahwa  pendidikan  anak  merupakan

tanggung jawab pendidikan kedua orang tua, bukan yang lain. Tanggung jawab

bukan  sebatas  memilihkan  sekolah  atau  membiayai  sekolah  dan  segala

keperluannya. Tapi lebih dari itu, tanggung jawab orang tua diwujudkan dalam

keterlibatan langsung dalam pendidikan (kehidupan) anak-anaknya. Ketika orang

tua terlibat dalam kehidupan dan pendidikan anak-anaknya, maka mereka akan

memberi perlakuan yang lebih tepat kepada anak-anak. Karena setiap orang tua

pasti  menginginkan  keberhasilan  dalam  pendidikan  anak-anaknya,  maka

keberhasilan  tersebut  tidak  akan  terwujud  tanpa  adanya  usaha  dan  peran  dari

orang  tua  itu  sendiri.  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  dikemukakan  pula  dalam

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Hak dan Kewajiban Orang Tua,

Pasal 7 ayat (1) dan (2), yaitu:

1. Orang tua berhak berperan  serta  dalam memilih satuan pendidikan dan
memperoleh informasih tentang perkembangan pendidikan anaknya.

2Departemen Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Intermasa 1993), h. 951
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2. Orang  tua  dari  anak  usia  wajib  belajar,  berkewajiban  memberikan
pendidikan dasar kepada anaknya.3

Kaitannya dengan hal  tersebut,  maka salah satu dari  peranan orang tua

terhadap keberhasilan pendidikan anaknya adalah dengan memberikan perhatian,

terutama perhatian pada kegiatan belajar mereka di rumah. Perhatian orang tua

memiliki pengaruh psikologis yang besar terhadap kegiatan belajar anak. Dengan

adanya perhatian dari orang tua, anak akan lebih giat dan lebih bersemangat dalam

belajar karena ia tahu bahwa bukan dirinya sendiri saja yang berkeinginan untuk

maju, akan tetapi orang tuanyapun demikian. 

Perhatian  orang  tua  mempunyai  fungsi  yang  sangat  penting  terhadap

pendidikan agama anaknya,  terlepas  dari  pekerjaan  orang tua  yang selama ini

mereka tekuni, baik sebagai pejabat, tani, buruh atau pekerjaan lainnya tanpa ada

perbedaan, mereka mempunyai tanggung jawab untuk memperhatikan pendidikan

agama anaknya. Oleh karena itu sebagai orang tua apabila menginginkan anaknya

itu memiliki  kepribadian yang baik,  maka haruslah banyak meluangkan waktu

untuk memperhatikan anak-anaknya baik itu dilakukan dengan jalan memberikan

pengetahuan  keagamaan,  kebiasaan-kebiasaan  yang  baik  maupun  aktivitas-

aktivitas yang ada.

Tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anaknya bersifat  sangat

mengikat  karena  anak  adalah  amanat  Allah  yang  dititipkan  kepada  orang  tua,

sehingga  mereka  harus  berusaha  semaksimal  mungkin  untuk  memperhatikan

pendidikan anaknya. Perhatian orang tua kepada anak hendaknya diwarnai dan

3Undang-Undang  dan  Peraturan  Pemerintah  RI  tentang  Pendidikan,  Direktor  Jendral
Pendidikan Islam Depag RI, Jakarta, 2006, h. 11
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disifati oleh hubungan antara Allah dengan makhluk-Nya yaitu hubungan kasih

sayang. 

Dalam terminologi al-Qur’an hubungan tersebut harus bersifat rahman dan

rahim. Hubungan yang diwarnai kasih sayang serta perhatian yang memadai di

dalam kehidupan keluarga pada gilirannya akan mampu menciptakan kedamaian

dan  ketentraman  jiwa.  Hal  ini  penting,  terutama  bagi  kelangsungan  proses

pendidikan dalam keluarga, karena dalam berbagai kasus kegagalan pendidikan

anak banyak disebabkan karena tidak adanya kedamaian dan ketenteraman dalam

keluarga sebagai akibat dari tidak adanya perhatian terhadap anak.

Diantara pendidikan yang diberikan kepada anak, pendidikan yang paling

mulia yang dapat diberikan orang tua adalah pendidikan al-Qur’an, karena al-

Qur’an merupakan lambang agama Islam yang paling asasi dan hakiki. Dengan

memberikan pendidikan al-Qur’an  pada anak, orang tua akan mendapatkan

keberkahan dari kemuliaan kitab suci itu. Memberikan pendidikan al-Qur’an pada

anak termasuk bagian dari menjunjung tinggi supremasi nilai-nilai spritualisme

Islam.4

Peran  serta  orang  tua  dapat  berbentuk  perhatiannya  pada  anak  untuk

memberikan bimbingan dalam belajar membaca al-Qur’an, mencukupi kebutuhan

belajar membaca al-Qur’an, memberikan motivasi dan memberikan teladan yang

bertujuan untuk mengembangkan kemampuan anak dalam belajar membaca al-

Qur’an dengan baik dan benar.  Dengan  perhatian  orang tua  di rumah  terhadap

kemampuan membaca al-Qur’an, anak-anak dapat mencapai taraf optimal dalam

4Ahmad  Syarifuddin,  Mendidik  anak  membaca,  menulis,  dan  mencintai Al-Qur’an
(Jakarta : Gema Inswani, 2004), h. 67.
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penerimaan pengajaran membaca al-Qur’an dengan baik dan benar sesuai dengan

kaidah ilmu Tajwid.

Namun Peran serta  orang tua dalam mengayomi kebutuhan belajar  dan

kepribadian anaknya semakin tidak tersentuh karena kesibukan dan gaya hidup

yang semakin kompleks membuat orang tua lebih mengutamakan pekerjaan untuk

memenuhi  kebutuhan  anaknya  dan  tidak  lagi  memperhatikan  psikologis  anak

yang sedang berkembang dalam proses kedewasaannya. Sehingga ketika dewasa

nanti tak jarang ditemukan anak yang tidak patuh terhadap orang tua, tidak bisa

mandiri,  berkepribadian buruk dan kurang pemahamannya dalam ranah agama

salah satunya dalam membaca al-Qur’an.

Orang tua yang  kurang atau tidak memperhatikan  pendidikan  anaknya,

misalnya; mereka  acuh tak  acuh  terhadap belajar  anaknya, tidak memperhatikan

akan kepentingan-kepentingan   dan   kebutuhan-kebutuhan   anaknya dalam

belajar,  tidak  mengatur  waktu  belajarnya,  tidak  memperhatikan  apakah  anak

belajar  atau  tidak, tidak  mau  tahu  bagaimanakah kemajuan  belajar  anaknya,

kesulitan-kesulitan   yang  dialami dalam belajar  dan  lain-lain,  yang  dapat

menyebabkan anak tidak/kurang berhasil dalam belajarnya.5 

Berdasarkan observasi awal peneliti di SMP Negeri 1 Kulisusu Utara Kab.

Buton Utara, fenomena yang terjadi di lapangan menunjukan bahwa masih banyak

siswa  yang  belum  bisa  membaca  al-Qur’an  hal  ini  dilihat  ketika  proses

pembelajaran sedang berlangsung, guru meminta beberapa siswa untuk membaca

5 Bagus Yusmanto. ”Pengaruh Perhatian Orang Tua Terhadap Hasil Belajar Membaca Al-
Qur’an Siswa Kelas VIII MTs NU 17 Kyai Jogoresko Kendal”.  Skripsi, Program Sarjana IAIN
Walisongo,2014.
(Online)http://eprints.walisongo.ac.id/5391/1/103111019.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwiqvJGJ4_bfA
hWaV30KHX5kCq4QFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw0b7K7Djfz_P8r7bcsNEIsf  diakses  28
Desember 2018
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ayat-ayat  al-Qur’an  dan  ditemukan  masih  banyak  siswa  yang  belum  bisa

melafalkan huruf al-Qur’an dengan benar dan kurang menerapkan pengetahuan

tentang kaidah serta cara-cara membaca al-Qur’an dengan baik dan fasih. bahkan

ada  yang  tidak  bisa  melafalkan  sama  sekali.  Begitu  juga  berdasarkan  hasil

pendekatan  peneliti  disalah  satu  desa  tempat  tinggal  siswa,  Peneliti  juga

menemukan fakta bahwa berkurangnya remaja siswa SMP yang datang belajar

mengaji  di  masjid dan TPA. Hal  ini  disebabkan karna kurangnya antusias dan

kesadaran  remaja  dalam  belajar  membaca  al-Qur’an  sehingga  mereka  lebih

senang berada di rumah dan membantu orang tuanya bekerja.

Sebagaimana dikemukakan oleh salah satu informan:

“Saya sudah suruh juga anak saya mengaji tapi dia itu malas sekali, biar
kita  marahi  dia  tidak  mau  pergi,  sudah  capekmi  juga  kita  tegur,  baru
bapaknya juga dia malas tegur-tegur”.6

Salah satu informan mengatakan :

Anak  remaja  SMPN 1  Kulisusu  Utara  yang  belajar  di  sini  sebenarnya
hampir 50 orang, hanya akhir-akhir ini sudah jarang yang datang, paling
10 orang kadang juga tidak cukup.7

Informan lain mengatakan :

“Sekolah sudah mengadakan kegiatan ekstra  kurikuler  untuk membantu
memperbaiki kualitas bacaan siswa, namun yang datang dari semua siswa
hanya  10  orang  kadang  tidak  cukup  bahkan  kegiatan  ini  semakin  hari
semakin melemah. Sehingga banyak dari siswa/siswi yang belum lancar
mengaji, bahkan lebih banyak yang tidak bisa, paling banyak dalam satu
kelas yaitu 2-3 orang bahkan ada juga dalam satu kelas yang tidak bisa
sama sekali”.8

Dalam  hal  ini  terdapat  permasalahan  mendasar  yang  menyebabkan

fenomena  diatas  terjadi,  pertama,  kurangnya  motivasi  anak  dalam  belajar

6Hatiria, orang tua, wawancara, Lelamo, 18 Maret 2019
7 Hardian, guru mengaji, wawancara Lelamo 1 April 2019
8 Sitti Jamnni, guru pendais wawancara, SMP Negeri 1 Kulisusu Utara, 18 Maret 2019.
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membaca  al-Qur’an  dan  ini  terjadi  ketika  pihak  keluarga  (Orang  Tua)  telah

disibukkan  oleh  pekerjaannya,  sehingga  perhatian  untuk  memberikan  motivasi

terhadap  anak  berkurang  atau  bahkan  hilang.  Kedua, orang  tua  kurang

memberikan teladan, penegasan serta pembiasaan kepada anak tentang pentingnya

membaca al-Qur’an dan kurang memperdulikan pendidikan agama anaknya.

Untuk  mengantisipasi  hal  tersebut,  perlu  adanya  kesadaran  dari  pihak

keluarga  (Orang  Tua)  dalam  meningkatkan  kemampuan  belajar  membaca  al-

Qur’an anak (Siswa).

Berdasarkan  realitas  di  lapangan,  peneliti  terdorong  untuk  mengadakan

penelitian  dengan  judul  “PERHATIAN  ORANG  TUA  TERHADAP

KEMAMPUAN  MEMBACA  AL-QUR’AN  PADA  SISWA SMP  NEGERI  1

KULISUSU UTARA KAB. BUTON UTARA”.

B. Fokus Penelitian 

Adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan dan pembinaan terhadap  kemampuan  membaca  al-Qur’an

pada siswa SMP Negeri 1 Kulisusu Utara Kab. Buton Utara.
b. Perhatian  orang tua terhadap kemampuan membaca al-Qur’an pada siswa

SMP Negeri 1 Kulisusu Utara Kab. Buton Utara.
C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dapat dirumuskan masalah

sebagai berikut :

a. Bagaimana Pelaksanaan dan pembinaan terhadap kemampuan membaca al-

Qur’an pada siswa SMP Negeri 1 Kulisusu Utara Kab. Buton Utara ?
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b. Bagaimana bentuk-bentuk perhatian orang tua  terhadap kemampuan

membaca al-Qur’an pada siswa SMP Negeri 1 Kulisusu Utara Kab. Buton ?

c. Apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi orang tua dalam

mengajarkan al-Qur’an pada anak ? 

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah  yang telah  disebutkan,  maka tujuan

penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk  mengetahui  bagaimana  pelaksanaan  dan  pembinaa  terhadap

kemampuan membaca al-Qur’an pada siswa SMP Negeri 1 Kulisusu Utara

Kab. Buton Utara ?
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk perhatian orang tua  terhadap

kemampuan membaca al-Qur’an pada siswa SMP Negeri 1 Kulisusu Utara

Kab. Buton Utara ? 

3. Untuk mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi

orang tua dalam mengajarkan al-Qur’an pada anak ?

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

baik secara teoretis ataupun manfaat secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, kegunaan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi

ilmiah terhadap kajian dan temuan lapangan yang dapat dibaca oleh khalayak

ramai  termaksud  guru  dan  para  orang  tua  dalam  mencermati  komponen-

komponen yang dapat memberikan pengaruh terhadap siswa selaku anak didik.
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Selain  itu  juga  dapat  digunakan  untuk  mengembangkan teori-teori psikologi

tentang perhatian orang tua.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat digunakan oleh berbagai pihak:

a. Bagi  sekolah, penelitian ini  berguna sebagai masukan dan  bahan

pertimbangan  dalam meningkatkan kemampuan  membaca al-Qur’an

para siswa dengan bekerjasama dengan orang tua siswa.
b. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan yang

lebih  tinggi dan  luas  bagi para  guru  dalam usaha  meningkatkan

kemampuan  membaca al-Qur’an siswa  dengan  lebih memperhatikan

pembelajaran al-Qur’an di sekolah.
c. Bagi  orang Tua, hasil penelitian  ini berguna untuk masukan dan bahan

pertimbangan oleh orang tua sebagai pendidik utama dalam lingkungan

keluarga untuk meningkatkan perhatian kepada anak-anaknya khususnya

dalam hal pembelajaran membaca al-Qur’an.
d. Bagi siswa,  hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi  para

siswa  untuk  lebih  giat dan  lebih  semangat dalam belajar  membaca dan

memahami al-Qur’an. 
e. Bagi  peneliti,  hasil  penelitian  ini  diharapkan  mampu  menambah

khazanah keilmuan bagi peneliti sendiri.    
F. Definisi Operasional
1. Perhatian  orang  tua  yang  dimaksud  peneliti  adalah  keaktifan  yang  yang

menyangkut keterlibatan atau partisipasi secara langsung dari pihak orang tua

(Ayah, Ibu dan Wali) dalam melakukan aktivitas dengan menyiapkan fasilitas

yang  dibutuhkan  anak  yang  berhubungan  dengan  kegiatan  keagamaannya,

serta mendukung aktivitas belajar anaknya. Perhatian tersebut dalam bentuk
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membimbing,  mengawasi,  mengontrol,  membiasakan,  memberikan  teladan

yang baik dan memenuhi kebutuhan anak.
2. Kemampuan membaca al-Qur’an yang dimaksud peneliti  adalah salah satu

kegiatan yang dilakukan siswa untuk dapat melafalkan bacaan-bacaan berupa

kalimat dalam al-Qur’an yang sempurna dan mulia dengan cara yang benar

dan baik sesuai dengan hukum tajwid.
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