
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Al-Qur’an secara harfiah berarti bacaan sempurna, merupakan suatu 

nama pilihan Allah SWT yang sungguh tepat, Al-Qur’an sebagai kalam Allah 

yang maha tinggi dan maha mulia itu memiliki keistimewaan terutama pada 

susunan bahasanya yang unik dan kandungan maknanya yang mendalam.1  

Mempelajari Al-Qur’an merupakan suatu anjuran dalam agama Islam, 

karena Al-Qur’an adalah sebagai pedoman hidup umat manusia yang harus 

dipelajari. Dalam hal ini menjadi tolak ukur seorang muslim adalah sejauh 

mana upaya dan usahanya dalam mempelajari dan mengamalkan Al-Qur’an. 

Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh 

imam HR. Buhari sebagai berikut. Salah satu keutamaan Al-Qur’an 

 

ُ َ;Eِ;َ ،ُ:Bْ اAَّBCِ@ِّ َ<6َّ= هللاُ َ;6َْ.ِ: َو67َََّ* 3َ4َل: 0َْ.ُ-ُ,ْ*  َ;3JَKْ;ُ Eَْن َرGَِ@ هللاَّ
 .ُ:Jََّ6;َآَن َو-ُْMC6ََّ* اNََO EْPَ 

 2(رواه ا3SACري).

Artinya : 

Diriwayatkan dari Utsman Radhiyallahu Anhu, dari Rasulullah 
SAW., Bersabda : Sebaik-baik manuasia di antara kalian adalah mereka 
yang mempelajari Al-Qur’an dan mengajarkannya. (HR. Bukhari).    

Selama ini Al-Qur’an tak ubahnya hanya diangap sebagian muslim sebagai 

hiasan yang dipajang di dalam lemari, kaligrafi yang di pajang atau bahkan 

                                                           
1 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Studi Ilmu Al-Qur’an, (Bandung: Pustaka Setia), 2000, h. 
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2 Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Juz 6, (Beirut: Darul Najah, 

1422 H), h. 192.  



dijadikan mantera bahkan jimat yang digantung atau diletakkan ditempat tertentu. 

Tentu ini bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh Al-Qur’an sendiri yang 

menawarkan dirinya untuk dibaca, seperti tertuang dalam Q.S. Al-Muzzammil/20  

,,, ْ-ُMCْا EَPِ-َ َّ̀ َ.َO3Pَ3َ 4َْ-ُءْواb َ3,,,نِ ا   

Artinya: 

,,,,Maka Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur’an,,, 

Bagi setiap muslim selayaknya isi Al-Qur’an harus dijadikan tuntunan 

bukan tontonan. Ayat-ayat Al-Qur’an hendaknya dapat dijadikan sebagai 

kompas kehidupan. Oleh karena itu, sebagai Muslim yang taat maka wajib 

baginya untuk  mampu membaca Al-Qur’an baik dan benar, mempelajari dan 

mengamalkan Al-Qur’an. Setiap ayat yang tertulis di dalam Al-Qur’an 

memiliki makna dan maksud yang berbeda. Apabila kita banyak membaca 

ayat-ayat Al-Qur’an, maka kita akan makin banyak mendapatkan manfaat dan 

kebaikan. 

Allah menurunkan Al-Qur’an kepada Nabi Muhammad SAW untuk 

mengeluarkan umat manusia dari kegelapan dan kebodohan menuju cahaya 

Islam, sehingga menjadi umat yang baik dan terbaik yang perna ada dimuka 

bumi ini. Di antara ciri khas atau keistmewaan Al-Qur’an adalah dapat 

memberika syafa’at pada hari kiamat bagi muslim yang membacanya dan 

mengkajinya. peneliti temukan ayat-ayat suci Al-Qur’an yang menunjukkan 

adanya syafa’at, seperti ayat dibawah ini pada surah Q.S. Al-A’raf/7:53. 

                                                           
3 Ar-Rahmim, Al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung: CV Penerbit Mikraj Khazanah 

Ilmu, 2013), h. 575 
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Terjemahnya: 

“Tiadalah mereka menunggu-nunggu kecuali (terlaksananya 
kebenaran) Al Quran itu. pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Al 
Quran itu, berkatalah orang-orang yang melupakannya sebelum itu: 
"Sesungguhnya telah datang Rasul-rasul Tuhan Kami membawa yang hak, 
Maka Adakah bagi Kami pemberi syafa'at yang akan memberi syafa'at 
bagi Kami, atau dapatkah Kami dikembalikan (ke dunia) sehingga Kami 
dapat beramal yang lain dari yang pernah Kami amalkan?". sungguh 
mereka telah merugikan diri mereka sendiri dan telah lenyaplah dari 
mereka tuhan-tuhan yang mereka ada-adakan. Q.S. Al-A’raf /7:53.4 

Membaca Al-Qur’an bagi seorang kaumuslim mestinya bukanlah 

merupakan masalah, karena keluarga muslim pada umumnya mewajibkan kepada 

anaknya untuk belajar Al-Qur’an sejak masih kecil, dalam keluarga muslim 

umumnya ditemukan jika seorang anak berumur 10 tahun harusnya sudah mampu 

membaca Al-Qur’an dengan benar tidak di pungkiri banyak mahasiswa notabene 

dari mereka kurang memahami Al-Qur’an, terlebih dalam membaca Al-Qur’an. 

Dari itu melihat fenomena yang nampak seperti ini, pihak lembaga melakukan 

suatu program baru yaitu melakukan bimbingan kepada mahasiswa yang notabene 

                                                           
4 Depaertemen Agama RI, Al-Hidayah Al-Quran Tafsir Perkata, (Banten: Kalim, 2010), 

h.158. 



kurang mampu dalam membaca Al-Qur’an bahkan tidak dipungkiri ada sebagian 

mahasiswa yang sama sekali tidak bisa membaca Al-Qur’an. 

Mempelajari Al-Qur’an termasuk belajar membacaanya dengan baik 

dan benar merupakan kewajiban mutlak bagi setiap muslim sebab ajaran Islam 

bersumber pada Al-Qur’an, bahkan Al-Qur’an itu sendiri merupakan induk  

atau pusatnya ilmu pengetahuan, yang memuat tentang aqidah, hukum, 

muamalah, akhlak dan Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi makhluk, Al-Qur’an 

merupakan tanda kebenaran Nabi Muhammad SAW disamping merupakan 

bukti yang jelas atas kenabian dan kerasulannya. Selain itu ia juga hujjah yang 

akan tetap tegak sampai hari kiamat. 

Salah satu peran dan kewajiban lembaga pendidikan islam adalah dengan 

melakukan pembinaan terhadap mahasiswa dalama meningkatkan kemampuan 

membaca Al-Qur’an. Komptensi utama yang mereka harus penuhi adalah bisa 

membaca Al-Qur’an dengan benar dan lancar,  

Pencapaian target tersebut sejalan dan sesuai visi Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan dalam menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang 

berkualitas dan berkepribadian Islami. Oleh sebab itu menjadi tantangan tersendiri 

bagi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan untuk memikirkan langkah dan upaya 

yang harus dilakukan untuk memastikan alumni yang dihasilkan  dengan memiliki  

standar kompetensi bacaan Al-Qur’an yang memadai.  

Sebagai mana data yang telah peneliti temukan di lapangan bahwa masih 

terdapat sebagaian besar mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 



khususnya mereka yang Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan tingkat 

kemampuan membaca Al-Qur’an masih dibawa rata-rata. 

PEMETAAN BACA TULIS QUR’AN MAHASISWA 

SEMESTER 1 ANGKATAN 2018/2019 
 

Prodi 

Kriteria Total 
yang 
hdir 

Tidak 
hadir 

Jumlah 
Mahasiswa 

baru Amat 
baik 

Baik Cukup Kurang Sangat 
kurang 

PAI 7 23 50 46 2 128 20 148 

PBA 1 7 5 18 17 48 5 53 

MPI 5 10 20 18 9 62 11 73 

PGMI 1 11 30 35 31 108 10 118 

PIAUD 1 3 12 33 20 69 3 72 

BING 4 11 15 31 3 64 7 71 

IPA 1 8 11 12 2 34 5 39 

BLG 0 17 15 20 12 64 12 76 

FSK 0 4 6 9 11 30 6 36 

MTK 0 9 12 15 15 41 0 41 

JUMLAH 20 103 176 237 112 648 79 727 

 

Oleh karena itu dengan adanya beberapa permasalahan yang dihadapi 

mahasiswa yang mengenai kesulitan dalam membaca Al-Qur’an dan kurang 

fasihnya dalam membaca Al-Qur’an, maka peneliti tertarik untuk mengkaji 

lebih dalam tentang Penerapan satu sistem dalam meningkatkan kemampuan 

membaca Al-Qur’an mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) 

IAIN Kendari. 



B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan sistem pengujian kemampuan membaca 

Al-Qur’an Mahasiswa FTIK IAIN Kendari? 

2. Bagaimana peran satu sistem pengujian kemampuan membaca Al-Qur’an 

dalam meningkatkan Motivasi membaca Al-Qur’an mahasiswa FTIK IAIN 

Kendari? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui satu sistem dalam meningkatkan motivasi membaca 

Al-Qur’an mahasiswa FTIK IAIN kendari ? 

2. Untuk mengetahui bentuk pembinaan satu sistem dalam meningkatkan 

Motivasi membaca Al-Qur’an mahasiswa FTIK IAIN kendari? 

3. Untuk mengetahui sampai dimana pembinaan satu sistem dalam 

meningkatkan Motivasi membaca Al-Qur’an mahasiswa FTIK IAIN 

kendari? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  



a. Memberikan sumbangan pemikiran untuk menguraikan dan 

menjelaskan secara rinci sistem satu pintu dalam meningkatkan 

motivasi membaca Al-Qur’an mahasiswa FTIK IAIN Kendari. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jalan alternatif untuk 

memotivasi dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an 

mahasiswa serta lembaga pendidikan utanmanya yang berbasis Al-

Qur’an 

c. Sebagai bahan referensi keilmuan dan memperkaya khazanah 

keperpustakaan di IAIN Kendari. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi mahasiswa IAIN Kendari pada khususnya dan mahasiswa secara 

umum akademisi dan para peneliti yang berkeinginan melaksanakan 

penelitian dan mengangkat yang sejenis dengan penelitian ini, maka 

bisa dijadikan sebagai sumber informasi data pendukung. 

b. Bagi peneliti, sebagai latihan dalam melakukan penelitian secara 

ilmiah dalam hal ini melakukan penelitian kualitatif guna mendapatkan 

wawasan pengetahuan tentang penerapan sistem satu pintu dalam 

meningkatkan motivasi baca Qur’an mahasiswa FTIK IAIN Kendari. 

 

E. Defenisi Operasional 

Untuk menghindari perbedaan presepsi terhadap penggunaan 

istilah dalam penelitian ini, maka perlu diberikan defenisi operasional 

sebagai berikut: 



1.  Sistem satu pintu 

Sistem adalah suatu kumpulan atau kelompok dari elemen atau 

komponen yang saling berhubungan atau saling berinteraksi dan saling 

bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu.  

2. Model Pembelajaran  

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola 

yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran. 

Model pembelajaran mengacu pada pendekatan  pembelajaran yang akan 

digunakan, termasuk didalamnya tujuan-tujuan pengajaran, dan 

pengelolaan kelas.5 

3. Model pembelajaran Al-Qur’an 

a. Model Iqra’, model ini pertama kali disusun oleh KH As’ad Humam 

bersama team AMM kotagede, prinsip pembelajaran Iqra’ secara 

teknis sudah tertera dalam setiap jilid mulai dari jilid satu sampai jilid 

enam. 

b. Model Qira’ati adalah sebuah metode atau cara praktis dalam 

pembelajaran membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar dengan 

mengedepankan aspek tajwidnya. 

c. Model Al-barqy, Metode ini disebut metode Anti lupa karena 

mempunyai struktur yang apabila pada saat siswa lupa dengan huruf-

huruf yang dipelajari, maka ia akan dengan mudah dapat 

mengingatnya kembali tanpa bantuan guru. 
                                                           

5
 Arends, R. Class Room Instructional Managemen. (New York: The MC Graw-Hill 

Company, 1997),h,7. 
 



4. Seleksi Baca Qur’an 

Seleksi baca Qur’an disini adalah untuk mengetahui sampai 

dimana kemampuan atau kesamnggupan seorang  dalam membaca Al-

Qur’an. 

5. Motivasi 

Motivasi adalah suatu usaha yang dilakukan tenaga pendidik 

kepada peserta didik agar mau melakukan pekerjaan atau perbuatan untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan.  
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