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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur’an yang secara harfiah berarti “ bacaan sempurna “ merupakan

nama suatu pilihan Allah SWT yang sungguh tepat, karena tiada satu bacaan pun

sejak manusia mengenal tulis-baca lima ribu tahun yang lalu dapat menandingi

Al-Qur’an, bacaan sempurna lagi mulia. Tiada bacaan semacam Al-Qur’an yang

dibaca oleh ratusan orang juta orang yang tidak mengerti  atau tidak dapat menulis

dengan aksaranya. Bahkan dihafal huruf oleh orang dewasa, remaja, anak-anak.

Hal ini sangat penting karena membaca Al-Qur’an tidak sama dengan membaca

kitab suci lain, buku atau tulisan yang lainnya.

Wahyu Al-Qur’an yang pertama kali diturunkan Allah SWT kepada nabi

Muhammad SAW melalui malaikat Jibril di gua hira ialah surah Al-‘Alaq ayat 1-5

yang berbunyi:

ْنَساَن ِمْن َعلٍَق َخَلَق ا) 1(اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق  الَِّذي َعلََّم ِباْلَقلَِم ) 3(اْقَرأْ َوَربَُّك اْألَْكَرُم ) 2(ْإلِ
ْنَساَن َما لَْم یَْعلَْم ) 4( )5(َعلََّم اْإلِ

Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan,
Dia telah menciptakan manusia dari 'Alaq, Bacalah, dan Tuhanmulah
yang paling Pemurah, Yang mengajar manusia dengan pena, Dia
mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. (Q.S. Al-
alaq).1

Iqra’ berarti bacalah, telitilah, dalamilah, ketahuilah, ciri-ciri sesuatu,

bacalah alam, bacalah tanda-tanda zaman, sejarah, diri sendiri, yang tertulis dan

tidak tertulis. Alhasil objek perintah iqra’ mencakup segala sesuatu yang dapat

dijangkaunya. Meski demikian, penting juga memiliki kemampuan membaca teks

1 Departemen Agama RI Al-Qur’an Dan Terjemah (Gedung GIP Depok, Al-Huda 2005)
h. 597
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tertulis khususnya membaca Al-Qur,an yang memang banyak keutamaannya jika

dibaca baik ataupun tidak tahu maknanya.

Tidak sedikit keterangan-keterangan yang menyatakan keutamaan

membaca Al-Qur’an, diantarannya firman Allah swt dalam surah Al-Fatir ayat 29-

30 yang  berbunyi:

ا َوَعالنِیَةً یَْرُجو ا َرَزْقَناُھْم ِسر الةَ َوأَْنفَقُوا ِممَّ ِ َوأَقَاُموا الصَّ َّ ) 29(تَِجاَرةً لَْن تَبُوَر نَ إِنَّ الَِّذیَن َیتْلُوَن ِكتَاَب 
(30)ْضِلِھ إِنَّھُ َغفُوٌر َشُكوٌر ِلیَُوفِّیَُھْم أُُجوَرُھْم َویَِزیَدُھْم ِمْن فَ 

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah
dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami
anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan,
mereka itu mengharapkan 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

Belajar membaca Al-Qur’an seharusnya dimulai sejak usia dini yaitu

masa kanak-kanak. Sebab, pada usia dini potensi anak sangat bagus dalam

menerima pelajaran. Maka tidak heran jika masyarakat Indonesia terdahulu,

terutama yang muslim, mengajarkan putra-putrinya membaca Al-Qur’an pada

usia kanak-kanak. Tradisi seperti ini pun masih berkembang saat ini terutama di

pedesaan yang disebut “mengaji Al-Qur’an”.

Namun menurut Djalaludin, belakangan ini kemampuan membaca Al-
Qur’an secara kuantitas dikalangan umat Islam semakin menurun. Keadaan ini
kian hari semakin diprihatinkan khususnya dikalangan remaja. Kondisi ini diduga
disebabkan beberapa faktor, diantaranya orientasi berpikir masyarakat kita yang
mengarah kepada pemikiran pengetahuan praktis dan dapat menunjang kehidupan
duniawi. Maka tidak aneh jika pengajaran membaca Al-Qur’an kalah bersaing
dengan pengetahuan lainnya. Selain itu, kesempatan yang jarang, metode yang
berangsur kurang diminati, dan aksara bahasa arab yang dianggap sulit, turut
menjadi faktor penyebab menurunnya kuantitas umat Islam yang mampu
membaca Al-Qur’an.3

2. Departemen Agama RI Al-Qur’an Dan Terjemah (Gedung GIP Depok, Al-Huda
2005)  h. 434

3 Djalaludin, Metode Tunjuk Silang Belajar Membaca Al-Qur’an. cet ke-6 (Jakarta:
Kalam Mulia, 2004). h 4-7.
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Seseorang dapat menerima pelajaran dari setiap yang ada disekitarnya

atau dimana ia berada. Dia dapat belajar dari keluarga, sekolah, bahkan

masyarakat. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dan saling mendukung

satu sama lain. Namun, dalam tulisan sederhana ini peneliti berusaha fokus hanya

pada sekolah yang merupakan lembaga terbaik yang dapat membantu anak-anak

pada masa sensitif. Sekolah adalah lembaga penting yang memikul tanggung

jawab yang berat. Sekolah tidak hanya berkewajiban menyampaikan ilmu, tetapi

juga berkewajiban mendidik mental dan akhlak anak4. Maka tidak berlebihan jika

baik tidaknya seseorang dapat dilihat dimana ia bersekolah.

Di dalam sekolah pun banyak komponen yang mendukung berhasil atau

tidaknya proses pembelajaran. Salah satunya adalah guru yang merupakan bagian

komponen terpenting yang berperan aktif di sekolah dalam hal membaca Al-

Qur’an, tentu guru agama Islam bertanggung jawab akan hal tersebut, meski harus

berkerja sama dengan pihak-pihak lain yang berkait. Sebab, mereka juga yang

berkewajiban menyampaikan pesan-pesan agama yang sekurang-kurangnya

meliputi tiga aspek, yaitu aspek iman yang meliputi seluruh rukun iman, aspek

ibadah yang meliputi rukun Islam, dan aspek akhlak. Dengan demikian, guru

agama Islam yang bertanggung jawab penuh atas kemampuan siswanya dalam hal

membaca Al-Qur’an. paling tidak mereka yang bertugas membina dan memantau

perkembangan anak didiknya dalam kemampuan membaca Al-Qur’an.

Selain itu, guru agama Islam juga harus berusaha mengubah pandangan

sebagian orang seperti Mochtar Buchori yang dikutip oleh H. Muhaimin yang

4 Ibrahim Amini, Agar Tak Salah Mendidik (Jakarta: Al-Huda, 2006), h. 115
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menilai bahwa pendidikan agama Islam masih gagal dikarenakan hanya

memperhatikan aspek kognitif, dengan mengabaikan aspek afektif dan konatif-

volatif, yakni kemauan dan tekad untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran agama.5

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara peneliti melakukan

wawancara dengan salah satu guru pengajar Ibu Marliza selaku guru pendidikan

Agama Islam di SD Negeri 1 Mbanua, mengatakan bahwa:

Masih ada siswa yang kurang lancar membaca Al-Qur’an kurang lebih 15
orang dalam satu kelas yaitu sebanyak 22 siswa, untuk itu peran guru
pendidikan Agama Islam melakukan metode membaca Al-Qur’an setiap
mata pelajaran Agama Islam minimal 10 menit sebelum pembelajaran
dimulai, untuk kelas III b. Hal ini dikarenakan siswa yang malas belajar,
sehingga guru termotivasi untuk melakukan metode tersebut.6

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru pengajar Ibu Marliza selaku

guru pendidikan Agama Islam memberikan penjelasan dengan menggunakan

metode ini siswa jadi terbiasa dalam membaca Al-Qur’an. Jadi disini bisa dilihat

bahwa dalam menerapkan metode tersebut siswa terbiasa dalam melakukan

kegiatan belajar Al-Qur’an sebelum memulai pembelajaran.

Sedangkan Ibu Nawiati selaku guru pendidikan Agama Islam di SD Negeri

1 Mbanua, mengatakan bahwa:

Siswa saya di SDN 1 Mbanua masih mengalami kesulitan membaca Al-
Qur’an disini saya  meneliti di kelas 3b cara bacaan membaca Al-Qur’an
masih terbata-bata dan belum ada menghafalkan huruf-huruf hijaiyah
bahkan sama sekali tidak tau membedakan mana huruf Kha, Jim, Tsa, Sya,
Sho, Dho, Tho, Zho, ‘A, dan Gho disinilah letak kesulitan-kesulitan yang
dialami siswa kelas 3b. Sehingga siswa masih butuh bimbingan dari guru
untuk belajar membaca Al-Qur’an.7

5Muhaimin, Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah,
Madrasah, dan Perguruan Tinggi (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) h. 23

6Marliza , Guru PAI, wawancara, SD Negeri 1 Mbanua 26 Juni 2019
7 Nawiati , Guru PAI, wawancara, SD Negeri 1 Mbanua 26 Juni 2019
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Berdasarkan realitas di lapangan, peneliti terdorong untuk mengadakan

penelitian dengan judul “Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengatasi

Kesulitan Siswa Membaca Al-Qur’an (Studi di SD Negeri 1 Mbanua di

Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan)”

B. Identifikasi Masalah

Dalam uraian latar belakang masalah terdahulu, dapat diidentifikasi

beberapa masalah, diantarannya yaitu :.

a. Belum maksimalnya peranan sekolah dalam memfasilitasi anak untuk

belajar membaca Al-Qur’an di SD Negeri 1 Mbanua di Kecamatan

Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan.

b. Kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam membaca Al-Qur’an Di

SD Negeri 1 Mbanua di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton

Selatan.

c. Peran guru Pendidikan Agama Islam belum maksimal melaksanakan

tugas bimbingan membaca Al-Qur’an di SD Negeri 1 Mbanua di

Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah,

diantarannya yaitu :

a. Bagaimana peran guru Pendidikan Agama Islam dalam mengatasi

kesulitan membaca Al-Qur’an di SD Negeri 1 Mbanua di Kecamatan

Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan
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b. Bagaimana kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam membaca Al-

Qur’an di SD Negeri 1 Mbanua di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten

Buton Selatan.

c. Bagaimana strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru Pendidikan

Agama Islam dalam mengatasi membaca Al-Qur’an di SD Negeri 1

Mbanua di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan.

D. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana peran guru Pendidikan Agama Islam

dalam mengatasi kesulitan membaca Al-Qur’an di SD Negeri 1 Mbanua

di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan.

b. Untuk mengetahui bagaimana kesulitan-kesulitan yang dialami siswa

dalam membaca Al-Qur’an di SD Negeri 1 Mbanua di Kecamatan

Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan

c. Untuk mengetahui bagaimana strategi pembelajaran yang diterapkan oleh

guru Pendidikan Agama Islam dalam mengatasi membaca Al-Qur’an diss

SD Negeri 1 Mbanua di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton

Selatan.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik yang

bersifat praktis dan teoritis.

a. Manfaat teoritis

1) Memperkaya khasanah keilmuan dalam bidang Pendidikan Agama

Islam.
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2) Memberikan gambaran tentang peran guru Pendidikan Agama Islam

dalam mengatasi kesulitan siswa membaca Al-Qur’an di SD Negeri 1

Mbanua di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan.

b. Manfaat praktis

1) Bagi siswa

Diharapkan dapat menguasai serta memahami latihan yang diberikan

oleh guru agar nantinya mampu mendapatkan hasil belajar yang baik dan

benar.

2) Bagi guru

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membangkitkan semangat para guru

untuk mengatasi kesulitan belajar membaca Al-Qur’an pada siswa di

sekolah.

3) Bagi sekolah

Sebagai bahan masukan bagi sekolah untuk memperbaiki pembelajaran

guru agar menjadi lebih efektif dan efesian sehingga kualitas

pembelajaran dan hasil belajar meningkat.

4) Bagi peneliti

Penelitian ini dapat memperluas wawasan penulis tentang bagaimana

peran guru Pendidikan Agama Islam dalam mengatasi kesulitan siswa

membaca Al-Qur’an pada siswa di sekolah.
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5) Bagi peneliti lain

Diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan masukan dan sumbangan

pola pikir terhadap peningkatan mutu pendidikan khususnya mata

pelajaran Pendidikan Agama Islam.

F. Definisi operasional

Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran guru

Usaha guru dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,

melatih peserta didik agar dapat membaca Al-Qur’an sehingga peserta

didik bisa membaca Al-Qur’an dengan lancar dan benar.

2. Kesulitan Belajar Membaca Al-Qur’an

Kesulitan belajar membaca Al-Qur’an adalah kesulitan atau hambatan

dalam hal mengucapkan huruf hijaiyah belum benar dan dalam membaca

Al-Qur’annya belum lancar atau masih terbata-bata, jadi guru disinilah

mengajarkan peserta didik dengan semampunya sampai peserta didik

bisa membaca Al-Qur’an.

3. Strategi Guru

Strategi guru pembelajaran Al-Qur’an, guru agama Islam dapat memilih

metode pengajaran Al-Qur’an yang tepat dan sesuai agar mudah

diterima oleh peserta didik.


