
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Belajar adalah suatu kebutuhan yang sangat urgen bagi setiap manusia 

demi kelangsungan hidup manusia, dengan belajar manusia akan 

mendapatkan ilmu pengetahuan. Belajar adalah proses perubahan tingkah 

laku dan perubahan pemahaman, yang pada mulanya seorang anak tidak 

dibekali dengan potensi fitrah, kemudian dengan terjadinya proses maka 

seorang anak berubah tingkah laku dan pemahamanya semakin bertambah 

(Dasopang, 2017). Sedangkan belajar itu sendiri dalam perspektif agama 

islam bukan hanya merubah perilaku atau mencari rezki, tetapi juga untuk 

sampai kepada memperkuat akhlak. 

Dalam perspektif agama yakni islam, belajar bukan hanya sekedar 

upaya perubahan perilaku. Konsep belajar dalam islam merupakan 

konsep belajar yang ideal, karena sesuai dengan nilai-nilai ajaran 

islam. Tujuan belajar bukanlah mencari rezeki di dunia semata, tetapi 

untuk sampai kepada hakikat, memperkuat akhlak, artinya mencari 

atau mencapai ilmu,/belajar yang sebenarnya dan akhlak yang 

sempurna (Nidawati, 2013, h. 18). 

Belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan 

serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, 

meniru dan lain sebagainya (Sadirman, 2010). Selain itu belajar merupakan 

kewajiban bagi setiap individu baik muslim dan muslimah dalam rangka 

untuk memperoleh ilmu pengetahuan sehingga derajat hidupnya meningkat 

(Nidawati, 2013).  
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Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Mujadalah: 11 

ُ لَكُْم ۖ  ِلِس فَٱْفَسُحو۟ا يَْفَسحِ ٱَّللَّ  أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓو۟ا إِذَا قِيَل لَكُْم تَفَسَُّحو۟ا فِى ٱْلَمَجَٰ

ٍت    ُ ٱلَِّذيَن َءاَمنُو۟ا ِمنُكْم َوٱلَِّذيَن أُوتُو۟ا ٱْلِعْلَم دََرَجَٰ  َوإِذَا قِيَل ٱنشُُزو۟ا فَٱنُشُزو۟ا يَْرفَعِ ٱَّللَّ

  ُ     بَِما تَْعَملُوَن َخبِير  َوٱَّللَّ

Terjemahanya: “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 

“berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah 

niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu, dan 

apabila dikatakan: “berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya 

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu 

dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Qur’an, 

58:11, Kementrian Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahanya, 

2014). 

Selain dari surah tersebut, terdapat juga perintah untuk belajar, Allah 

Swt memerintahkan manusia untuk belajar. Membaca merupakan aktifitas 

yang sangat dianjurkan bagi semua umat islam karena besarnya manfaat yang 

dapat dipetik dari kegiatan tersebut, lebih dari sekedar himbauan biasa, Allah 

Swt mengawali firman-Nya dalam Al-Qur’an dengan perintah membaca 

(Amana, 2015). sebagaimana dalam Q.S Al-Alaq: 1-5 yang berbunyi:  

ْنَساَن ِمْن َعلٍَق  ١ -اِْقَرأْ بِاْسِم َرب َِك الَِّذْي َخلََق   ٣ –أْ َوَربَُّك اْْلَْكَرُمُۙ اِْقرَ ٢ -َخلََق اْْلِ  

ْنَساَن َما لَْم يَْعلَْمْۗ ٤ -الَِّذْي َعلََّم بِاْلقَلَِمُۙ  ٥ -َعلََّم اْْلِ  

Terjemahanya:   “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan 

(1), Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah (2), 

Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha mulia (3), yang mengajar 

(manusia) dengan pena (4), Dia mengajar kepada manusia apa 

yang tidak diketahuinya (5) (Qur’an, 96:1-5, Kementrian Agama 

RI, Al-qur’an dan Terjemahanya, 2014) 
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Dalam proses belajar membaca Al-Qur’an tidak mudah, apalagi bagi 

orang yang baru mulai membaca Al-Qur’an, karena banyaknya yang tidak 

tahu membaca Al-Qur’an atau kesulitan dalam membacanya sehingga mereka 

memutuskan untuk berhenti padahal dengan ia belajar membaca Al-Qur’an 

lama kelamaan akan menjadi lancar dan baik jika dibiasakan, maka dari itu 

diperlukan adanya motivasi. 

Motivasi menurut Ngalim Purwanto merupakan suatu usaha sadar 

yang didasari untuk menggerakan, mengarahkan dan menjaga tingkah laku 

seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga 

mencapai hasil dan tujuan tertentu (Ayomi, 2018). Motivasi dalam belajar 

membaca Al-Qur’an sangat penting agar seseorang lebih semangat dalam 

membaca Al-Qur’an, Al-Qur’an adalah kalam Allah yang bernilai mukjizat 

yang diturunkan pada Rasulullah Saw melalui malaikat jibril yang 

diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah (Gufron & 

Rahmawati, 2013). 

Al-Qur’an adalah kitab atau pedoman hidup bagi umat manusia yang 

berisi kebenaran-kebenaran yang akan menjadi cahaya dalam hidup. Al-

Qur’an tidak hanya berisi tentang perintah-perintah dan larangan Allah Swt 

serta kisah-kisah teladan sekaligus skandal, tetapi juga berisi suatu peringatan 

bagi seluruh umat manusia yang sudah enggan menjalankan perintah Allah 

Swt dan mulai mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Swt. Selain itu Al-

Qur’an tidak hanya sekedar dibaca akan tetapi juga mampu diamalkan dalam 

kehidupan dan mengajarkanya kepada orang lain. Sebagaimana dalam Hadis 

Rasulullah Saw bersabda: 
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آَن َوَعلََّمهُ َخْيُرُكْم َمْن تَعَلََّم اْلقُرْ   

Artinya: “Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur’an dan yang 

mengajarkanya (kepada orang lain). (HR Al-Bukhari, no 4739, iv 

/1919), (Al-Atsari 2018). 

 

فََرةِ اْلِكَراِم اْلبََرَرةِ َوالَِّذى يَقْ َرأُ اْلقُْرآَن َوَيتَتَْعتَُع ِفيِه  اْلَماِهُر ِباْلقُْرآِن َمَع السَّ
 َوهَُو َعلَْيِه َشاقٌّ لَهُ أَْجَرانِ 

Artinya: “Orang yang mahir membaca Al-Qur’an, ia bersama para malaikat 

yang mulia dan taat, sedangkan orang yang membaca Al-Qur’an 

dengan tergagap-gagap (karena belum pandai) lagi sangat payah 

membacanya maka ia memperoleh dua pahala. (HR. Bukhari, no 

4653, iv/1882), (Al-Atsari, 2018). 

 

Dua pahala ini didapatkan karena ia kesulitan dalam membaca Al-

Qur’an, hal tersebut menunjukkan kesungguhanya dalam membaca Al-

Qur’an dan semangatnya meskipun kesulitan dan terbata-bata yang dirasakan. 

Walaupun awalnya sulit dalam membaca Al-Qur’an tetapi jika dibiasakan 

maka akan mudah dan lancar dalam membacanya. 

Banyak sekali keistimewaan dalam membaca Al-Qur’an, namun 

realita hari ini masih banyak juga yang enggan atau menjauh untuk membaca 

Al-Qur’an sehingga kebanyakan kaum muslimin tidak bisa membaca Al-

Qur’an atau belum lancar, hal ini karena mereka disibukkan oleh urursan-

urusan yang bersifat duniawi, sehingga tidak mempuyai waktu untuk sekedar 

belajar membaca Al-Qur’an, selain itu bisa juga disebabkan oleh faktor 

lainya, seperti kurangnya tempat untuk belajar membaca Al-Qur’an, suasana 

belajar yang kurang menyenangkan atau tidak cocok bagi ibu-ibu serta tempat 

pengajian yang sering terhambat sehingga lama-kelamaan mulai pudar dan 

tidak aktif lagi dimasyarakat dalam memberikan pembelajaran Al-Qur’an, 

sehingga ibu-ibu tidak mempunyai tempat untuk belajar membaca Al-Qur’an, 
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yang menyebabkan motivasi ibu-ibu kurang dalam belajar membaca Al-

Qur’an, dari observasi awal penulis menemukan adanya tempat pegajian 

belajar Al-Qur’an yang masih terjaga dan masih aktif sampai sekarang yaitu 

Halaqah Dirosa Maryam. 

Pengajian merupakan suatu kegiatan yang bisa membuat seseorang itu 

merasakan nyaman, senang, menambah ketaatan kepada Allah Swt pencipta 

alam semesta ini beserta seluruh isinya. Dengan adanya Halaqah Dirosa 

Maryam di Kel. Lauru Kec Rumbia Tengah Kab Bombana bisa menjadi 

wadah atau tempat bagi ibu-ibu dalam melakukan aktifitas-aktifitas 

keagamaan seperti belajar membaca Al-Qur’an, sehingga bisa menjadikan 

ibu-ibu lancar dalam membaca Al-Qur’an, disamping dapat memperoleh ilmu 

juga dapat menumbuhkan tali silaturahmi sesama ibu-ibu pengajian yang 

mungkin jarang bertemu dan juga aktifitas ini bisa menjadi suatu ciri khas 

daerah tersebut. 

Dari hasil observasi awal yang penulis lakukan pada tanggal 15 

Januari 2020, Halaqah Dirosa Maryam bertempat disalah satu rumah ibu-ibu 

yang merupakan ketua dari ibu-ibu pengajian tersebut, Berdasarkan hasil 

wawancara yang penulis lakukan oleh RU ketua ibu pengajian terkait sejak 

kapan dimulainya Halaqah Dirosa Maryam ini beliau mengatakan: 

“Adapun awal terbentuknya atau dimulainya Halaqah Dirosa Maryam 

di Kel. Lauru Kab Bombana itu sekitaran 2 tahun lebih yakni tahun 

2017, dan disini juga sudah pernah diadakan wisuda (RU, 9 Juli 

2020). 

Dalam aktifitas Halaqah Dirosa Maryam setiap pertemuan ibu-ibu 

akan menyetorkan hafalan surah-surah pendek yang sudah dihafal, belajar 

membaca Al-Qur’an dan tausiyah singkat hal ini yang membuat penulis 
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tertarik karena dapat menambah hafalan ibu-ibu, memperbaiki bacaan Al-

Qur’an ibu-ibu serta menambah pengetahuan islam ibu-ibu dari tausiyah yang 

diberikan oleh ustadzah selain itu juga peneliti tertarik dengan metode dirosa 

(pembelajaran Al-Qur’an orang dewasa) yang dipakai pada saat awal ibu-ibu 

baru memulai belajar membaca Al-Qur’an karena metode dirosa ini berbeda 

dengan Iqra, yang dimana dirosa hanya hanya 20 kali pertemuan. 

 Hal lainnya juga dari Halaqah Dirosa Maryam ini setiap selesai 

mengaji ibu-ibu tidak langsung pulang ke rumahnya masing-masing 

melainkan mencicipi hidangan yang sudah disediakan oleh ibu ketua 

pengajian jika ada. Serta keunikan yang penulis dapatkan dari hasil 

wawancara kepada salah satu ibu-ibu pengajian disana adalah pernah 

diadakan lomba memasak sehingga ibu-ibu Halaqah Dirosa Maryam tidak 

hanya membaca Al-Qur’an saja akan tetapi terdapat juga kegiatan lain seperti 

lomba memasak sebagaimana diungkapkan oleh D mengatakan: 

“Kami juga dulu pernah mengadakan lomba memasak antar ibu-ibu 

pengajian agar kami tidak bosan dan semangat lagi dalam belajar Al-

Qur’an dan pengajian ini tidak dipungut biaya bagi siapa saja yang 

ingin belajar Al-Qur’an” (D, 10 Juli 2020). 

Walaupun jumlah peserta pada Halaqah Dirosa Maryam di Kel. 

Lauru Kec Rumbia Tengah Kab Bombana tidak begitu banyak yakni hanya 

berjumlah 8 orang akan tetapi jika kegiatanya bagus dan berjalan lancar maka 

akan berkembang dan maju dikemudian hari sehingga banyak yang akan 

tertarik untuk belajar membaca Al-Qur’an di Halaqah Dirosa Maryam 

tersebut. Berdasarkan dari hasil wawancara ibu-ibu begitu senaang dengan 

adanya Halaqah Dirosa Maryam karena ibu-ibu bisa memperbaiki dan 

memperlancar bacaan Al-Qur’an, menambah hafalan Al-Qur’an, saling 
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bersilaturahmi serta menambah ilmu pengetahuan ibu-ibu mengenai hukum-

hukum bacaan Al-Qur’an. Oleh karena itu untuk menjaga hal tersebut ibu-ibu 

harus senantiasa menumbuhkan motivasi pada diri sendiri dalam belajar Al-

Qur’an, semangat dalam menuntut ilmu agar apa yang diinginkan bisa 

tercapai dan dapat memperoleh hasil yang memuaskan seperti lancar 

membaca Al-Qur’an dan sebagainya. 

Berangkat dari observasi awal tersebut maka penulis ingin mengetahui 

bagaimana “Motivasi Belajar Membaca Al-Qur’an Dikalangan Ibu-Ibu 

Pengajian Halaqah Dirosa Maryam Di Kel. Lauru Kec. Rumbia Tengah 

Kab. Bombana”. 

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi fokus penelitian 

dalam penelitian ini yaitu Motivasi Belajar Membaca Al-Qur’an Dikalangan 

Ibu-Ibu Pengajian Halaqah Dirosa Maryam Di Kel. Lauru Kec Rumbia 

Tengah Kab. Bombana. 

1.3 Rumusan Masalah 

1.3.1 Apa motivasi yang mendorong ibu-ibu pengajian Halaqah Dirosa 

Maryam dalam belajar membaca Al-Qur’an Di Kel. Lauru Kec 

Rumbia Tengah Kab. Bombana? 

1.3.2 Bagaimana proses membaca Al-Qur’an dikalangan ibu-ibu pengajian 

Halaqah Dirosa Maryam Di Kel. Lauru Kec Rumbia Tengah Kab. 

Bombana? 
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1.3.3 Apa problematika ibu-ibu pengajian dalam belajar membaca Al-

Qur’an di Halaqah Dirosa Maryam Di Kel. Lauru Kec Rumbia 

Tengah Kab. Bombana? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Untuk mengetahui motivasi ibu-ibu pengajian Halaqah Dirosa 

Maryam dalam belajar membaca Al-Qur’an Di Kel. Lauru Kec 

Rumbia Tengah Kab. Bombana. 

1.4.2 Untuk mengetahui proses membaca Al-Qur’an dikalangan ibu-ibu 

pengajian Halaqah Dirosa Maryam Di Kel. Lauru Kec Rumbia 

Tengah Kab. Bombana. 

1.4.3 Untuk mengetahui problematika apa saja yang dihadapi ibu-ibu 

pengajian Halaqah Dirosa Maryam dalam belajar membaca Al-

Qur’an di Kel. Lauru Kec. Rumbia Tengah Kab. Bombana 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Memperkaya dan menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan 

pengalaman terkait dengan motivasi belajar membaca Al-Qur’an 

dikalangan ibu-ibu pengajian Halaqah Dirosa Maryam Di Kel. Lauru Kec 

Rumbia Tengah Kab. Bombana. 

1.5.2 Manfaat Secara Praktis 

1.5.2.1 Bagi para ustadz/ustadzah, dengan mengetahui tingkat motivasi 

ibu-ibu dalam proses membaca Al-Qur’an diharapkan untuk 

lebih mengoptimalkan proses membaca Al-Qur’an, serta dapat 
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menciptakan kegiatan pembelajaran Al-Qur’an yang lebih 

semangat dan menyenangkan. 

1.5.2.2 Bagi ibu-ibu, dengan mengetahui motivasi yang mereka miliki, 

diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar membaca Al-

Qur’an agar cita-cita hidup mereka tercapai. 

1.5.2.3 Bagi penulis, dengan mengetahui adanya motivasi yang 

dimiliki ibu-ibu pengajian diharapkan dapat menambah 

wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis dan juga 

diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi acuan bagi 

peneliti selanjutnya. 

1.6 Definisi Operasional 

Sebelum membahas penelitian ini maka terlebih dahulu dijelaskan 

definisi operasional penelitian ini untuk menghindari terjadinya 

kesalahpahaman yang berbeda dalam memahami dan menanggapi penelitian 

ini 

1.6.1 Motivasi belajar membaca Al-Qur’an 

Motivasi menurut Ngalim Purwanto merupakan suatu usaha sadar 

yang didasari untuk menggerakan, mengarahkan dan menjaga tingkah laku 

seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga 

mencapai hasil dan tujuan tertentu. adapun macam-macam motivasi hanya 

akan dilihat dari dua sudut pandang yakni motivasi yang berasal dari 

dalam diri pribadi seseorang yang disebut motivasi intrinsik dan motivasi 

yang berasal dari luar seseorang yang disebut ekstrinsik. Motivasi intrinsik 

yang dimaksud adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya 
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tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah 

ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi ekstrinsik adalah 

kebalikan dari motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif 

yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar 

Belajar adalah usaha yang dilakukan secara sadar untuk merubah 

sikap dan tingkah lakunya dalam upaya mencapai perubahan tingkah laku 

dibutuhkan motivasi, motivasi merupakan salah satu faktor yang 

mendorong seseorang untuk belajar. 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa membaca 

adalah melihat serta memahami isi dari apa yang ditulis. Dengan kata lain 

membaca berarti berbuat atau melakukan sesuatu pekerjaan atau kegiatan 

perbuatan seseorang yang digunakan untuk memperoleh pesan atau 

informasi yang berbentuk teks atau tulisan. 

Al-Qur’an secara terminologi Al-Qur’an adalah kalam Allah yang 

bernilai mukjizat yang diturunkan pada Rasulullah Saw melalui malaikat 

jibril yang diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya bernilai 

ibadah. 

1.6.2 Pengajian Halaqah Dirosa Maryam  

Pengajian Halaqah Dirosa Maryam merupakan wadah atau tempat 

untuk belajar mengaji Al-Qur’an bagi orang dewasa, pengajian ini terletak 

di Kel. Lauru Kec Rumbia Tengah Kab. Bombana, awal terbentuknya 

sejak tahun 2017, yang dibawa oleh organisasi Wahdah Islamiyah. 

Bentuk-bentuk  kegiatan Halaqah Dirosa Maryam yaitu Tarbiyah, 

diantaranya seperti menyetor hafalan, tadarrus (membaca Al-Qur’an), dan 
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ditutup dengan tausiyah singkat. Waktu pengajian dimulai ba’da ashar 

sekitar jam 4.15, yang diadakan 2 kali setiap pekan yaitu hari rabu dan hari 

sabtu. Adapun kegiatan Halaqah Dirosa Maryam disebut dengan tarbiyah 

yaitu menyetorkan hafalan Al-Qur’an juz 30, membaca Al-Qur’an dan 

tausiyah singkat, sebelum kegiatan tarbiyah awalnya Halaqah Dirosa 

Maryam kegiatanya adalah dirosa yang pernah dilaksanakan sekitar 2 

yang lalu, dirosa adalah pemelajaran Al-Qur’an bagi orang dewasa atau 

remaja metode dirosa sangat cocok utuk ibu-ibu karena mudah untuk 

dipahami dan kegiatan dirosa ini sudah selesai dilakukan dua tahun yang 

lalu dan sudah dilakukan wisuda kepada semua ibu-ibu yang lulus, 

sehingga ibu-ibu di Halaqah Dirosa Maryam kegiatanya bukan lagi dirosa 

tetapi sudah masuk pada tarbiyah. 

 


	خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

