
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Motivasi Belajar Membaca Al-Qur’an 

2.1.1 Pengertian Motivasi 

Kata “motif” diartikan sebagai daya upaya yang mendorong 

seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya 

penggerak dari dalam dan didalam subjek untuk melakukan aktifitas-

aktifitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Bahkan motif dapat 

diartikan sebagai suatu kondisi intern (ke siapsiagaan). Berawal dari kata 

“motif” itu, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang 

telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama 

bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan/mendesak 

(Sadirman, 2010) 

Motivasi adalah dorongan psikologis yang mengarahkan seseorang 

kearah suatu tujuan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya, motivasi 

sangat penting dalam kehidupan karena motivasi membuat keadaan 

menjadi ada harapan, bangkit, terarah, dan ada dorongan semangat 

melakukan segala hal. banyak orang yang ingin melakukan berbagai hal 

dalam kehidupan namun tidak tercapai karena tidak adanya motivasi yang 

membangkitkan semangat untuk memulai dan bahkan banyaknya mereka 

yang gagal dalam memulai karena tidak adanya semangat motivasi untuk 

bangkit kembali (Abdurrohim, 2017) 
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Motivasi menurut Mc Donald adalah perubahan energi dalam diri 

seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului 

dengan tanggapan terhadap adanya tujuan, dari yang dikemukakan Mc 

Donald mengandung tiga elemen penting yaitu: 

2.1.1.1 Motivasi mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap 

individu manusia perkembangan motivasi akan membawa beberapa 

perubahan energi didalam sistem “neurophysiological” yang ada 

pada orgaisme manusia karena menyangkut perubahan energi 

manusia (walaupun motivasi itu muncul dalam diri manusia) 

penampakkannya akan menyangkut kegiatan fisik manusia. 

2.1.1.2 Motivasi ditandai dengan munculnya rasa “feeling” afeksi 

seseorang dalam hal ini motivasi relevan dengan persoalan-

persoalan kejiwaan, afeksi dan emosi yang dapat menentukan 

tingkah laku manusia. 

2.1.1.3 Motivasi dirangsang karena adanya tujuan jadi motivasi dalam hal 

ini sebenarnya meupakan respon dari suatu aksi yakni tujuan. 

Motivasi memang muncul dari dalam diri manusia, tetapi 

kemunculannya karena terangsang atau terdorong oleh adanya 

unsur lain dalam hal ini adalah tujuan, tujuan ini akan menyangkut 

soal kebutuhan (Sadirman, 2010). 

Motivasi 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). Menurut Hakim motivasi adalah suatu 
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dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan suatu 

perubahan untuk mencapai tujuan tertentu (Suprihatin, 2015) 

Sedangkan menurut Fillmore H. Sandford melihat asal kata 

motivasi yaitu motion yang berarti gerakan, karenanya ia 

mengartikan motivasi sebagai suatu kondisi yang menggerakan 

suatu organisme dan mengarahkanya kepada suatu tujuan (Awad, 

2006, h. 110) 

Emda (2017) menyatakan bahwa 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. 

Belajar adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh individu dalam 

perubahan tingkah laku baik melalui latihan dan pengalaman yang 

menyangkut aspek-aspek kognitif, afektif dan psikomotorik untuk 

memperoleh tujuan tertentu (Emda, 2017). Jadi dapat dikatakan bahwa 

belajar akan membawa perubahan pada individu yang belajar, baik dari 

ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap, minat, watak, dan juga 

penyesuaian diri. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah dorongan 

individu dalam perubahan-perubahan tingkah laku yang lebih baik dari 

sebelumnya, baik itu melalui latihan atau pengalaman dalam mencapai 

suatu tujuan yang ingin dicapai. 

2.1.2 Macam-Macam Motivasi Belajar Membaca Al-Qur’an 

Berbicara mengenai macam-mcam motivasi belajar membaca Al-

Qur’an sama dengan macam-macam motivasi secara umum hanya saja 

yang membedakan disini yaitu ditambahkan kata Al-Qur’an saja, karena 
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pada dasarnya motivasi itu timbul dari diri seseorang, 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. Diantaranya sebagai berikut: 

2.1.2.1 Motivasi Intrinsik 

Motivasi intrinsik yang dimaksud adalah motif-motif yang 

menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena 

dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu 

(Sadirman, 2010) 

Motivasi itu dikatakan intrinsik bila tujuannya interen dengan 

situasi belajar dan bertemu dengan kebutuhan dan tujuan peserta didik 

untuk menguasai nilai-nilai yang terkandung didalam pelajaran itu. 

Peserta didik termotivasi untuk belajar semata-mata untuk menguasai 

nilai-nilai yang terkandung dalam bahan pelajaran. Bukan karena 

keinginan lain seperti mendapat pujian, nilai yang tinggi, atau hadiah 

dan sebagainya. 

Bila seseorang memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya maka 

ia secara sadar akan melakukan suatu kegiatan yang tidak memerlukan 

motivasi dari luar dirinya. Dalam aktifitas belajar motivasi intrinsik 

sangat diperlukan terutama belajar sendiri. Seseorang yang tidak 

memiliki motivasi intrinsik sulit sekali melakukan aktifitas belajar 

terus-menerus. Seseorang yang memiliki motivasi intrinsik selalu ingin 

maju dalam belajar, keinginan itu dilatarbelakangi oleh pemikiran yang 
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positif bahwa semua mata pelajaran yang dipelajari sekarang akan 

dibutuhkan dan sangat berguna kini dan dimasa mendatang. 

Dorongan untuk belajar bersumber pada kebutuhan, yang 

berisikan keharusan untuk menjadi orang yang terdidik dan 

berpengetahuan. Jadi motivasi intrinsik mucul berdasarkan kesadaran 

diri sendiri dengan tujuan esensial, bukan sekedar atribut dan 

seremonial. 

2.1.2.2 Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah kebalikan dari motivasi intrinsik. 

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena 

adanya perangsang dari luar. Menurut John W Santrock berpendapat 

motivasi ekstrinsik adalah keinginan mencapai sesuatu dengan tujuan 

untuk mendapatkan tujuan eksternal atau mendapat hukuman eksternal. 

Motivasi ekstrinsik adalah dorongan untuk berprestasi yang 

diberikan oleh orang lain seperti semangat, pujian, dan nasehat guru, 

orang tua dan orang lain yang dicintai. Motivasi ekstrinsik bukan berarti 

motivasi yang tidak diperlukan dan tidak baik dalam pendidikan. 

Motivasi ekstrinsik diperlukan agar peserta didik mau belajar. Berbagai 

macam cara bisa dilakukan agar peserta didik termotivasi untuk belajar. 

Guru yang berhasil mengajar adalah guru yang pandai 

membangkitkan motivasi peserta didik dalam belajar, dengan 

memanfaat motivasi ekstrinsik dalam berbagai bentuknya. Kesalahan 

penggunaan bentuk-bentuk motivasi ekstrinsik akan merugikan anak 

didik, akibatnya motivasi ekstrinsik bukan berfungsi sebagai pendorong 
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tetapi menjadikan peserta didik malas belajar, karea itu guru harus bisa 

dan pandai mempergunakan motivasi ekstrinsik ini dengan akurat dan 

benar dalam rangka menunjang proses interaksi edukatif dikelas. 

Motivasi ekstrinsik tidak selalu buruk akibatnya, motivasi 

ekstrinsik sering digunakan karena bahan pelajaran kurang menarik 

perhatian peserta didik atau karena sikap tertentu pada guru atau orang 

tua. Baik motivasi ekstrinsik yang positif maupun motivasi ekstrinsik 

yang negatif keduanya sama-sama mempengaruhi sikap dan perilaku 

anak didik (Ramadhan, 2017) 

Selain motif intrinsik dan ekstrinsik terdapat juga motif-motif yang 

lain dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dengan demikian motivasi 

atau motif-motif yang aktif itu sangat bervariasi antara lain sebagai 

berikut: 

2.1.2.3 Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya ada beberapa motif. 

Menurut Sadirman (2010) menyatakan bahwa: 

“Motif-motif bawaan adalah motif yang dibawa sejak lahir, jadi 

motif itu tanpa dipelajari, seperti dorongan untuk makan, dorongan 

untuk minum, dorongan untuk bekerja, beristirahat, dorongan 

seksua, Motif-motif yang dipelajari adalah motif-motif yang timbul 

karena dipelajari, seperti dorongan untuk belajar suatu cabang ilmu 

pengetahuan, dorongan untuk mengajar sesuatu didalam 

masyarakat” (h. 86). 

2.1.2.4 Sedangkan motivasi menurut pembagiannya, ada beberapa motif. 

Menurut Sadirman (2010) menyatakan bahwa:  

“Motif atau kebutuhan organis, meliputi misalnya kebutuhan untuk 

minum, makan, bernafas, seksual berbuat dan kebutuhan untuk 

beristirahat, Motif-motif darurat, yang termasuk jenis motif ini 

antara lain dorongan untuk menyelamatkan diri, dorongan untuk 

membalas, untuk berusaha, untuk memburu jelasnya motif jenis ini 

timbul karena adanya rangsangan dari luar, Motif-motif obyektif, 
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dalam hal ini yang menyangkut kebutuhan untuk melakukan 

eksplorasi, melakukan manipulasi, untuk menaruh motif minat. 

Motif ini muncul karena adanya dorongan untuk dapat menghadapi 

dunia luar secara efektif (h. 88). 

2.1.2.5 Motivasi jasmaniah dan rohaniah 

Motivasi jasmaniah seperti misalnya: refleks, instink otomatis, 

nafsu sedangkan yang termasuk motivasi rohaniah yaitu kemampuan 

(Sadirman, 2010). 

2.1.3 Fungsi Motivasi Dalam Belajar Membaca Al-Qur’an 

Fungsi motivasi dalam belajar membaca Al-Qur’an menurut 

Sadirman (2010) mengemukakan sebagai berikut: 

2.1.3.1 Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau 

motor yang melepaskan energi, motivasi dalam hal ini merupakan 

motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan 

2.1.3.2 Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak 

dicapai, dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan 

kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuanya 

2.1.3.3 Menyeleksi perbuatan, yakni dengan menentukan perbuatan-

perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna untuk 

mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang 

tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. 

Selain itu adanya motivasi yang baik dalam belajar maka akan 

menunjukan hasil yang baik, dengan kata lain adanya usaha yang tekun 

dan terutama didasari adanya motivasi, maka seseorang yang belajar akan 

dapat melahirkan prestasi yang baik. 
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2.1.4 Pengertian Membaca Al-Qur’an 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa membaca 

adalah melihat serta memahami isi dari apa yang ditulis (Penyusun, 2008). 

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 menurut bahasa berasal dari kata qara’a, yaqro’u, 

qur’ana yang berarti membaca bacaan. Al-Qur’an berarti bacaan yang 

sempurna, sedangkan definisi 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 (Gufron & Rahmawati, 2013). 

Al-Qur’an adalah lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw 

dari permulaan surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas (Maulana, 

2017). 

Shihab (2005) dalam bukunya mengatakan bahwa “Tiada bacaan 

seperti Al-Qur’an yang diatur tatacara membacanya, mana yang 

dipendekkan, dipanjangkan, dipertebal, atau diperhalus ucapanya, 

dimana tempat yang terlarang, atau boleh, atau harus memulai dan 

berhenti, bahkan diatur lagu dan iramanya sampai kepada etika 

membacanya” (h. 4). 

Membaca Al-Qur’an adalah suatu kegiatan seseorang untuk 

melisankan/membaca Al-Qur’an sesuai dengan tajwid, belajar membaca 

Al-Qur’an artinya belajar mengucapkan lambang-lambang bunyi (huruf) 

tertulis, dengan demikian motivasi belajar membaca Al-Qur’an adalah 

dorongan yang kuat untuk memperoleh pengetahuan tentang cara mengeja 

atau melapalkan Al-Qur’an. 
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Dari pengertian membaca Al-Qur’an diatas penulis dapat 

menyimpulkan bahwa membaca Al-Qur’an adalah suatu perbuatan atau 

kegiatan seseorang untuk memperoleh pesan atau informasi yang 

terkandung dalam Al-Qur’an yang sudah berbentuk kitab yang merupakan 

suatu ibadah bagi yang membancanya, karena Al-Qur’an merupakan 

kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat 

jibril dan sebagai pedoman atau petunjuk bagi manusia. 

Al-Qur’an tidak akan bermakna jika hanya dijadikan sebagai 

pajangan atau hiasan saja, apalagi jika Al-Qur’an tersebut sudah usang dan 

berdebu karena tidak pernah dibaca dan hanya disimpan rapi didalam 

lemari saja, tetapi Allah Swt menurunkan Al-Qur’an untuk diimani, 

dipelajari, dibaca, direnungkan dan dijadikan sebagai hukum dan pedoman 

bagi umat manusia. Dengan kita membaca Al-Qur’an hari akan menjadi 

tenang, damai dan hidup kita penuh berkah karena disetiap huruf Al-

Qur’an yang kita baca akan mendapat banyak pahala sebagaimana Hadis 

Rasulullah Saw: 

ِ فََلهُ بِِه َحَسَنةٌ َواْلَحَسَنةُ ِبَعْشِر أَْمثَاِلَها اَل أَُقوُل  َمْن قََرأَ َحْرًفا ِمْن ِكتَاِب َّللاه

 الم حْرٌف َولَِكْن أَِلٌف َحْرٌف َوالٌَم َحْرٌف َوِميٌم َحْرفٌ 
 

Artinya: “Barangsiapa membaca satu huruf dari kitab Allah maka ia       

mendapat hasanah (kebaikan) dan tiap-tiap hasanah mempunyai 

pahala berlipat sepuluh kali. Saya tidak mengatakan alif lam 

mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan 

mim satu huruf, (HR.Tirmizi, no 2910, v/175), ((Al-Atsari 2018) 
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Dan dalam hadis lain Rasulullah Saw bersabda: 

 َخْيُرُكْم َمْن تَعَلََّم اْلقُْرآَن َوَعلََّمهُ 

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

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

iv /1919), (Al-Atsari 2018). 

  Kandungan hadits tersebut menegaskan bahwa orang yang belajar 

Al-Qur’an dan setelah mampu, maka mengajarkannya kepada orang lain 

adalah orang yang terbaik, yaitu orang yang mendapat banyak kebaikan 

didunia dan diakhirat. 

2.1.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Dalam Belajar 

  Al-Qur’an 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam belajar 

membaca Al-Qur’an diantaranya sebagai berikut: 

2.1.5.1 Faktor Internal (berasal dari dalam diri) meliputi faktor fisiologis 

dan psikologis. Menurut Sadirman mengatakan bahwa 

“Faktor Fisiologis karena sakit, seseorang yang memiliki 

kelemahan fisik, sehingga saraf sensorisnya lemah, akibatnya 

rangsangan yang diterima melalui inderanya tidak dapat diteruskan 

ke otak. Karena kurang sehat, akan lebih gampang capek, ngantuk, 

pusing konsentrasi rendah, semangat terganggu. Karena cacat 

tubuh seperti kurang pendengaran dan penglihatan gangguan 

psikomotor (ranah rasa), Faktor Psikologis, seperti rendahnya 

kapasitas intelektual atau intelegensi peserta didik. Inteligensi yang 

tinggi dapat menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi. 

Kesehatan mental, dalam belajar tidak hanya menyangkut segi 

intelek tetapi juga menyangkut segi kesehatan mental dan 

emosional, kesehatan mental dan emosi akan menimbulkan hasil 

belajar yang baik demikian juga belajar yang selalu sukses akan 

membawa harga diri seseorang, bila harga diri tumbuh akan 

merupakan faktor adanya kesehatan mental” (Masdin, 2007, h. 

106-107) 
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2.1.5.2 Faktor Ekternal, meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan 

sekitar yang tidak mendukung dalam aktivitas belajar. Dapat dibagi 

menjadi tiga macam: 

2.1.5.2.1 Lingkungan keluarga, keluarga merupakan pusat pendidikan 

yang utama dan pertama Faktor orang tua sangat besar 

pengaruhnya terhadap keberhasilan anak dalam belajar, 

misalnya tinggi rendahnya pendidikan, besar kecilnya 

penghasilan dan perhatian, ketidakharmonisan hubungan 

ayah dengan ibu, dan rendahnya kehidupan ekonomi 

keluarga, 

2.1.5.2.2 Lingkungan perkampungan/masyarakat, contohnya: wilayah 

perkampungan kumuh dan tempat masayarakat yang nakal, 

karena keadaan masyarakat juga menentukan hasil belajar. 

Bila sekitar tempat tinggal keadaan masyarakatnya terdiri 

dari orang-orang yang berpendidikan, terutama anak-

anaknya, rata-rata bersekolah tinggi dan moralnya baik, hal 

ini akan mendorong anak giat belajar (Asih, 2015) 

  Sesorang dikatakan berhasil dalam suatu pembelajaran apabila 

seseorang tersebut mampu menerima ilmu pengetahuan dengan baik. 

Selain itu, Pengajar (ustadzah) adalah faktor utama dalam proses 

pembelajaran, karena apabila tidak ada guru atau pengajar maka tidak akan 

terjadi suatu pembelajaran. Guru juga faktor yang menentukan untuk 

tercapainya suatu tujuan pembelajaran.Maka dari itu seorang guru atau 

pengajar harus bisa menggunakan metode dan media pembelajaran dengan 
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baik dan benar di dalam mengajarkan suatu materi pelajaran kepada anak, 

agar tujuan dari pembelajaran tersebut tercapai. 

2.1.6 Tujuan Belajar Al-Qur’an 

Al-Qur’an adalah sumber utama ajaran islam yang wajib untuk 

dipelajari dan mengajarkan jika sudah mempunyai pemahaman. 

Pembelajaran Al-Qur’an sebagai suatu kegiatan interaksi belajar-mengajar 

mempunyai tujuan yaitu:  

2.1.6.1. Agar pelajar dapat membaca Al-Qur’an dengan fasih (tepat, 

baik, dan benar) sesuai dengan makhraj dan sifat-sifat hurufnya 

2.1.6.2. Agar pelajar dapat membiasakan Al-Qur’an dalam kehidupanya 

2.1.6.3. Memperkaya pembendaharaan kata-kata dan kalimat-kalimat 

yang indah dan menarik hati (Rifa’i & Nasir, 2018) 

Al-Qur’an merupakan kitab suci umat Islam yang berfungsi sebagai 

petunjuk dan pedoman hidup untuk mencapai Ridha Allah dan 

kebahagiaan dunia akhirat, Mengingat betapa pentingnya membaca Al-

Qur’an maka kita seharusnya tidak boleh salah dalam membaca Al-Qur’an 

berusaha memperbaiki agar bacaan Qur’an yang kita baca sama dengan 

artinya maka dari itu harus megetahui hukum-hukum membaca Al-Qur’an 

salah satunya seperti ilmu tajwid yang bertujuan untuk memberikan 

tuntunan bagaimana cara pengucapan ayat dengan tepat sehingga lafal dan 

maknanya terpelihara, pengetahuan tentang makhraj huruf memberikan 

tuntunan bagaimana cara mengeluarkan huruf dari mulut dengan benar, 

pengetahuan tentang sifat huruf berguna dalam pegucapan hrurf, jadi 
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tajwid digunakan untuk memperbaiki kualitas membaca Al-Qur’an 

(Munir, 2018).  

Al-Qur’an adalah kita suci yang diturukan kepada hamba-Nya 

untuk dipelajari dan diamalkan isinya sebagai sumber dari berbagai aspek 

kehidupan didunia Al-Qur’an juga masih asli dan dan akan tetap terjaga 

sampai datangnya hari kiamat, membaca dan mempelajari Al-Qur’an 

secara berkelanjutan akan memberikan pahala yang sangat besar bagi 

pembacanya seperti dalam hadis berikut Abdullah bin mas’ud ra berkata 

Rasulullah Saw bersabda: “barang siapa membaca satu huruf dari kitab 

Allah, maka ia memperoleh satu kebaikan karenanya sedangkan kebaikan 

itu dibalas dengan sepuluh kali lipatnya aku tidak mengatakan alif lam 

mim itu satu huruf, tapi aku katakan alif satu huruf lam satu huruf dan 

mim satu huruf” (Haqiqi, 2012). 

Selain itu seorang muslim mempelajari Al-Qur’an bertujuan untuk 

memperoleh petujuk Allah Swt, Al-Qur’an adalah petunjuk kebenaran 

yang selalu setia mendampingi manusia dimana pun berada, Al-Qur’an 

merupakan rahmat bagi umat muslim, sekaligus sebagai pedoman hidup 

manusia, Seperti dalam firman Allah Q.s Al-Jaatsiyah: 20 

ئُِر ِللنهاِس َوهُدًى َوَرْحَمةٌ ل ِقَْوٍم يُوقِنُونَ  َٰٓ ذَا بََصَٰ  َهَٰ

Terjemahaya: “(Al-Quran) ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan 

rahmat bagi kaum yang meyakini.” (Qur’an, 45:20, 

Kementrian Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahanya, 2014) 

  Al-Qur’an merupakan sumber hukum dan aturan yang utama bagi 

umat Islam, Al-Qur’an adalah rahmat yang tidak berbanding dalam 

kehidupan, karena didalamnya terkumpul wahyu ilahi yang menjadi 
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petunjuk, pedoman, dan pelajaran bagi siapa saja yang mengimaninya 

(Fahmi, 2008) 

  Oleh karena itu, bagi orang yang beriman, kecintaanya pada Al-

Qur’an akan bertambah. Sebagai bukti cintanya, dia akan semakin 

bersemangat dalam membacanya setiap waktu, mempelajari isi kandungan 

dan memahaminya. Kemudian akan mengamalkan Al-Qur’an dalam 

kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan dengan Allah SWT Maupun 

dengan lingkungan sekitar. 

2.2 Pembelajaran Al-Qur’an Bagi Orang Dewasa 

2.2.1 Belajar Al-Qur’an Orang Dewasa 

 Pembelajaran adalah suatu  proses perubahan tingkah laku 

seseoang untuk  mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Pembelajaran Al-

Qur’an yang optimal akan melahirkan generasi Qur’ani yang mampu 

memakmurkan bumi dengan Al-Qur’an dan menyelamatkan peradaban 

dunia dimasa mendatang (Fahmi, 2008) 

  Menurut Federspie (1996) menyatakan bahwa pentingnya Al-

Qur’an bagi umat Islam telah mendorong mereka untuk membacanya 

dalam bahasanya yang asli dan oleh karena itu, sejak lama, membaca Al-

Qur’an dengan suara nyaring dinilai suatu ibadah baik pembaca itu 

memahami isi yang dibacanya maupun tidak.  Keyakinan seperti itu, yang 

sampai sekarang masih tetap kuat, telah mendorong umat Islam pada 

umumnya untuk membaca dan mempelajari Al-Qur’an. 

  Al-Qur’an merupakan sumber utama dalam ajaran islam dan juga 

merupakan pedoman hidup bagi setiap manusia, Al-Qur’an bukan sekedar 
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memuat petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhanya tetapi juga 

mengatur hubungan manusia dengan sesamanya bahkan hubungan 

manusia dengan alam sekitarnya, dengan demikian untuk dapat memahami 

ajaran islam secara sempurna maka langkah yang harus dilakukan adalah 

memahami Al-Qur’an yaitu dengan kita mempelajari Al-Qur’an 

(Saifulloh, 2013). 

  Al-Qur’an merupakan sebuah naskah yang sangat istimewa bagi 

hambanya. Maka apabila tidak belajar untuk membaca dan memahami isi 

kandungan Al-Qur’an tentulah sangat merugi. Selain mendapat pahala 

yang telah Allah janjikan, Al-Qur’an merupakan petunjuk atau pedoman 

bagi manusia. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran Al-Qur’an 

bukan hanya dilalui ketika masih kanak-kanak saja melainkan merupakan 

proses seumur hidup. 

  Melihat orang dewasa sebagai mahluk yang unik dan mempunyai 

Cara belajar Al-Qur’an yang berbeda dengan anak-anak dan remaja, 

tentunya membuat para pendidik harus bisa memahami karakteristik dan 

minat belajar orang dewasa. Kelas pembelajaran Al-Qur’an orang dewasa 

dijalankan pada jangka waktu yang singkat. Selain itu adanya dorongan 

keinginan untuk mempelajarinya. Jadi semua itu intinya kemauan diri 

sindiri yang timbul dari diri masing-masing individu. 

2.2.2 Problematika Belajar Al-Qur’an dikalangan Ibu-ibu 

  Al-Qur’an merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad melalui malaikat jibril yang membacanya bernilai ibadah. 

Umat Islam wajib belajar membaca Al-Qur’an karena merupakan petunjuk 
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bagi manusia untuk memperoleh suatu kehidupan dunia dan akhirat. 

Namun kenyataannya masih ada masyarakat yang belum bisa membaca 

Al-Qur’an, yang mana masyarakat masih mementingkan urusan dunia 

sehingga ia lupa mengaji atau membaca Al-Qur’an.  

Setiap individu memiliki intelegensi yang berbeda-beda dalam 

menerima suatu ilmu pengetahuan. Sesorang yang memiliki intelegensi 

yang rendah akan sulit dalam menerima pelajaran, sehingga dapat 

menyebabkan ia kesulitan dalam belajar. Seperti dalam belajar membaca 

Al-Qur’an, alat indra yang memegang peranan penting adalah lisan (alat 

ucapan), mata (alat lihat), dan telinga (alat dengar). Jika alat indra ini 

berfungsi kurang baik, maka hal ini akan menjadi hambatan dan kesulitan 

bagi ibu-ibu pengajian untuk menerima pengajaran dengan baik dan 

sempurna. 

  Selain alat indra seorang guru/ustadzah juga dapat menjadi sebab 

hambatan kesulitan dalam belajar membaca Al-Qur’an, karena: 

2.2.2.1 Guru kurang kualifed dalam penggunaan strategi pembelajaran 

atau metode yang kurang tepat atau penguasaan materi yang tidak 

dikuasai, sehingga penyajian materi kurang memuaskan, kurang 

persiapan mengajar, kesibukkan diluar tugas mengajar yang 

mengakibatkan kurang berkualitas. Sehingga dalam menerangkan 

kurang jelas, sehingga sukar dimengerti, 

2.2.2.2 Hubungan guru dengan murid (ibu-ibu pengajian) kurang baik. 

hal ini bermula pada sifat dan sikap guru yang tidak disenangi 

oleh murid-muridnya, seperti: kasar, suka marah, tidak pernah 
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senyum, tidak suka membantu, tidak pandai menerangkan, 

menjengkelkan, tidak adil dan lain-lain (Masdin, 2007) 

  Seseorang tidak akan mampu membaca Al-Qur’an dengan baik dan 

benar sesuai dengan kaidahnya apabila ia tidak mau berusaha untuk 

mempelajarinya, padahal membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar 

merupakan kewajiban bagi seluruh umat islam. Belajar membaca Al-

Qur’an harus dibiasakan sejak kecil. Hal ini merupakan tanggung jawab 

kedua orang tua. Orang tua harus memberi perhatian khusus terhadap 

belajar Al-Qur,an pada anak. 

  Maka dari itu mengingat pentingnya belajar  Al-Qur’an Rasulullah 

saw menganjurkan pembelajaran membaca Al-Qur’an dimulai sejak masa 

kanak-kanak, karena pada masa itu potensi belajar sangat kuat dan besar, 

sehingga mudah menerima apa yang dipelajari (Hamdani, 2017) 

2.3 Hasil Penelitian Relevan 

Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis antara lain sabagai berikut: 

2.3.1 Sari, Mustika Dian dalam penelitianya yang berjudul motivasi belajar 

Al-Qur’an di kalangan ibu-ibu pengajian griya qur’an tartiila dusun 

mrican kelurahan gendongan kecamatan argomulyo salatiga, IAIN 

Salatiga 2017.  Hasil penelitian ini menujukan bahwa motivasi ibu-ibu 

dalam belajar Al-Qur’an mayoritas dapat ditarik kesimpulan bahwa ibu-

ibu ingin lebih lancar dalam membaca Al-Qur’an agar mempunyai 

pegangan hidup yang lebih baik dengan belajar Al-Qur’an mereka 

semua tidak merasa malu meski belajar di usia tua karena menurut 
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mereka belajar tidak mengenal batas usia. Dengan adanya suatu wadah 

atau tempat untuk pembelajaran Al-Qur’an ternyata mereka menyambut 

positif baik lingkungan maupun masyarakat sekitar. Perbedaan 

penelitian, Sari, Mustika Dian tentu saja terletak pada waktu dan tempat 

penelitian yang berbeda, dan tidak adanya penelitian relevan, 

Persamaanya yaitu sama-sama ingin mengetahui motivasi belajar 

membaca Al-Qur’an dikalangan ibu-ibu pengajian.  

2.3.2 Mustaqim dalam penelitianya yang berjudul Peran Mubaligh Dalam 

Meningkatkan Motivasi belajar Al-Quran Pada Remaja Di Desa Air   

Senggeris Kecamatan Suaktapeh Kabupaten Banyuasin, universitas 

muhammadiyah palembang 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar adalah: 

1) Faktor Internal, Faktor yang berasal dari dalam diri siswa sendiri, 2) 

Faktor Eksternal Seperti faktor internal, faktor eksternal juga terdiri atas 

dua macam, yakni: faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan 

nonsosial. Upaya menumbuhkan motivasi belajar membaca Al-Qur’an 

antara lain: 1) Mengingatkan adanya kematian 2) Memberikan angka 3) 

Memberikanhadiah 4) Memberikan pujian. Kesabaran dan kelembutan 

pembimbing menjadikan para anggota segan, dan mengikuti ketika 

diberikan bimbingan dan motivasi., Peran Mubaligh dalam 

meningkatkan motivasi belajar Al-Qur’an pada remaja di Desa Air 

Senggeris Kecamatan Suaktapeh Kabupaten Banyuasin telah berhasil 

mengubah kebiasaan para remaja yang awalnya kurang semangat dalam 

menjalankan belajar membaca Al-Qur’an sehingga dengan adanya 
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Mubaligh maka para remaja semakin semangat untuk mendalami 

membaca Al-Qur’an, Perbedaan penelitian mustaqim berfokus pada 

remaja sedangkan penelitian ini berfokus pada ibu-ibu pengajian serta 

cara ustadzah dalam memotivasi ibu-ibu. Persamaan yaitu sama-sama 

ingin mengetahui bagaimana motivasi belajar Al-Qur’an. 

2.3.3 Ayomi, Auliyaaa Nuur dalam penelitianya yang berjudul Upaya 

Ustazah Dalam Memotivasi Belajar Al-Qur’an di Taman Pendidikan 

Al-Qur’an Sholihin Dukuh Jetak Kidul Rw 07 Karanganom Klaten 

Utara, IAIN Surakarta 2018. Hasil penelitian menunjukan berbagai 

upaya ustazah dalam memotivasi belajar Al-Qur’an di Taman 

Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) Sholihin yaitu: 1) Memotivasi di dalam 

kelas yakni menggunakan metode pembelajaran yang variatif, 

menggunakan ulangan dan pemberian nilai, memberikan hadiah dan 

hukuman. 2) Memotivasi di luar kelas yakni dengan mengadakan 

kegiatan out door, mengadakan pertemuan wali santri dan 

menggunakan stimulus dan permainan. Selain itu kerjasama dengan tiga 

kompenen yakni ustazah, wali santri atau masyarakat dan takmir masjid 

sangat diperlukan untuk berkembangnya kegiatan di Taman Pendidikan 

Al-Qur’an Sholihin. Perbedaanya yaitu penelitian Ayomi, Auliyaaa 

Nuur berfokus pada upaya usatazah dalam memotivasi belajar Al-

Qur’an. Sedangkan peneliti lebih kepada motivasi ibu-ibu dalam belajar 

membaca Al-Qur’an. Persamaanya yaitu sama-sama ingin mengetahui 

bagaimana motivasi belajar Al-Qur’an. 
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Berdasarkan penelitian relevan diatas, maka peneliti ini bertujuan 

untuk menambah khazanah keilmuan tentang motivasi belajar membaca Al-

Qur’an oleh karena itu peneletian ini dilakukan untuk menelusuri motivasi 

belajar membaca Al-Qur’an dikalangan ibu-ibu pengajian Halaqah Dirosa 

Maryam di Kel.Lauru Kec Rumbia Tengah Kab Bombana. 
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