
BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting bagi kehidupan manusia, 

karena dengan pendidikan manusia akan terbuka cakrawala intelektual serta 

spiritualnya. Pentingnya pendidikan bukanlah sebatas bagi tumbuh kembang secara 

jasmani atau fisik manusia saja, tetapi juga menyangkut pendidikan bagi tumbuh 

kembang rohaninya. Pendidikan sangat dibutuhkan sejak dini, karena dengan 

pendidikan dapat dijadikan sebagai pedoman hidup hingga menuju masa tuanya. 

 

Pendidikan yang berkualitas tidak lepas dari peran seorang guru dalam 

pembelajaran. Guru dituntut mampu menciptakan pembelajaran yang kondusif yaitu 

pembelajaran yang aktif,efektif, dan inovatif, Untuk menciptakan suasana tersebut 

tentunya tidak mudah tentu banyak faktor penghambat,faktor tersebut bisa datang dari 

siswa maupun dari guru itu sendiri yang kurang memberikan motivasi pada saat 

 

proses belajar berlangsung sehinga siswa merasa bosan dalam belajar.
1

 Kemudian 

dalam pembelajaran tidak semua siswa mampu berkonsenrasi dalam waktu yang 

relatif lama. Daya serap siswa tehadap materi yang diberikan juga bermacam macam 

pembelajaran Al Quran Hadis. salah satunya bidang studi yang pada umumnya di 

rasakan membosankan dan jenuh bagi siswa itu sendiri 
 
 
 

 

1 Hamalik Oemar, Poroses Belajar Mengajar ,( jakarta : Bumi aksara, 2002),h.35
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Pembelajaran Al Quran Hadis. memberikan pendidikan kepada siswa untuk 

memahami mencintai al qur’an hadis sebagai sumber ajaran Islam, mengamalkan isi 

kandunganya dalam kehidupan sehari hari. 

 

pembelajaran al qur’an hadis Di DDI Nurul Qolbi Ranomeeto selama ini di 

mana penyelenggara pendidikan dengan segala keterbatasan yang ada, seperti 

ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan dana, yang dianggap sangant penting 

dalam mengembangkan kualitas dan mampu bersaing dengan sekolah lain 

 

Berdasarkan hal itu untuk menyelenggarakan pembelajaran dengan baik 

harus disesuaikan situasi dan kondisi sekolah tersebut yakni dilihat dari kelengkapan 

sarana dan prasarana, kemampuan guru dalam menerapkan berbagai setrategi 

pembelajaran guna memperbaiki hasil belajar siswa sehingga tujuan pendidikan dapat 

tercapai. Namun yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran yakni menggunakan 

srategi yang sesuai dalam memberi motivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

Karna mengunakan strategi sangat penting dan mempengaruhi hasil belajar terutama 

pembelajaran Al Quran Hadis. oleh karna itu seorang guru hendakla mengunaka 

starategi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran Al Quran Hadis. 

 

Tujuan pembelajaran Al Quran Hadis. Di DDI Nurul Qolbi Ranomeeto 

untuk memberi pemahaman pada siswa bahwa pentinya belajar agama terutama 

pembelajaran Al Quran Hadis serta menanamkan pengertian,pemahaman, menolong 

membina dan membimbing ahlak dan perilaku siswa agar berpedoman pada 

kandungan ayat ayat Al Quran Hadis 
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Secara kuhsus hasil belajar siswa di Madrasah Aliyah DDI Nurul Qolbi 

Ranomeeto Kab.Konawe Selatan dalam mengikuti pelajaran Al Quran Hadis sewaktu 

mengamati guru mata pelajaran Al Quran Hadis dalam menjelaskan materi siswa 

menerima pelajaran tanpa ekspresi yang menujukan ketidak tertaikan dalam 

 

mengikuti proses pembelajaran
2 

 

Selain itu penulis melakukan wawancara dengan seorang siswa kelas dua 

Aliyah mengatakan bahwa sebagian besar kurang tertarik pada mata pelajaran Al 

Quran Hadis karna merasa bahwa belajar Al Quran Hadis tidak penting dikarnakan 

metode yang di gunakan monoton sehinga siswa kurang tertarik dalam belajar 

 

Berdasarkan hasil obserpasi awal dan wawancara tersebut diketahui bahwa 

hasil belajar siswa khususnya di kelas XI Madrasa Aliyah DDI Nurul Qolbi 

Ranomeeto tergolong rendah dengan melihat hasil belajar siswa berada dibawah 

 

ketuntasan minimal 7,5
3

 hal ini disebabkan metode yang kurang tepat serta media 

yang kurang mendukung menyebabkan hasil yang di peroleh siswa tidak maksimal 

terutama dalam mata pelajaran Al Quran Hadis salah satu strategi yang di anggap 

dapat mengaktifkan siswa dalam pembelajaran adalah metode menghafal Al-Qur’an, 

dimana penelitian Dr. Nurhayati dari Malaysia dikutip oleh Agus N Cahyo 

mengemukakan hasil penelitiannya tentang pengaruh bacaan Al-Qur’an dapat 

meningkatkan IQ bayi yang baru lahir dalam sebuah Seminar Konseling dan 

Psikoterapi Islam sekitar tujuh tahun yang lalu. Dikatakannya, bayi yang berusia 48 

 
 

2 Hasil Pengamatan Rabu 17 Agustus 2018
 

3 Nilai standar ketuntasan sekolah
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jam saja akan langsung memperlihatkan reaksi wajah ceria dan sikap yang 

lebih tenang.
4 

َ  ه  ل  من  مُّد  كَّر
  َ
ك رف انل لذ   َ ء  نا الق ر   َ ي سَّر  ل قد   َ  و 

  
 
 

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan al-Qur'an untuk 

pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran” (QS. Al-  
Qamar: 17) 

 

 

Dalam hadis dijelaskan bahwa: 

 

Sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah menghormati orang tua yang 
muslim, penghafal Al Qur’an yang tidak melampaui batas (di dalam 
mengamalkan dan memahaminya) dan tidak menjauhinya (enggan membaca 
dan mengamalkannya) dan Penguasa yang adil." (HR. Abu Daud). 

 

Dari sini dapat kita ketahui bahwa metode menghafal merupakan salah satu 

 

metode yang dapat digunakan dalam mempelajari Al Quran Hadis. Di Madrasah 

 

Aliyah DDI Nurul Qolbi Ranomeeto 

 

Menurut Sugihartono, Motivasi belajar juga memiliki peranan penting dalam 

 

meningkatkan hasil belajar. tanpa motivasi pun juga akan cepat bosan dikarenakan 

tidak ada unsur pendorong dalam belajar.
5 

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti terdorong untuk melakukan 
 

penelitian yang berjudul “Penerapan Metode Menghafal Wahdah dan kitabah  
 
 
 
 
 

 
4

Cahyo, Agus N, Penjelasan-penjelasan Ilmiah tentang Dahsyatnya Manfaat 
Ibadah-Ibadah Harian untuk Kesehatan Jiwa dan Fisik Kita! (Yogyakarta: DIVA Press, 
2011), h. 24. 

5 Sugiartono motivasi belajar (Cet-2; Surabaya: Amelia, 2007), h. 78.
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Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Al Qur’an Hadis Di 

 

Madrasah Aliyah DDi Nurul Qolbi Ranomeeto Kab. Konawe Selatan 

 

B. Idenfikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan dalam 

identifikasi masalah berikut: 

 

1. Masih rendahnya keinginan siswa dalam belajar Al- Quran.Hadis ataupun 

menghafal ayat ayat Al- Quran 

 
2. Adanya tuntutan bagi para guru agar siswa dapat belajar dengan 

sunguh sunguh sehinga hasil bisa memuaskan 

 
3. Belum diketahuinya pengaruh kemampuan menghafal Al-Qur’an, 

terhadap hasil belajar siswa 

 
C. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditemukan di atas maka rumusan 

dalam penelitian ini adalah: 

 

1. Apakah hasil belajar siswa dalam belajar Al-Quran Hadis dapat ditingkatkan 

melalui metode menghafal Wahdah dan kitabah di Madrasah Aliyah DDI 

Nurul Qolbi Ranomeeto ? 

 
D. Tujuan Penelitia 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini 

 

adalah: 
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1. Untuk mengetahui apakah hasil belajar siswa dalam belajar Al-Quran Hadis 

dapat ditingkatkan melalui metode menghafal Wahdah dan kitabah di Madrasah 

Aliyah DDI Nurul Qolbi Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan 

 
E. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

 

1. Manfaat Teoritis 

 

a. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi dan menambah 

pengetahuan agama bagi para siswa`agar lebih rajin dan giat dalam 

belajar khususnya pada mata pelajaran Al-Qur’an hadis , 

 
b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan 

referensi bagi peneliti dan pembaca 

 
2. Manfaat Praktis 

 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat 

praktis: 

 

a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Kendari 

 

Dari hasil penelitian ini dapat menambah koleksi perpustakaan yang 

diharapkan dapat menambah referensi bacaan bagi mahasiswa atau pihak 

lainnya yang berkepentingan. 

 
b. Bagi Pihak Sekolah 
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Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

memberikan masukan kepada guru agar memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi siswa dalam pencapaian prestasi belajar. 

 

c. Bagi Peneliti 

 

Dapat dijadikan acuan untuk pelaksanaan pendidikan yang lebih baik 

lagi, apabila peneliti telah menjadi pendidik sehingga dapat berkontribusi 

pada dunia pendidikan. 

 
F. Definisi Operasional 

 

 

Berdasarkan dari penelitian yang akan dilakukan maka yang menjadi definisi 

operasionalnya adalah : 

 

1. Metode pembelajan menghafal Wahdah dan kitabah merupakan metode 

pembelajaran dengan melatih kebiasaan siswa dalam menghafal al Qur,an 

dengan baik. 

 
2. Hasil belajar adalah sebuah dorongan untuk melakukan sesuatu hal yang 

diwujudkan dalam sebuah tindakan untuk melakukan kegiatan belajar 

dalam mencapai sebuah tujuan yang diharapkan. 

 

Berdasarkan definisi operasional di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa 

peningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al-Qur’an hadis melalui motode 

menghafal Wahdah dan kitabah bisa meningakatkan hasil belajar siswa. 

 
D. Hipotesis Tindakan 

 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Dengan menggunakan Metode menghafal Wahdah dan kitabah maka dapat 

meningkatkan hasil belajar khususnya dalam mata pelajaran Al- Quran 

Hadis pada siswa kelas XI Madrasah Aliyah DDI Nurul Qolbi Ranomeeto 


