
 
 

 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Al-Quran sebagai sumber utama ajaran yang perlu dipahami secara mendalam oleh 

umat Islam. Berbagai macam wadah dan disiplin ilmu yang ada terus dikembangkan untuk 

mendalami berbagai keistimewaan yang terkandung di dalam Al-Quran merupakan 

mu’jizat yang perlu dikaji dan didalami secara mendalam untuk menggali khazanah 

keilmuan yang dikandungnya. 

Al-Quran merupakan pedoman umat Islam dalam setiap aspek kehidupan. Langkah 

awal untuk dapat memahami pesan yang terkandung di dalamnya adalah dengan 

membacanya. Untuk dapat membaca Al-Quran dengan fasih (baik dan benar) sesuai dengan 

kaidah ilmu tajwid, diperlukan pengajaran, latihan dan pembiasaan. Hal ini sangat penting 

karena membaca Al-Quran tidak sama dengan membaca kitab lain. Wahyu Al-Quran yang 

pertama kali diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril 

di gua Hira ialah surat Al-Alaq ayat 1-5 yakni: 

 َۚKَLMَ ْيQَِّSا UَِّWَر YِZْ[ِW ْأ]َْ̂ eَfْ]َن KٍَLaَ bْcِۚ ) ١ (اِ ِgْا KََLMَ)ُمۙ  ) ٢]َlَْgْا UَُّWْأ َوَر]َْ̂   )٤(  اQَِّSْي YَLَpSْ[ِW YََّLaَِۙ  )٣(اِ

 ْۗYَLsَْt YَْS [cَ َن[eَfْ ِgْا YََّLaَ  )٥(  

Terjamahannya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. 

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha 
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pemurah.Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada 

manusia apa yang tidak diketahuinya”. (Qur’an 96: 1-5) 

Dari ayat di atas diambil kesimpulan bahwa Allah SWT mengajar manusia dengan 

perantara membaca. Oleh karena itu, langkah awal untuk dapat memahami pesan dan ajaran 

yang terkandung di dalamnya maka harus mampu membaca Al-Quran dengan baik dan 

benar, oleh sebab itu pelajaran membaca huruf Al-Quran harus dimulai sejak anak usia 

dini, sebab dengan cara demikian berarti telah memberi keterampilan dasar yang 

selanjutnya akan dikembangkan pada usia dewasa. Jika anak sejak dini sudah diajarkan 

membaca Al-Quran, mereka akan mudah untuk membaca Al-Quran. 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan 

Pendidikan Keagamaan Pasal 4 ayat 1, bahwa Pendidikan Agama pada pendidikan formal 

dan program pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk 

mata pelajaran atau mata kuliah agama. (Direktorat Pendidikan Islam Departemen Agama 

RI, h.240). 

 Adapun ruang lingkup Pendidikan Agama Islam di sekolah meliputi 5 aspek yaitu: 

AlQur’an, Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan Tarikh Islam. Berdasarkan kurikulum 

Pendidikan Agama Islam Tahun 1994, tujuan pembelajaran Al-Qur’an sebagai salah satu 

unsur pokok mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada jenjang pendidikan pertama, 

peserta didik dituntut memiliki 4 (empat) kemampuan yaitu: 1. Fasih membaca surah-surah 

Al-Qur’an pilihan, 2. Menyalinnya dengan baik, 3. Mengartikan dengan benar, dan 4. 

Menjelaskan kandungannya. (Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000, h.73). 
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Agar peserta didik mampu memiliki ke empat aspek tersebut maka tugas guru bidang studi 

agama sebagai ujung tombak pelaksana pendidikan pada madrasah, guru dituntut 

menggunakan strategi untuk mencapai sasaran yang diinginkan. 

Sudiono (2001) mengatakan bahwa “Guru adalah komponen yang besar pengaruhnya 

terhadap peningkatan kemampuan peserta didik kepada tiga jenis domain sesuai Taksonomi 

Bloom, yaitu: (1) ranah proses berfikir (cognitive domain), (2) ranah keterampilan 

(psycomotor domain), dan (3) ranah nilai atau sikap (affective domain)” (h. 11).   

Guru Pendidikan Agama Islam sendiri diharapkan mampu meningkatkan kemampuan 

peserta didik dalam membaca Al-Quran. Meskipun pada dasarnya mereka sudah memiliki 

kemampuan dasar, namun masih sangat perlu bimbingan untuk dapat membaca Al-Qur’an 

dengan baik dan benar. Karena, agama  menuntut bacaan yang sempurna.   

Pembelajaran pada dasarnya adalah proses penambahan informasi dan kamampuan 

baru kepada pebelajar. Karena pembelajaran itu adalah sebuah proses maka semestinya ada 

strategi yang harus dilakukan agar penambahan informasi dan kemampuan baru itu dapat 

tercapai secara efektif dan efisien. Selain hal tersebut di atas H. Abd. Rahman Getteng 

(2009) mengemukakan bahwa:  

“Derajat kulaitas pendidikan guru ditentukan oleh tingkat kualitassemua komponen 
yang masing-masing memberikan kontribusi terhadap sistem pendidikan guru secara 
keseluruhan. Komponen-komponen tersebut adalah siswa calon guru, pendidik, 
pembimbing, kurikulum, strategi pembelajaran, media instruksional, sarana, dan 
prasarana, waktu dan ketersediaan dana, serta masyarakat dan sosial budaya. 
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Berdasarkan pandangan tersebut di atas, maka makna dari komponen strategi 

pembelajaran adalah langkah-langkah yang terencana dan bermakna luas dan mendalam 

serta berdampak jauh ke depan dalam menggerakkan seseorang agar dengan kemampuan 

dan kemauannya sendiri dapat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan belajar. 

Kemampuan membaca Al-Quran harus ditanamkan pada anak sedini mungkin, karena 

masa anak adalah masa yang paling tepat untuk menanamkan berbagai kemampuan. Alasan 

penulis lebih menyoroti kemampuan membaca Al-Quran pada peserta didik MI, karena MI 

merupakan sekolah dasar berbasis Islam, jenjang pendidikan ini merupakan dasar bagi 

peserta didik dalam memulai kemampuannya dalam membaca Al-Quran. Dimana MI 

sendiri adalah sekolah dasar Islam yang menentukan kemampuan membaca Al-Quran 

peserta didik yang dapat mempengaruhi kemampuan membaca Al-Quran peserta didik pada 

jenjang sekolah selanjutnya seperti MTs, MA, bahkan perguruan tinggi.  

Indrawati, Guru Bahasa Arab MIS Al-Islam Alebo, di Desa Alebo, pada tanggal 3 

Februari 2020, wawancara oleh penulis, menjelaskan kemampuan peserta didik membaca 

Al-Quran di MIS Al-Islam Alebo menunjukkan dari 29 terdapat 23  peserta didik yang 

belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

No Jenis Kesulitan Jumlah Peserta Didik 

1. Belum mengenal dengan baik huruf hijaiyah 23 

2. Penguasaan ilmu tajwid 10 

3. Kelancaran bacaan 10 
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Sumber: Klasifikasi Kemampuan membaca Al-Quran peserta didik kelas V di MIS Al 
Islam Alebo 2020.   

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 23 peserta didik belum mengenal 

dengan baik huruf hijaiyah, 10 orang peserta didik yang masih kurang dalam penguasaan 

tajwid, dan 10 orang peserta didik yang masih belum lancar dalam membaca Al-Quran.  

Kebanyakan peserta didik kelas V di MIS Al-Islam Alebo mengalami kesulitan untuk 

mengenal huruf hijaiyah dengan baik. Peserta didik sulit untuk membedakan bunyi 

beberapa huruf yang memiliki kemiripan. Misalnya: ( ع ) yang di baca ( ا  )  

Pertukaran bunyi bukan saja dapat merusak bacaan, akan tetapi juga dapat merusak arti 

dari lafadz itu sendiri. Kesulitan lain yang dihadapi oleh peserta didik adalah dalam hal 

penguasaan ilmu tajwid. Hal itu sesuai dengan penjelasan dari Ibu Jaenab salah seorang 

guru Al-Quran Hadits bahwa: 

“sebagian dari mereka masih belum menerapkan ilmu tajwid yang sudah di ajarkan 
guru kepada mereka dalam membaca Al-Quran. Para peserta didik juga pada 
penyebutan makhrajul huruf masih belum benar.” 
 

Berbagai kesulitan yang dihadapi para peserta didik tersebut harus dicarikan 

penyelesaiannya oleh guru agar dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran 

peserta didik. Guru (khususnya guru pendidikan agama islam) harus profesional dalam 

mengajar, dan semangat untuk selalu memotivasi peserta didik dalam membaca Al-Quran, 

sehingga peserta didik berminat untuk membaca Al-Quran. 
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Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara, dan ternyata masih ditemukan 

peserta didik kelas V di MIS Al-Islam Alebo yang masih belum mampu membaca 

AlQur’an dengan baik dan benar. Sangat dibutuhkan strategi guru mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam agar supaya peserta didik bisa membaca Al-Qur’an dengan fasih. 

Hal inilah yang membuat penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian yang 

berjudul “Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Kemampuan 

Membaca Al-Quran Peserta Didik Kelas V di MIS Al-Islam Alebo Konsel “. 

1.2 Fokus Penelitian     

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka untuk memudahkan pengumpulan, 

pengkajian, dan penyajian data, maka fokus dalam penelitian ini adalah: 

1.2.1 Strategi guru Pendidikan Agama Islam (PAI)  dalam meningkatkan kemampuan 

membaca Al-Quran pada peserta didik kelas V di MIS Al-Islam Alebo. 

1.2.2 Faktor penghambat strategi Guru PAI dalam meningkatkan kemampuan 

membaca Al-Quran peserta sisik kelas V di MIS Al-Islam Alebo. 

1.2.3 Upayah yang ditempuh guru PAI dalam mengadapi hambatan peningkatan 

kemampuan membaca Al-Quran peserta didik kelas V di MIS Al-Islam Alebo 

Konsel. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Bagaimana proses strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan 

kemampuan membaca Al-Quran pada peserta didik kelas V di MIS Al-Islam 

Alebo? 

1.3.2 Bagiamana faktor pendukung dan penghambat strategi guru PAI dalam 

meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran  peserta didik kelas V di MIS 

Al-Islam Alebo? 

1.3.3 Bagaimana solusi yang ditempuh guru PAI dalam menghadapi hambatan 

peningkatan kemampuan membaca Al-Quran peserta didik kelas V di MIS Al-

Islam Alebo? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah: 

1.4.1 Untuk mengetahui strategi guru PAI dalam meningkatkan kemampuan 

membaca Al-Quran pada peserta didik kelas V di MIS Al-Islam Alebo. 

1.4.2 Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat guru PAI dalam 

meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran peserta didik kelas V di MIS 

Al-Islam Alebo. 
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1.4.3 Untuk mengetahui solusi yang ditempuh guru PAI dalam menghadapi 

hambatan peningkatan kemampuan membaca Al-Quran peserta didik kelas V di 

MIS Al-Islam Alebo 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah memberikan 

sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan dapat digunakan untuk dua 

aspek, yaitu: 

1.5.1 Aspek Teoritis 

1.5.1.1 Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam aspek 

ilmu pengetahuan, khususnya strategi meningkatkan kemampuan  

membaca Al-Quran pada peserta didik. 

1.5.1.2 Sebagai bahan kajian dan referensi bagi peneliti lainnya yang meneliti 

tentang strategi guru dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-

Quran pada peserta didik. 

1.5.1.3 Sebagai dasar kegiatan bagi penelitian berikutnya yang sejenis.  

1.5.2 Aspek Praktis 

1.5.2.1 Bagi guru, dapat menerapkan strategi untuk meningkatkan kemampuan 

membaca Al-Quran peserta didik. 

1.5.2.2 Bagi peserta didik, dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-

Quran. 
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1.5.2.3 Bagi sekolah, sebagai bahan masukan dalam rangka meningkatkan 

kemampuan membaca Al-Quran. 

1.5.2.4 Bagi peneliti, sebagai sarana belajar dan mengaplikasikan ilmu 

pengetauan, serta untuk memenuhi pesyaratan penyelesaian studi. 

1.6 Definisi Operasional 

Untuk menghindari persepsi yang berbeda dalam memahami sasaran penelitian ini, 

penulis akan  menjelaskan apa yang menjadi pembahasan peneliti mengenai variabel 

penelitian ini secara operasional. 

1.6.1 Strategi adalah tehnik pendekatan atau metode yang dilakukan oleh guru mata 

pelajaran Al-Quran Hadis dalam membimbing peserta didik agar dapat 

membaca Al-Quran dengan baik dan benar. 

1.6.2 Guru adalah tenaga profesional yang tugas utamanya adalah mengajar pada 

Pendidikan Agama Islam yang ditunjang dengan segenap kompetensi dalam 

melaksanakan tugas mengajarnya. 

1.6.3 Meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran adalah cara guru dalam 

meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran yang baik dan benar peserta 

didik, agar bacaan peserta didik sesuai dengan kaidah tajwid yang berlaku.  

Jadi, strategi guru dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran peserta didik 

dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah suatu rencana atau cara yang 

dilakukan lembaga pendidikan atau orang yang memiliki kemampuan dan bertanggung 



 
 

10 
 

jawab dalam menekankan peserta didik untuk dapat membaca Al-Quran sesuai dengan 

kaidah tajwid yang berlaku.    

 


