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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa baik 

dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk itu, pendidikan nasional 

dilakukan secara terpadu dan serasi, baik antara sektor pendidikan dengan sektor-

sektor yang lain, antara daerah maupun antar berbagai jenjang dan jenis 

pendidikan serta perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan di seluruh 

lapisan masyarakat. 

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional (sisdiknas) pasal 3 yang menyatakan bahwa : 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab.” (Departemen Agama RI, 2009, h.3). 

Terkait dengan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

agama juga sangat penting untuk kehidupan bangsa. Membahas tentang 

pendidikan agama tidak akan terlepas dari ajaran al-Qur’an dan Hadits. 

Membaca merupakan sebuah keterampilan yang berkaitan erat dengan 

berbagai aspek pengetahuan, baik itu pengetahuan tentang ilmu sosial, agama, 

maupun sains. Bahkan membaca merupakan salah satu aspek ruang lingkup dalam 
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pembelajaran bahasa Indonesia baik di sekolah dasar maupun sekolah menengah. 

Meskipun demikian, keterampilan membaca tidak terpaku hanya digunakan pada 

saat mempelajari aspek membaca, namun pada dasarnya aspek bahasa seperti 

mendengarkan, menulis dan berbicara juga tidak terlepas dari kegiatan membaca. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Yeti Mulyati (2007) yang menyatakan bahwa:  

“Keterampilan membaca merupakan jenis keterampilan reseptif yang 
berkaitan erat dengan 3 jenis keterampilan berbahasa lainnya.Keterampilan 
berbahasa lainnya itu seperti keterampilan menulis, keterampilan berbicara, 
dan keterampialn menyimak. 

Pada kenyataannya kemampuan membaca dalam diri seorang peserta didik 

masih kurang baik, karena minat dan motivasi belajar mereka pada kegiatan 

membaca juga masih sangat kurang. 

Kurangnya minat baca dan motivasi belajar Pendidikan Agama Islam terjadi 

pada peserta didik akibat kurangnya pendidikan membaca pada anak-anak di 

Indonesia. Ini merupakan tantangan bagi para orangtua dan guru agar turut 

meningkatkan minat baca dan motivasi belajar pada peserta didik melalui 

berbagai upaya sehingga peserta didik memiliki minat baca dan motivasi belajar 

al-Qur’an yang tinggi. 

Salah satu langkah yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya proses 

belajar mengajar yang diharapkan perlu adanya kegiatan membaca. Farida Rahim 

(2005) mengemukakan bahwa membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit 

yang melibatkan banyak hal, tidak hanya sekedar melafalkan tulisan tetapi juga 

melibatkan banyak aktifitas visual, berpikir psikolinguistik dan metakognitif. 

Sebagai proses visual membaca merupakan menerjemahkan simbol tulis (huruf) 
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ke dalam kata lisan. Sebagai proses berpikir, membaca mencakup aktivitas 

pengenalan kata, pemahaman literal interpretasi, membaca kritis dan pemahaman 

kreatif. Pengenalan kata bisa berupa aktifitas membaca kata-kata dengan 

menggunakan Kamus Crawley dan Mountain. 

Membaca dan belajar al-Qur’an merupakan suatu proses untuk lebih 

memahami kehidupan baik dari aspek sosial maupun pengetahuan umum lainnya, 

karena di dalam al-Qur’an terdapat banyak pembahasan terkait dengan hal itu. 

Membaca al-Qur’an adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dengan begitu, maka 

belajar al-Qur’an dan mengajarkannya juga merupakan kewajiban bagi setiap 

muslim. Allah mencatatkan kebaikan bagi setiap muslim yang mau belajar dan 

mengajarkan al-Qur’an. Rasulullah saw,. bersabda dalam haditsnya yang 

diriwayatkan oleh Bukhori: 

 OََّGPََQ RْSَ OْTُLُUْVَ اLُْMNْٓاُن َوCEََّGHَُ  (رواه <=>ري)

Artinya:  

“Sebaik-baik kamu adalah yang belajar al-Qur’an dan mengajarkannya”. 

(Bukhori no.4636) 

Belajar membaca al-Qur’an harus dilakukan sedini mungkin pada anak-anak 

agar dapat dengan mudah mempelajarinya. Di lingkungan sekitar penulis, 

biasanya anak-anak mulai belajar membaca al-Qur’an sejak dia berusia 3-4 tahun 

dengan belajar di TPQ atau tempat belajar membaca al-Qur’an yang lain. 

Kemudian setelah dia memasuki usia sekolah TK atau SD maka dia juga akan 

mendapat pelajaran membaca al-Qur’an di sekolahnya, terutama mereka yang 
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bersekolah di Sekolah bernuansa islami maka akan mendapatkan pelajaran 

membaca al-Qur’an yang cukup. Sedangkan mereka yang menempuh pendidikan 

dasar di sekolah umum dalam hal ini SD, walaupun mereka mendapatkan porsi 

belajar membaca al-Qur’an yang kurang mereka akan tetap belajar membaca al-

Qur’an di tempat-tempat belajar al-Qur’an di sekitar rumahnya, misal di TPQ, 

mushola, atau bahkan ada yang sambil mondok. 

Rasa senang dan semangat dalam belajar al-Qur’an tentunya merupakan 

kabar gembira yang perlu diapresiasi. Namun penulis ironi dengan peserta didik 

yang merasa jenuh untuk belajar membaca al-Qur’an. Belajar merupakan cara kita 

untuk berprestasi, agar kita bisa mampu melakukan sesuatu. Ketika kita 

mempunyai semangat, motivasi dan minat yang tinggi untuk belajar sesuatu, maka 

insya allah kita akan mudah mempelajarinya, akan tetapi kita tidak memiliki 

minat dan motivasi tersebut maka kita akan malas untuk mempelajarinya dan 

tentunya ini akan berpengaruh pada pencapaian prestasi yang kita raih. Begitupun 

dalam belajar membaca al-Qur’an, kita harus memiliki minat dan motivasi yang 

tinggi. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemampuan membaca al-Qur’an 

tidak hanya mengoperasikan berbagai keterampilan untuk memahami kata-kata 

dan kalimat, tetapi juga mengiterpretasi, mengevaluasi sehingga memperoleh 

pemahaman yang komprehensif. 

Kondisi fisik atau jasmani peserta didik saat mengikuti pelajaran al-Qur’an 

sangat berpengaruh terhadap minat dan aktivitas belajarnya. Faktor kesehatan 
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badan, seperti kesehatan yang prima dan tidak dalam keadaan sakit atau lelah, 

akan sangat membantu dalam memusatkan perhatian terhadap pelajaran, sebab 

pelajaran al-Qur’an memerlukan kegiatan mental yang tinggi, menuntut banyak 

perhatian dan pikiran jernih. Oleh karena itu apabila peserta didik mengalami 

kelelahan atau terganggu kesehatannya, akan sulit memutuskan perhatiannya dan 

berpikir jernih. Selanjutnya metode dan gaya mengajar guru juga memberi 

pengaruh terhadap minat baca peserta didik dalam belajar al-Qur’an. 

Semangat dan motivasi mereka saat SD belajar membaca al-Qur’an 

sangatlah tinggi. Namun setelah memasuki masa usia SMP sederajat apakah 

semangat mereka dalam membaca dan mempelajari al-Qur’an masih sangat 

tinggi? 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis di SMPN 5 Kendari 

pada bulan Juli tentang semangat mereka dalam membaca dan belajar al-Qur’an, 

banyak dari mereka yang terlihat sangat jenuh dan bosan dalam belajar al-Qur’an 

karena mereka sudah merasa terlalu lama belajar membaca al-Qur’an. Namun 

tidak sedikit dari mereka yang  masih sangat semangat dalam membaca dan 

belajar al-Qur’an, ketika ditanyai alasannya mereka menjawab karena merasa 

senang belajar dan membaca al-Qur’an. Bahkan ada beberapa siswa yang merasa 

senang dan tertantang untuk menghafal al-Qur’an. Dari jumlah keseluruhan 

peserta didik 1202 siswa, dengan jumlah siswa muslim 1158 dan yang Non-

Muslim 44 siswa. Sedangkan siswa yang memiliki minat baca dan motivasi 

belajar al-Qur’an yang kurang baik khususnya anak pedagang kaki lima yang 
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jumlahnya 300 siswa dan jumlah muslimnya 248 siswa. Sehingga penulis 

mengangkat judul “Hubungan antara Minat Baca dengan Motivasi Belajar al-

Qur’an Anak Pedagang Kaki Lima Di SMP Negri 5 Kendari”. 

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah gambaran minat baca dan 

gambaran motivasi belajar al-Qur’an anak pedagang kaki lima di SMPN 5 

Kendari. 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Bertitik tolak pada batasan masalah di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah gambaran minat baca al-Qur’an anak pedagang kaki lima 

di SMPN 5 Kendari? 

2. Bagaimanakah gambaran motivasi belajar al-Qur’an anak pedagang kaki 

lima di SMPN 5 Kendari? 

3. Bagaimanakah terdapat hubungan antara minat baca dan motivasi belajar 

al-Qur’an anak pedagang kaki lima di SMPN 5 Kendari? 

1.3 Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka penulis dapat 

mengemukakan hipotesis sebagai dugaan sementara bahwa terdapat hubungan 

yang positif dan signifikan antara minat baca dengan motivasi belajar al-Qur’an 

anak pedagang kaki lima di SMPN 5 Kendari. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui seberapa besar minat baca al-Qur’an anak pedagang 

kaki lima di SMPN 5 Kendari 

2. Untuk mengetahui seberapa besar motivasi belajar al-Qur’an anak 

pedagang kaki lima di SMPN 5 Kendari 

3. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan anatara minat baca dengan 

motivasi belajar al-Qur’an anak pedagang kaki lima di SMPN 5 Kendari 

1.4.2 Manfaat Penulisan 

1. Secara teoritis manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

sebagai informasi yang memberi gambaran atau deskripsi mengenai 

minat baca dan motivasi belajar. 

2. Secara praktis manfaat peneltian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan 

berguna bagi peserta didik agar menyadari bahwa membaca dan belajar 

al-Qur’an itu penting guna menambah pengetahuan serta wawasan. 

1.5 Definisi Operasional 

1.5.1 Minat baca adalah suatu rasa lebih suka atau rasa ketertarikan pada kegiatan 

membaca yang ditunjukkan dengan keinginan peserta didik tanpa ada yang 

menyuruh atau dilakukan dengan kesadarannya sendiri, diikuti dengan rasa 

senang serta adanya usaha-usaha seseorang untuk membaca tersebut 

dilakukan karena adanya motivasi dari dalam diri. 
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1.5.2 Motivasi belajar al-Qur’an adalah dorongan dari proses belajar dan tujuan 

dari belajar adalah mendapatkan manfaat dari proses belajar. Motivasi 

belajar juga merupakan segala usaha di dalam diri sendiri yang 

menimbulkan kegiatan belajar, dan menjamin kelangsungan dari kegiatan 

belajar dan memberi arah pada kegiatan belajar. Sehingga tujuan yang 

dikehendaki tercapai. Khususnya dalam membaca dan mempelajari al-

Qur’an, karena al-Qur’an sangat penting dijadikan acuan dalam kehidupan 

sehari-sehari. 

Seperti yang kita ketahui membaca al-Qur’an sangat penting bagi seseorang 

karena dengan banyak membacanya kita dapat mengetahui banyak hal yang 

belum kita ketahui. 

Dalam penelitian ini peneliti akan mengungkapkan tentang hubungan antara 

minat baca dengan motivasi belajar al-Qur’an anak pedagang kaki lima di SMPN 

5 Kendari. 

 

 

 

 


