
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Al-Qur‟an merupakan pedoman umat Islam dalam setiap aspek kehidupan. 

Untuk dapat memahami pesan yang terkandung di dalamnya maka harus 

membacanya. Membaca al-Qur‟an dengan fasih (baik dan benar) sesuai dengan 

kaidah ilmu tajwid diperlukan pengajaran, latihan dan pembiasaan pada diri sama 

halnya dengan menulis al-Qur‟an. Membaca dan menulis adalah dua hal yang 

saling terkait satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Hal ini menjadi penting 

sebab membaca al-Qur‟an tidak sama dengan membaca buku, majalah atau tulisan 

yang lainnya begitupun juga mambacanya, tidak sama dengan membaca majalah, 

buku cerita (komik), novel dan buku bacaan lainnya. Qalam Allah berupa al-

Qur‟an ini diturunkan kepada Nabi melalui malaikat jibril di Gua hira untuk 

dibaca dan dipahami oleh umat manusia agar menjadi pedoman hidup bagi umat 

manusia di muka bumi. Adapun surah yang pertama kali diturunkan adalah QS. 

al-„Alaq/96:(1-5) sebagai berikut:  

ۡ
ۡ
يَرب  َكۡۡٱۡسمۡ ب ۡۡٱۡقَرأ نََۡخلََق١َۡۡۡخلََقۡۡٱَّلذ  نَسَٰ ۡنَۡعلَقۡ ۡٱۡۡل   ن 

٢ۡۡ
ۡ
َكۡۡٱۡقَرأ ۡكَرمۡ َوَربُّ

َ
ي٣ۡۡۡٱۡۡل َمۡب ۡۡٱَّلذ   ٤ۡۡٱۡلَقلَمۡ َعلذ

مَۡ نََۡۡعلذ نَسَٰ  ٥َۡناۡلَۡمَۡيۡعلَۡمۡۡٱۡۡل 
Terjamahannya: 
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1. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. 

2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 

3. Bacalah dan tuhanmulah yang maha pemurah. 

4. Yang mengajar (manusia) dengan perantara qalam. 

5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 

Berdasarkan ayat di atas diambil kesimpulan bahwa Allah swt., mengajar 

manusia dengan perantara menulis, membaca dan memahami. Oleh karena itu, 

langkah awal untuk dapat memahami pesan dan ajaran yang terkandung di 

dalamnya adalah dengan menulis dan membaca al-Qur‟an. Masalah kesulitan 

membaca dan menulis al-Qur‟an yang sering dialami oleh  para peserta didik di 

sekolah merupakan masalah yang begitu penting dan perlu mendapat perhatian 

yang serius dari kalangan pendidik. Dikatakan demikian karena kesulitan tersebut 

terkait dengan model yang digunakan pendidik (guru) tidak menarik sehingga 

menimbulkan kesulitan belajar dan memahami pada peserta didik. Hal ini  

membawa dampak negatif, baik terhadap  dirinya sendiri, maupun terhadap 

lingkungannya.  

Saad Riyadh (2009 : 13) Mengajarkan al-Qur‟an kepada peserta didik dan 

mendorong mereka untuk memahami baik dari segi pelafalan maupun tulisan 

merupakan sebuah tugas mulia dalam kehidupan. Kegagalan peserta didik dalam 

membaca maupun menulis al-Qur‟an dapat membuat peserta didik merasa 

frustasi, rendah diri, minder atau dalam keadaan tertentu merasa tidak dihargai 

sehingga dapat muncul seperti salah pergaulan, keinginan untuk berpindah-pindah 

sekolah karena malu, bahkan parahnya tidak mau bersekolah dan lain sebagainya. 

Melihat masalah yang muncul akibat dari kesulitan belajar peserta didik, seorang 
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guru harus dapat mengontrol, memberi motivasi dan bimbingan kepada peserta 

didik untuk masalah keagamaan terutama terkait dengan kemampuan membaca 

dan menulis al-Qur‟an. Problema-problema atau masalah-masalah yang berkaitan 

dengan kemampuan siswa membaca dan menulis al-Qur‟an maka dapatlah sedini 

mungkin untuk mengantisipasinya. 

Arifudin Arif (2008 : 61) Upaya mengatasi hal tersebut dibutuhkan keuletan 

yang harus dimiliki oleh seorang guru. Dalam dunia pendidikan keuletan 

merupakan suatu hal yang ada pada diri seorang peserta didik yang didesain untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu yang termasuk pada proses pembelajaran. 

Jadi peran guru sangat diperlukan dalam mengatasi kesulitan membaca dan 

menulis al-Qur‟an pada peserta didik dan penggunaan strategi yang tepat akan 

bisa mempermudah guru dalam mengatasi kesulitan belajar membaca dan menulis 

al-Qur‟an pada peserta didik. Dalam hal ini, guru bertanggung jawab memenuhi 

kebutuhan peserta didik, baik spiritual, intelektual, moral, estetika, maupun 

kebutuhan fisik peserta didik. Pelaksanaan proses belajar mengajar membutuhkan 

keuletan dalam memahami metode untuk meningkatkan kinerja guru dan guru 

yang akan menjadi subjek dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Secara 

psikologis usia peserta didik cukup kondusif untuk menerima bimbingan 

menghafal al-Qur‟an, serta penanaman nilai-nilai keagamaan. Kemampuan 

membaca dan menulis al-Qur‟an memiliki pengaruh sangat besar dalam 

mempelajari al-Qur‟an. Tidak hanya puas sampai peserta didik mampu 

membacanya saja. Justru pengaruh besar yang akan membentuk dan anak akan 

didapat ketika dia sudah mampu memahami dan menulis kandungan isi al-Qur‟an.  
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Kemampuan membaca dan menulis al-Qur‟an merupakan hal yang sangat 

penting dan urgen di kalangan umat Islam, dalam pengajaran al-Qur‟an tidak 

dapat disamakan dengan pengajaran membaca dan menulis, karena dalam 

pengajaran al-Qur‟an, siswa belajar huruf-huruf dan kata-kata yang tidak mereka 

pahami artinya, apalagi umumnya anak-anak hanya belajar membaca, tidak 

menuliskannya karena wujud pengertiannya tidak dipahami mereka, gambaran 

pengertian tidak dapat diperlihatkan. Mereka belajar kata-kata yang mati, mereka 

belajar simbol huruf (bunyi) dan kata yang tidak ada wujudnya bagi mereka. 

Mereka belajar bahasa tidak praktis dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Hal ini mungkin dapat mempersulit dan memperlambat berhasilnya pengajaran al-

Qur‟an itu. Meskipun demikian, seorang muslim mesti belajar membaca al-

Qur‟an, karena kepandaian membaca al-Qur‟an itu merupakan kebutuhan sehari-

hari bagi kehidupan seorang muslim. 

 Fuad Muhammad Fachruddin ( 1991:18) Membaca dan menulis al-Qur‟an 

adalah termasuk amal ibadah yang sangat mulia dan mendapat pahala yang 

berlipat ganda, sebab yang dibacanya adalah kitab suci ilahi. Sesuai dengan 

observasi awal yang peneliti lakukan ada beberapa hal yang menjadi faktor 

rendahnya kemampuan membaca dan menulis al-Qur‟an pada peserta didik MAN 

02 Konawe Selatan antara lain: 

1. Pembelajaran baca tulis al-Qur‟an sukar untuk diserap oleh peserta didik
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2. Metode yang digunakan guru relative monoton sehingga tidak memberi 

motivasi kepada peserta didik untuk mengikuti proses belajar mengajar.  

3. peserta didik beranggapan bahwa membaca al-Qur‟an adalah hal yang 

melelahkan apalagi harus menulis sesuai dengan kaidah penulisan yang baik 

dan benar. 

4. Penggunaan metode guru yang tidak menarik membuat peserta didik tidak 

haus akan belajar. 

Dalam proses belajar mengajar guru atau pendidik sering menghadapi dan 

menemukan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, kesulitan belajar 

tidak hanya sekedar kesulitan belajar dalam hal berhitung, menulis ataupun 

mengerjakan soal-soal dari guru saja, melainkan kesulitan belajar yang berkaitan 

dengan hal baca tulis al-Qur‟an sering kali terdapat suatu hambatan dalam 

membaca dan menulis huruf al-Qur‟an. Hal ini juga disebabkan karena latar 

belakang peserta didik yang beragam. Ada peserta didik yang masuk menjadi 

siswa di MAN 2 Konawe Selatan bukan berasal dari background pesantren 

ataupun sekolah islam sehingga menulis dan dan membaca al-Qur‟an menjadi hal 

yang sangat awam bagi mereka. Kemampuan siswa menulis dan membaca al-

Qur‟an yang beragam inilah yang menjadi masalah di MAN 2 Konawe Selatan 

karena sekolah dengan background madrasah masih menunjukkan bahwa terdapat 

siswa yang belum dapat membaca dan menulis al-Qur‟an dengan baik. Beberapa 

kesulitan yang dimaksud diantaranya adalah kesulitan untuk membedakan bunyi 

beberapa huruf yang memiliki kemiripan karena belum mengenal dengan baik 

huruf-huruf aksara al-Qur‟an maka untuk melafalkannya akan terasa sulit. 

Misalnya: 
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   ع   dengan     ا

    ث  dengan   ط

ر      dengan  د 

 

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

merusak makna (arti) dari lafadz itu sendiri. Kesulitan lain yang dihadapi oleh 

siswa adalah kesulitan dalam hal penguasaan ilmu tajwid. Tajwid mempunyai 

kaidah-kaidah tertentu yang harus dipedomani dalam pengucapan huruf-huruf dari 

makhrajnnya. Makhrajul huruf adalah membaca huruf-huruf sesuai dengan tempat 

keluarnya huruf seperti tenggorokan, ditengah lidah, antara dua bibir dan lain-lain. 

Berbagai kesulitan yang dihadapi oleh siswa tersebut harus dicarikan 

penyelesainya oleh guru. Seorang guru (khususnya guru agama) harus 

professional dalam mengajar, ketika proses belajar mengajar sedang berlangsung, 

dan semangat siswa mulai menurun untuk belajar al-Qur‟an, maka seorang guru 

harus selalu memotivasi peserta didik dalam membaca al-Qur‟an, sehingga siswa 

berminat untuk membaca dan menulis al-Qur‟an.   

Pembelajaran membaca dan menulis al-Qur‟an jika disandingkan dengan 

metode yang tepat oleh seorang guru maka akan sangat menarik dan dapat 

membangkitkan minat siswa untuk lebih mengenal al-Qur‟an. Namun jika metode 

yang digunakan tidak tepat maka membaca dan menulis al-Qur‟an menjadi sangat 

membosankan dan tidak menarik. Hal ini dilihat dari siswa yang tidak 

bersemangat saat belajar membaca dan menulis huruf al-Qur‟an sampai benar dan 

tepat. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut dengan judul: Analisis Kemampuan Membaca dan Menulis 

al-Qur’an Siswa di MAN 2 Konawe Selatan. 
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1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi fokus penelitian ini 

adalah Kemampuan membaca dan menulis al-Qur‟an siswa di MAN 2 Konawe 

Selatan. Serta faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca dan menulis al-

Qur‟an di MAN 2 Konawe Selatan. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kemampuan membaca al-Qur‟an siswa di MAN 2 Konawe 

Selatan? 

2. Bagaimana kemampuan menulis al-Qur‟an siswa di MAN 2 Konawe 

Selatan? 

3. Apa faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca dan menulis 

al-Qur‟an di MAN 2 Konawe Selatan? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kemampuan membaca al-Qur‟an siswa di MAN 

2 Konawe Selatan. 

2. Untuk mengetahui kemampuan menulis al-Qur‟an siswa di MAN 2 

Konawe Selatan. 

3. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kemampuan 

membaca dan menulia al-Qur‟an di MAN 2 Konawe Selatan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Keilmuan 

a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam aspek 

ilmu pengetahuan, khususnya dalam peningkatan kemampuan 

membaca dan menulis al-Qur‟an siswa di MAN 2 Konawe Selatan. 
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b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dan referensi bagi 

peneliti lainya yang berhubungan dengan penelitian ini. 

c. Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar kegiatan bagi penelitian 

berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, dapat memperbaiki proses  belajar mengajar di kelas.  

b. Bagi siswa, dapat meningkatkan kemampuan membaca dan menulis 

al-Qur‟an. 

c. Bagi sekolah, sebagai bahan masukan dalam rangka perbaikan 

kualitas pembelajaran, khususnya BTQ. 

d. Bagi peneliti, sebagai sarana belajar dan menambah ilmu 

pengetahuan, serta  untuk memenuhi persyaratan penyelesian studi. 

1.6 Definisi Operasional 

Demi menghindari penafsiran yang keliru atau terjadi kesalah pahaman, dan 

untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian, berikut ini 

dijelaskan batasan istilah yang terdapat dalam penelitian. Kemampuan membaca 

al-Qur‟an adalah kemampuan untuk melafalkan huruf-huruf menjadi kata sesuai 

dengan bunyi hurufnya masing-masing sebagaimana ayat yang termuat di dalam 

al-Qur‟an. Sedangkan kemampuan menulis al-Qur‟an adalah kemampuan untuk 

menuliskan huruf-huruf menjadi kata sesuai dengan tulisan hurufnya masing-

masing sebagaimana ayat yang termuat di dalam al-Qur‟an.  

 


