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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang masalah 

 Al-Qur‟an merupakan mukjizat terbesar yang diwariskan Rasulullah saw, bagi 

kaum muslimin. Al-Qur‟an tidak hanya sekedar kitab suci yang harus diagungkan, 

dihormati dan menjadi simbol ajaran Islam, namun lebih dari itu al-Qur‟an 

merupakan petunjuk dan pedoman hidup bagi seluruh manusia yang mengaku dirinya 

muslim. Dengan petunjuk itu, Allah kehendaki agar hamba-Nya memperoleh 

bimbingan keselamatan baik di dunia maupun akhirat. Keberadaan al-Qur‟an 

mempunyai kedudukan yang sentral dalam sistem kehidupan manusia, khususnya 

bagi kaum muslimin. (Daulay, M. R. 2014).   

Al-Qur‟an merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 

SAW sebagai mukjizat paling besar, yang mana di dalamnya terdapat pedoman bagi 

umat muslim, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang meyakininya yaitu bagi 

orang-orang mukmin yang mengerjakan amal sholeh. Allah SWT berfirman dalam 

(QS. Al-Isra, 9:17)   

ُس اْلُوْؤِهٌِيَي  يُبَّشِ َّ ُم  َْ َي أَْق ُِ ِدي ِللَّتِي  ِْ رَا اْلقُْسآَى يَ ََُٰ الَِّريَي يَْعَولُْىإِىَّ   

     

ْن أَْجًسا َكبِيًسا  ُِ اِلَحاِت أَىَّ لَ  الصَّ
Terjemahnya: Sesungguhya al-Qur‟an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang 

lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mu‟min 

yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang 

besar. (QS. Al-Isra, 9:17)                
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Metode Jibril merupakan nama dari media pembelajaran yang digunakan 

dalam proses pembelajaran al-Qur‟an dengan cara taqlid-taqlid (menirukan) yaitu 

santri menirukan bacaan gurunya, yang dilatarbelakangi perintah Allah SWT kepada 

Muhammad SAW untuk mengikuti bacaan al-Quran yang telah dibacakan oleh 

malaikat jibril, sebagai penyampai wahyu. Allah SWT berfirman dalam (QS. Al-

Qiyamah, 18:75) 

  فَئِذَاقََسأًَْاٍُ فَاتَّبِْع قُْسآًََ 

Terjemahnya: “Apabila telah selesai kami baca (yakni  Jibril membacakannya), maka    

ikutilah bacaannya itu”.(QS. Al-Qiyamah, 18:75)   

 

 Saat ini masyarakat sedang resah dikarenakan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang sangat pesat. Sehingga, banyak anak didik yang buta huruf terhadap al-Qur‟an. 

Padahal pedoman hidup umat Islam yaitu al-Qur‟an sebagai kitab suci al-Qur‟an 

menjadi pegangan dalam segala kondisi dan situasi. Semua umat Islam harus mampu 

memahami apa yang terkandung didalamnya terlebih dahulu harus mampu membaca 

dan menulis. Jadi, membaca dan menulis  al-Qur‟an itu menjadi kewajiban bagi umat 

Islam di Indonesia mulai dari anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua masih banyak 

dijumpai yang belum mampu membaca al-Qur‟an (Akbar, G. 2013). 

 Melihat fenomena yang terjadi saat ini, disebabkan oleh perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat. Hal ini dikhawatirkan dapat 

menggeserkan ilmu agama dan dapat berimbas pada pendidikan keagamaan 

khususnya mengenai pengajaran al-Qur‟an. Banyak anak-anak dan remaja muslim 

sekarang yang disibukkan dengan berbagai aktifitas sehingga banyak sekali anak-
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anak muslim yang masih buta huruf terhadap al-Qur‟an sehingga tidak bisa membaca 

al-Qur‟an dengan baik . Selain itu, rendahnya motivasi anak didik dalam membaca  

al-Qur‟an seiring dengan kemajuan teknologi yang saat ini menghabiskan waktunya 

untuk membaca handphone dibanding membaca al-Qur‟an. Hal ini yang perlu 

diantisipasi oleh para pendidik maupun orang tua dalam mengasah kemampuan anak 

membaca al-Qur‟an harus ada sebuah usaha sadar yang benar-benar direncanakan. 

(Hariandi A. 2019). 

 Proses pembelajaran di TPQ pada masa pandemi Covid-19 kurang efektif, 

karena proses pembelajaran di TPQ menjadi terganggu akibat sering diliburkan. 

Keputusan libur mengikuti keputusan dari pemerintah daerah, disaat daerah masuk 

dalam kategori zona merah, maka TPQ diliburkan. Disaat kondisi di daerah kembali 

dalam zona hijau dan diizinkan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembelajaran 

dengan tatap muka maka TPQ kembali dibuka. Metode yang digunakan oleh  TPQ 

dalam melaksanakan proses pembelajaran pada masa pandemi Covid-19 adalah tatap 

muka dengan mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker saat datang ke 

TPQ. Untuk lembaga paling tepatnya adalah (TPQ). Telah kita ketahui bahwa 

lembaga ini sudah dipercaya sepenuhnya oleh masyarakat. Taman pendidikan al-

Qur‟an (TPQ) adalah suatu lembaga pendidikan nonformal dan pengajaran Islam 

untuk anak-anak usia 6-12 tahun yang menjadikan anak mampu membaca al-Qur‟an 

dengan benar. (Mahfudh, S., & Rumondor, P. 2020). TPQ adalah lembaga yang 

bertujuan untuk mencerdaskan generasi bangsa yang berakhlakul karimah, beriman 

dan bertaqwa kepada Allah SWT. 
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Di Desa Tangkeno, Kecamatan Kabaena Tengah, Kabupaten Bombana, telah 

berdiri Taman Pendidikan al-Qur‟an TPQ yang diketahui TPQ At-Taqwa. 

Berdasarkan hasil obsevasi diperoleh data mengenai jumlah semua anak yang 

mengaji di TPQ At-Taqwa, yaitu berjumlah 36 anak. Dalam penelitian ini untuk 

menerapkan metode jibril sebagai metode yang akan menjadi tolak ukur tercapainya 

pembelajaran lebih baik atau tidaknya mengenai penggunaan metode jibril dalam 

membantu kelancaran membaca al-Qur‟an anak di TPQ At-Taqwa, maka dalam hal 

ini akan penulis akan meneliti santri  kelas tingkat pemula sebagai sampel dalam 

penelitian penulis, berdasarkan obsevasi yang diperoleh oleh penulis bahwa terdapat 

15 orang yang terdiri dari 10 perempuan dan 5 laki-laki, Berdasarkan hasil observasi 

pelaksanaan proses belajar mengajar dilaksanakan 5 hari dalam satu minggu yaitu 

senin, selasa, rabu, kamis, jumat, pada hari sabtu dan minggu diliburkan. Dalam 

proses belajar mengajar guru masih menggunakan metode sorogan yaitu pengajaran 

metode ini adalah guru membacakannya terlebih dahulu kemudian santri mengikuti 

dengan dilakukan secara individual bergantian atau bergiliran metode sorogan kurang 

efisien, disebabkan hanya menghadapi beberapa santri saja sehingga anak didik 

kurang aktif dan kreatif. Hal ini berdampak pada beberapa anak yang belum lancar 

membaca al-Qur‟an dengan baik. 

Kemahiran seseorang dalam membaca al-Qur‟an pembelajaran yang mendorong 

seseorang dengan adanya pengalaman yang dialami serta motivasi-motivasi yang 

terus diberikan, untuk mencapai tujuan pembelajaran. Keberhasilan pengajaran 

biasanya ditunjukkan dengan perolehan nilai dimana setiap nilai menunjukkan tingkat 
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kemampuan dan pemahaman yang dimiliki masing-masing anak. Dari hasil data yang 

ditemukan peneliti masih ada beberapa anak yang belum fasih pengucapannya, belum 

paham huruf hijaiyah dan harakat, belum bisa membedakan panjang pendeknya 

bacaan, dan huruf yang memiliki makhraj. Berdasarkan latar belakang dapat 

diketahui bahwa kemahiran membaca al-Qur‟an anak, TPQ At-Taqwa Desa 

Tangkeno masih rendah. Oleh karena itu penulis berkeinginan untuk menerapkan 

metode jibril sebagai metode yang dapat  membantu proses belajar membaca al-

Qur‟an dengan lancar di TPQ At-Taqwa Desa Tangkeno. Penulis akan melakukan 

penelitian tentang. Penggunaan Metode Jibril dalam Membantu Kelancaran 

Membaca Al-Qur’an Di TPQ At-Taqwa Bombana. Dengan demikian diharapkan 

dengan menggunakan metode jibril dapat memudahkan anak membaca al-Qur‟an 

dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. 

1.2  Identifikasi Masalah 

1. Pendidik kurang menerapkan metode yang tepat dan menarik untuk    

memperlancar kemampuan  membaca al-Qur‟an di TPQ At-Taqwa Desa 

Tangkeno. 

2. Kurangnya arahan, bimbingan, motivasi serta pemberian penghargaan berupa 

hadiah kepada anak dalam pembelajaran mengaji di TPQ At-taqwa Desa 

Tangkeno. 
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1.3 Batasan Masalah 

Agar permasalahan yang dikaji dapat lebih fokus dan terarah, berdasarkan latar 

belakang dan identifikasi masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah 

dapat  membantu kelancaran membaca al-Qur‟an pada santri mengenal huruf-huruf 

hijaiyah dan nama-nama harokat melalui metode jibril pada santri TPQ At-Taqwa 

Desa Tangkeno. 

1.4 Rumusan Masalah 

1. Apakah pelaksanaan metode jibril di TPQ At-Taqwa Desa Tangkeno  dapat 

membantu proses membaca al-Qur‟an dengan lancar? 

2. Bagaimana metode jibri membantu proses membaca al-Qur‟an dengan lancar 

di TPQ At-Taqwa Desa Tangkeno?  

1.5 Hipotesis Tindakan  

 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Jadi hipotesis merupakan pernyataan yang masih lemah kebenarannya 

dan masih perlu dibuktikan kebenaran atau kenyataannya pernyataan yang timbul 

bersifat sementara untuk membuktikan secara nyata dan benar berdasarkan data 

lapangan. Untuk sampai pada pemilihan tindakan yang tepat, maka peneliti 

hendaknya mencari masukan dari orang yang terkait dengan masalah penelitian. 

Berdasarkan rumusan masalah diatas. (Lolang, E. 2014). Hipotesis tindakan 

penelitian ini adalah “ dengan menggunaan metode jibril dapat membantu kelancaran 

membaca al-Qur‟an  di TPQ At-Taqwa Desa Tangkeno. 
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1.6 Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui peningkatan proses belajar  membaca   al-Qur‟an terhadap 

santri TPQ At-Taqwa Desa Tangkeno. 

2. Untuk mengetahui jumlah santri yang mampu membaca al-Qur‟an di TPQ At-

Taqwa Desa Tangkeno. 

1.7  Manfaat Penelitian  

1. Secara teoritis dan akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberi 

sumbangan bagi disiplin ilmu, dan memberi konstribusi yang cukup signifikan 

terutama terhadap upaya pemberantasan buta huruf al-Qur‟an dan tidak 

menutup kemungkinan bagi disiplin ilmu lainnya. (Mulyadi, M. 2012). 

2. Secara praktis, bagi peneliti penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

wawasan dan pengalaman baru dalam pengidentifikasian penerapan metode 

yang ada. (Komariah, N. 2017).  

3. Sedangkan bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat digunakan      

sebagai acuan (referensi) bagi pengguna metode jibril tujuan pembelajaran 

tercapai secara efektif dan efisien. Kegiatan belajar akan semakin optimal dan 

dengan ini diharapkan akan menghasilkan output yang lebih berkualitas dari 

segi agama dan ini akan membuat masyarakat lebih maju dalam keagamaan. 

(Hermawan, H. 2016).  
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