
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Pembinaan memiliki arti proses, pembuatan, cara membina, pembaharuan, 

penyempurnaan, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna 

untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Kata pembinaan dimengerti sebagai 

Terjemahanya dari kata “training” berarti pelatih,  

Al-Qur’an adalah kalam Allah SWT yang tiada tandingannya (mukjizat), 

diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan perantaraan malaikat Jibril As 

yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas, dan ditulis dalam  

mushaf-mushaf yang disampaikan kepada manusia secara mutawatir (oleh banyak 

orang), serta mempelajarinya merupakan suatu ibadah. 

Al-Qur’an pertama kali turun di bulan Ramadhan, berfungsi untuk menjadi 

petunjuk hidup bagi manusia dan penjelasan-penjelasannya, serta membedakan antara 

yang benar dan pendidikkan yang menekankan padasegi praktis, pengembangan 

sikap, kemampuan dan kecakapan.sesat sebagaiana dalam firman Allah SWT: 























 
Terjemahanya:   

“Bulan ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan  Al-Qur’an, 

sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu 

dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di 



 

antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau 

dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak 

hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah SWT 

menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran 

bagimu.Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah 

SWT atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu 

bersyukur”(Qur’an 2:185). 

Al-Qur’an adalah kitabullah yang diturunkan lafal dan maknanya kepada 

Rasulullah SAW.Al-Qur’an adalah kitab suci yang kekal abadi dan terpelihara, serta 

dijaga kemurniannya olehAllah SWT. Sampai akhir zaman.(Ida Zusnani,2013h 12) Al-

Qur’an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk disampaikan kepada umat 

manusia, sudah barang tentu memiliki sekian banyak fungsi, baik bagi Nabi 

Muhammad itu sendiri maupun bagi kehidupan manusia secara keseluruhan. Di antara 

fungsi Al-Qur’an adalah sebagai berikut: 1) Bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW 

dan kebenaran ajarannya; 2) Petunjuk aqidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh 

manusia. (Erwin Yudi Prahara,2009h. 13)Al-Qur’an adalah kitab yang  tiada  keraguan  

sedikitpun didalamnya dan tidak ada kekurangan yang menodai kesempurnaannya. Ia 

merupakan ruhyang di dalamnya bertumpu kehidupan, kemuliaan, dan keluhuran umat. 

Iamerupakan cahaya yang menunjuk segala jalan kebaikan, (Ida Zusnani,h13) 

sebagaimana dalam firman Allah SWT 













 

Terjemahanya: 

“Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Quran) dengan 

perintah kami. sebelumnya kamu tidaklah mengetahui Apakah Al kitab (Al 

Quran) dan tidak pula mengetahui Apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan 

Al Quran itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan Dia siapa yang Kami 

kehendaki di antara hamba-hamba kami. dan Sesungguhnya kamu benar- 

benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus”(Qur’an 42:52) 

 



 

Al-Qur’an adalah karunia teragung yang Allah limpahkan kepada umat 

manusia.Al-Qur’an adalah pedoman hidup yang akan membawa umat manusia 

kepada kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun akhirat.Demikian agung nilai, 

fungsi, dan dampak Al-Qur’an bagi kehidupan umat manusia, sehingga Al-Qur’an 

lebih baik dan lebih bernilai dari seluruh kekayaan di dunia. (Abu Amar dan Abu 

Fatiah, h 52) 

Pendidikan merupakan upaya pengembangan potensi yang ada dalam diri 

untuk menghasilkan manusia yang berkualitas, mencakup pengetahuan yang harus 

dimiliki dan moral yang dibentuk dan dilandasi oleh nilai-nilai keimanan dan 

ketakwaan. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, posisi dan keberadaan pesantren sebenarnya memiliki tempat 

yang istimewa. Keistimewaan pesantren dalam sistem pendidikan nasional dapat kita 

lihat dari ketentuan dan penjelasan pasal-pasal dalam Undang-Undang  Sisdiknas 

sebagai berikut: pertama, dalam pasal 3 UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 di 

jelaskan 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. 

Pendidikan Islam mempunyai peranan penting dalam pengembangan dan 

peningkatan SDM.Sesuai dengan cirinya sebagai pendidikan agama, secara ideal 

berfungsi dalam penyiapan SDM yang berkualitas tinggi, baik dalam penguasaan 

terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi maupun hal karakter, sikap, moral, dan 

penghayatan serta pengalaman ajaran agama. 

Pondok pesantren sebagai salah satu bentuk lembaga pendidikan Islam 

yangjuga tidak terlepas dari tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam 



 

Undang-gundang sistim Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 tentang sistim 

pendidikan nasional. Lembaga pondok pesantren ini telah banyak memberikan 

kontribusi bagi masyarakat Indonesia. Sejalan dengan peranan tersebut, maka pondok 

pesantren kini telah mengalami perubahan bentuk dari keadaan semula, hal ini harus 

diakui, karena pondok pesantren kini tengah berada di dunia modern.Oleh karena itu 

lembaga pondok pesantren harus menguasai sains dan teknologi, Tantangan seperti ini 

harus mampu dihadapi oleh pondok pesantren di era globalisasi ini. 

Pondok  pesantren Al-Ikhlas Lambuya merupakan pondok pesantren yang terbilang 

baru namun kontibusinya sangat luar biasa bagi perkembangan pendidikan di Kabupaten 

Konawe, karena telah  mampu bersaing dengan pondok Pesantren lain dengan sejumlah 

prestasi diantaranya Pondok pesantren Al-Ikhlas Lambuya berhasil mengirim empat 

orang alumni untuk melanjutkan studi srata satu (S1) di Universitas Al-Azhar Kairo 

Mesir dan berhasil membantu beberapa alumni untuk mendapatkan beasiswa di berbagai 

perguruan tinggi. 

Santri pondok pesanren Al-Ikhlas Lambuya juga berhasil meraih juara I hafalan 

hadits kategori putra dan putri, juara II kasidah rebana putri, juara II hafalan Al-Qur’an I 

Juz putri,juara II hafalan Al-Qur’an 5 juz putra, yang di peroleh pada STQ tingkat 

Kabupaten Konawe, dan dua orang berhasil menuju pesantren lain dengan sejumlah 

prestasi diantaranya Pondok Pesantren Al-Ikhlas tingkat Provinsi untuk kategori hafalan 

hadits.(Akun Facebook Ponpes Al-Ikhlas Lambuya, diakses pada tanggal 23 Februari 

2019) 

Pondok pesantren Al-Ikhlas Lambuya yang masih belum cukup berkembang, 

tentunya  hal ini  merupakan  prestasi  yang  sangat baik dan  merupakan salah satu 

bentuk keberhasilan dari pondok pesantren tersebut. Karena dengan berbagai 



 

keterbatasan yang dimiliki baik  dalam bidang sumber daya manusia maupun sarana dan 

prasarananya pondok pesantren ini mampu menghasilkan santri yang berprestasi. 

Keberhasilan  ini tidak lepas dari  pengelolaan dan pembinaan yang diterapkan di 

Pondok Pesantren tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana 

bentuk  pembinaan yang di lakukan disana terkhusus model pembelajaran membaca Al-

Qur’an diPondok pesantren Al-ikhlas Lambuya. Maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan Judul “PolaPembinaan Membaca Al-Qur’an Santri Pondok 

Pesantren Al-Ikhlas Lambuya” 

1.2.Fokus penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus penelitian yaitu: 

1.2.1.  Pola pembinaan Membaca Al-Qur’an santri di Pondok Pesantren Al-Ikhlas 

Lambuya 

1.3.Rumusan masalah 

1.3.1.  Bagaimana pola pembinaan membacaAl-Qur’an Santri di Pondok Pesantren Al-

Ikhlas Lambuya 

1.3.2. Faktor pendukung dan penghambat pembinaan membaca Al-Qur’an santri pondok 

pesantren Al-Ikhlas Lambuya ? 

1.4.Tujuan penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penulis mengacu pada permasalahandiatas adalah sebagai 

berikut: 

1.4.1. Untuk Mendeskripsikan Pola Pembinaan Membaca Al-Qur’an santri di Pondok 

Pesantren Al-Ikhlas Lambuya 

1.4.2. Untuk Mengetahui Hambatan dan solusiPembinaan Membaca Al-Qur’an Santri Di 

Pondok Pesantren Al-Ikhlas Lambuya 

1.5.Manfaat Penelitian 



 

1.5.1. Manfaat praktis 

1.5.1.1. Untuk mengetahui pola pembinaan membaca Al-Qur’an santri Pondok 

pesantren Al-Ikhlas Lambuya 

1.5.1.2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi pembinaan membaca Al-

Qur’an Santri pondok peseantren Al-Ikhlas Lambuya. 

1.6. Definisi Operasional 

 1.6.1. Pola 

Pola adalah bentuk atau model yang memilik keteraturan, baik dalam desain 

maupun gagasan abstrak.Unsur pembentuk pola di susun secara berulang dalam aturan 

tertentu sehingga dapat di prakirakan kelanjutanya. 

1.6.2. Pembinaan 

Pembinaan adalah upaya yang di laksanakan secara sadar, berencana, teraharah, 

teratur dan bertanggung jawab dalam rangka, memperkenalkan, menumbuhkan, 

membimbing, mengembangkan pengetahuan dan kecakapan. 

1.6.3. Membaca  

Membaca adalah suatu proses yang di lakukan serta di pergunakan oleh pembaca 

untuk memperoleh pesan yang hendak di sampaikan. 

1.6.4. Al-Qur’an 

Al-Qur’an adalah kalam Allah yang di turunkan kepada nabi Muhammad SAW 

melalui perantara malaikat jibril kepada umat manusia untuk di jadikan pedoman dalam 

kehidupan di dunia dan akhirat. 

     1.6.5. Santri  

Santri adalah anak-anak didik yang datang dari jauh untuk khusus belajar tentang 

ilmu agama dan tinggal di sebuah kompleks pendidikan yang di sebut pesantren, di 

bawah asuhan pak kyai. 



 

 

   


