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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Islam sejak dini merupakan hal yang sangat penting untuk

dilakukan agar anak nantinya tidak terseret arus perbuatan yang menyesatkan

serta dapat tumbuh menjadi anak-anak yang sholeh, yang berbakti, dan ikut andil

dalam pembangunan bangsa dan negara. Salah satu bentuk pendidikan Islam

yang harus diajarkan pada anak sejak dini adalah mempelajari al-Qur’an. Imam

Suyuti sebagaimana dikutip oleh Muhammad Nur mengatakan bahwa

Mengajarkan al-Qur'an pada anak-anak merupakan salah satu diantara pilar-
pilar Islam, sehingga mereka bisa tumbuh di atas fitrah. Begitu juga cahaya
hikmah akan terlebih dahulu masuk ke dalam hati mereka, sebelum dikuasai
oleh hawa nafsu dan dinodai oleh kemaksiatan dan kesesatan.1

Bertolak dari pandangan As-Suyuti di atas maka pengajaran al-Qur’an

harus dilakukan sedini mungkin untuk memelihara kesucian fitrah anak dan

menghindarkan mereka dari kemaksiatan. Pada tingkatan terendah, mempelajari

al-Qur’an berarti membaca dan menuliskannya sebelum akhirnya mengkaji dan

mendalami kandungan isinya. Artinya bahwa, seseorang yang ingin mengetahui

dan mendalami al-Qur’an harus terlebih dahulu menguasai cara membaca dan

menuliskan huruf-huruf al-Qur’an.

1 Muhammad Nur Abdul Hafidz Suwaid. Mendidik Anak Bersama Nabi, terjemahan Salafuddin
Abu Sayyid, (Solo: Pustaka Arafah, 2003), h.157-158
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Belajar al-Qur’an merupakan kewajiban utama bagi umat Islam untuk

dapat menghayati dan mengamalkan isinya sebagai manifestasi iman kepada

kitab Allah yang merupakan rukun iman yang ketiga. Mempelajari al-Qur’an

sejak dini dapat menumbuhkan kecintaan anak pada al-Qur’an yang dengannya

dapat menumbuhkan minat anak untuk mendalami al-Qur’an.

Al-Qur’an diturunkan oleh Allah SWT pada Rasulullah Muhammad saw

dalam bahasa Arab. Diturunkannya al-Qur’an dalam bahasa Arab memungkinkan

tidak semua suku bangsa dapat membacanya dengan baik dan benar tanpa adanya

usaha untuk mempelajari dan mengucapkan huruf-hurufnya dengan benar dan

tepat. Sebagaimana firman-Nya:

Terjemahnya:

“Sesungguhnya kami menurunkannya berupa al-Qur’an dengan bahasa Arab,
agar kamu memahaminya”.2

Kenyataan diturunkannya al-Qur’an dalam bahasa Arab, mengharuskan

kita untuk mempelajari al-Qur’an dan membacanya sebagaimana lisan orang-

orang Arab dalam melafalkan huruf-hurufnya. Disamping itu, al-Qur’an juga

memiliki cara-cara tersendiri dalam melafalkan ayat-ayatnya sebagaimana

firman-Nya  dalam surah al-Muzammil ayat 4 sebagai berikut :

Terjemahnya:

“dan bacalah al-Qur’an itu dengan tartil”.3

2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Jakarta: Mahkota, 2004) h. 507
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Dengan memahami apa yang menjadi seruan ayat di atas, dapat

diketahui bahwa membaca al-Qur’an tidak boleh  dilakukan secara sembarangan

namun ada aturan-aturan dalam melafalkan huruf-hurufnya maupun dalam

hukum-hukum bacaannya. Shahabat ‘Ali Radhiyallâhu'anhu menjelaskan arti

tartil dalam ayat ini yaitu: mentajwidkan (membaguskan bacaan) sesuai huruf-

hurufnya dan mengetahui tempat-tempat waqaf (tempat berhenti).4

Pada kenyataannya, ternyata kalau diamati secara seksama kondisi ummat

Islam Indonesia saat ini banyak sekali dari generasi muda Islam yang tidak bisa

membaca al-Qur’an dengan bacaan yang baik bahkan diatara mereka ada yang

tidak bisa sama sekali (buta aksara al-Qur’an).

Lebih jauh dapat dijelaskan bahwa fenomena ketidakfasihan dalam

membaca al-Qur’an tidak hanya ditemukan pada masyarakat awam tetapi virus

buta aksara al-Qur’an juga telah mewabah  dan menjangkit seluruh lapisan

masyarakat dari kalangan pelajar hingga mahasiswa sekalipun. Hal ini

sebagaimana diungkapkan oleh Udin Supriadi dan Munawar Rahmat bahwa :

Persoalan ketidakmampuan mahasiswa dalam membaca dan menulis al-
Qur’an memang sudah merupakan problem di hampir seluruh universitas. Di
dua jurusan pada FIP IKIP Bandung pada 1991 ditemukan sekitar 48%
mahasiswa tidak bisa membaca al-Qur’an. Hampir sama dengan di UNHAS,
pada tahun 1998 sekitar 47% mahasiswa tidak bisa membaca al-Qur’an.5

3 Ibid. h. 703
4 Kasim Ata, Peran Pusat Studi dan Dakwah Islam Mahasiswa (Pusdam al-Shahwah) Sleman

dalam Meningkatkan Mutu Bacaan al-Qur’an (Online), (http://umm.ic.id.com, diakses tgl. 9 April
2015) 2015

5 Udin Supriadi & Munawar Rahmat, Studi Efektivitas Kutab Bil Hikmah dalam Upaya
Pemberantasan Buta Huruf al-Qur’an pada Mahasiswa Upi (Online), (http://wikipedia.com, diakses
tgl. 23 Maret 2015) 2015
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Apa yang dikemukakan Udin Supriadi dan Munawar Rahmat di atas

seakan mengamini keperihatinan banyak kalangan selama ini bahwa fenomena

ketidakmampuan membaca dan menulis al-Qur’an merupakan gejala yang terjadi

di semua elemen masyarakat. Tidak tanggung-tanggung, gejala ini juga bahkan

dapat ditemukan di perguruan tinggi agama Islam sekalipun. Dalam pengamatan

penulis selama ini, banyak mahasiswa IAIN Kendari yang tidak bisa (terhambat)

menyelesaikan studi karena tidak bisa membaca al-Qur’an dengan bacaan yang

fasih.

Di lokasi penelitian sendiri yaitu SD Negeri 1 Bira, penulis menemukan

beberapa siswa yang sudah duduk di bangku kelas V dan VI namun belum bisa

membaca al-Qur’an. Bahkan beberapa diantara mereka ada yang sama sekali

tidak mengenal huruf-huruf hijaiyah. Temuan ini boleh jadi hanyalah segelintir

dari permasalahan, yang bila ditelisik akan ditemukan masalah yang jauh lebih

kompleks.

Fenomena di atas sungguh ironis, apalagi jika kenyataanya hal itu terjadi

di negeri yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Jika dicermati, fenomena

ini mungkin ada kaitannya dengan melemahnya pendidikan agama Islam di

sekolah. M. Budiyanto mengatakan ada beberapa hal yang menyebabkan kurang

mampunya umat Islam Indonesia dalam membaca al-Qur'ân:

1. Disebabkan hilangnya dan dihapusnya menulis huruf Arab jawi di sekolah-
sekolah formal di Indonesia, meskipun tidak dimaksudkan untuk pelajaran
membaca al-Qur'ân, ternyata sangat membantu siswa dalam membaca al-
Qur'ân meskipun tidak terlalu fasih.
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2. Sempitnya alokasi waktu pendidikan agama untuk tingkat SD-SMU negeri,
hanya 2 jam mata pelajaran. Dengan waktu 2 jam tersebut, seorang guru
dituntut untuk menyampaikan seluruh materi pendidikan agama, termasuk
membaca al-Qur'ân, dengan demikian untuk pengajaran membaca al-
Qur'ân menjadi sangat sempit.

3. Status pengembangan metodologi pengajaran membaca al-Qur'ân selama
ini, metode yang banyak di pakai adalah metode yang tertuang dalam “al-
Qawâ'idul Baghdâdiyah” atau biasa di kenal dengan “tuntunan” atau “Juz
'Amma”, dengan metode ini menyebabkan anak belajar harus memakan
waktu 2-3 tahun untuk bisa membaca al-Qur'ân. Akibatnya banyak anak
yang drop out sebelum ia mampu membaca al-Qur'ân, jadilah ia buta huruf
al-Qur’an selamanya.6

Merujuk pada apa yang dikemukakan Budiyanto di atas, harus dibangun

suatu kesadaran bersama bahwa tanggungjawab untuk mengajarkan baca tulis al-

Qur’an pada siswa tidak bisa lagi dibebankan sepenuhnya pada lembaga

pendidikan formal atau guru agama Islam di sekolah. Demikian itu, karena

lembaga formal sendiri juga memiliki keterbatasan-keterbatasan terutama

mengenai alokasi waktu yang sangat terbatas.

Di sisi lain, upaya meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an pada

anak membutuhkan waktu yang cukup lama dan harus dilakukan secara intens.

Demikian itu karena upaya meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an

tidaklah cukup dengan hanya mengajarkan huruf-huruf hijaiyah dan hukum-

hukumnya saja, akan tetapi mesti diiringi dengan latihan-latihan dan pembiasaan

dalam melafazkannya. Dari sini, guru agama Islam tidak mungkin dapat

melakukannya sendiri apalagi dengan alokasi wkatu yang terbatas.

6 Indra Permana, Problematika Pembelajaran Baca Tulis al-Qur’an (Online),
(http://digilib.unnes.ac.id.com, diakses tgl. 18 April 2015) 2015
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Melihat kenyataan tersebut, maka orang tua sebagai pendidik pertama dan

utama harus mengambil peran dalam upaya meningkatkan kemampuan membaca

al-Qur’an pada anak. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa guru agama

Islam di sekolah dapat lepas tanggungjawab. Akan tetapi, antara guru dan orang

tua siswa semestinya harus terjalin suatu kerjasama dan kordinasi dalam rangka

meningkatkan kemampuan anak dalam membaca al-Qur’an.

Dalam pengamatan penulis di lokasi penelitian, penulis temukan bahwa

pada dasarnya semua pihak baik orang tua maupun guru telah melakukan

upayanya masing-masing dalam meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an

anak. Akan tetapi belajar dari pengalaman selama ini, seringkali terjadi

miskordinasi antara guru dan orang tua hingga banyak program yang tidak

berjalan baik, bahkan terkesan masing-masing pihak saling melempar

tanggungjawab.  Saat ini, di SD Negeri 1 Bira telah dicanangkan beberapa

program peningkatan kemampuan membaca al-Qur’an baik yang termasuk dalam

intrakuriler maupun yang sifatnya ekstrakurikuler. Namun sejauh apakah

program-program tersebut didukung dan di backup oleh orang tua siswa, hal itu

belum pernah diungkapkan. Disisi lain, penulis juga ingin mengungkapkan

bagaimana pihak sekolah membangun kerjasama dengan orang tua siswa dan

bagaimana orang tua siswa mendukung keberhasilan program-program tersebut.

Melalui penelitian ini penulis ingin mengungkapkan kerjasama orang tua dan

guru dalam meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an siswa di SD Negeri 1

Bira Kabupaten Buton Utara.
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B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka fokus penelitian adalah:

“Kerjasama guru dan orangtua dalam meningkatkan kemampuan membaca al-

Qur’an siswa di SD Negeri 1 Bira Kabupaten Buton Utara”.

C. Rumusan Masalah

Mengacu pada batasan masalah di atas, maka masalah penelitian ini

dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Bagaimana upaya guru dalam meningkatkan kemampuan membaca al-

Qur’an siswa di SD Negeri 1 Bira Kabupaten Buton Utara?

b. Bagaimana upaya orang tua dalam meningkatkan kemampuan membaca al-

Qur’an siswa di SD Negeri 1 Bira Kabupaten Buton Utara?

c. Bagaimana bentuk kerjasama guru dan orang tua dalam meningkatkan

kemampuan membaca al-Qur’an siswa di SD Negeri 1 Bira Kabupaten

Buton Utara?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan guru dalam

meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an siswa di SD Negeri 1 Bira

Kabupaten Buton Utara
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2. Untuk mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan orang tua siswa dalam

meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an siswa di SD Negeri 1 Bira

Kabupaten Buton Utara

3. Untuk mendeskripsikan bentuk kerjasama guru PAI dan orang tua dalam

meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an siswa di SD Negeri 1 Bira

Kabupaten Buton Utara

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah

intelektual bagi civitas akademika dalam memahami kerjasama orang tua dan

guru dalam upaya meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an anak.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

bagi pihak-pihak sebagai berikut:

a. Kepada guru di sekolah, penelitian ini diharapkan dapat menginspirasi

perlunya membangun kordinasi dengan orang tua siswa dalam mendukung

pelaksanaan program-program pendidikan di sekolah

b. Bagi orang tua siswa, penelitian ini diharapkan dapat membangkitkan

kesadaran tentang perlunya kerjasama dengan pihak sekolah dalam rangka

pembentukan kompetensi dan keperibadian anak
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c. Bagi peneliti selanjutnya yang menfokuskan kajiannya pada bidang yang

sama, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi awal untuk

ditelaah dan dikembangkan secara komprehensip.

F. Definisi Operasional

Dalam rangka menyatukan persepsi mengenai maksud dan tujuan

penelitian ini, maka dikemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Kerjasama orang tua dan guru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

segala bentuk perbuatan yang menggambarkan adanya kebersamaan (saling

mendukung, saling membantu) antara guru dan orang tua dalam rangka

meningkatkan kemampuan anak dalam membaca al-Qur’an.

2. Kemampuan membaca al-Qur’an yang dimaksud dalam penelitian ini

tingkat kefasihan anak (siswa) dalam melafalkan bacaan-bacaan al-Qur’an

yang sesuai dengan kaidah membaca al-Qur’an yakni makharijul huruf,

sifatul huruf, ahkamul huruf, mad dan qasr, dan hukum-hukum bacaan lain.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Peran dan Tanggungjawab Guru PAI

1. Pengertian Guru

Pada dasarnya sejak awal manusia diciptakan, manusia telah

bersentuhan dengan pendidikan, meskipun masih dalam bentuk dan corak yang

berbeda dari pendidikan yang kita kenal sekarang.  Dalam bentuk yang masih

sederhana, pendidikan mulai dirasakan dan disadari keberadaannya terutama

dimulai sejak manusia mengenal tulisan. Melalui interaksi manusia dengan

pendidikan inilah secara otomatis manusia juga diperkenalkan dengan sosok guru

sebagai tenaga operasional atau tenaga pelaksana pendidikan itu sendiri. Hal ini

dipelopori para pemikir dan para filosof dari zaman ke zaman, dimana posisi

mereka adalah guru bagi orang-orang di sekitarnya.

Disadari atau tidak guru merupakan salah seorang yang paling

berpengaruh dalam pembentukan keperibadian anak. Pada dasarnya, dalam arti

yang luas guru bisa jadi apa dan siapa saja yang dari mereka kita merasa dapat

menarik pelajaran. Guru dalam artian luas ini bisa jadi siapa saja, baik orang tua,

teman, saudara, orang asing, dan sebagainya, termasuk juga diri sendiri. Demikian

pula dengan peristiwa-peristiwa ataupun kejadian-kejadian yang mengajarkan

sesuatu pada kita. Dalam konteks inilah berlaku perkataan “Pengalaman adalah

guru yang terbaik.” Pelajaran dari pengalaman itu dapat berkaitan dengan bidang
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