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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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apa saja, bisa menyenangkan bisa pula tidak, selama orang ataupun hal tersebut

laksana seorang guru yang sedang mengajarkan sesuatu pada kita, murid-

muridnya.

Dalam dunia pendidikan, khususnya jalur pendidikan formal, guru

adalah seorang yang melakukan kegiatan pengajaran dan bimbingan dalam upaya

membantu peserta didik mencapai perkembangannya secara optimal. Dalam

konteks ini, guru adalah salah satu komponen pendidikan yang mengelola

pembelajaran. Tanpa guru tidak ada kegiatan pembelajaran. Dalam Undang-

Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang terdapat dalam Bab I

Pasal 1 dinyatakan bahwa:

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar
membimbing, mengarahkan, melatih, mengevaluasi peserta didik pada
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah.1

Berdasarkan pandangan tersebut, guru merupakan tenaga profesional

yang bertanggung jawab penuh dalam perkembangan peserta didik. Tanggung

jawab guru tersebut tidak hanya pada transfer pengetahuan dan informasi semata,

namun secara lebih kompleks guru bertanggung jawab dalam membentuk

keperibadian peserta didik secara utuh. Dalam konteks ini, memberikan

pemahaman bahwa pembentukan tatanan perilaku serta penanaman nilai-nilai

yang baik kepada peserta didik juga ikut menjadi tanggung jawab guru sebagai

seorang profesional.

1 Anonim, Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 , tentang Guru dan Dosen,
(Bandung: Citra Umbara, 2006), h. 2
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Menurut Keputusan Menpan No. 26/Menpan/1989, Pasal 1 ayat 1, Guru

adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab

oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pendidikan di sekolah.2 Pada

pengertian ini, guru dimaknai sebagai pendidik dalam lembaga pendidikan

formal, dimana dibatasi pada pegawai negeri sipil yang mendapatkan mandat dari

negara untuk mengajar dan mendidik di sekolah. Senada dengan pengertian di

atas, menurut Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1994 sebagaimana dikutip oleh

Soebagio Atmodiwiro disebutkan bahwa :

Jabatan guru adalah jabatan fungsional, yaitu kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan keahlian atau
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.3

Istilah lain yang juga sering digunakan untuk sebutan seorang guru

adalah pendidik. Istilah ini didasarkan pada tugas guru, dimana tugas guru adalah

mengajar dan mendidik. Ada hal penting yang perlu ditekankan terkait dengan

perbedaan makna dari kedua istilah tersebut, dimana mengajar berarti melakukan

transfer pengetahuan kepada peserta didik sedangkan mendidik adalah

membimbing dan mengarahkan peserta didik mencapai kedewasaannya secara

utuh. Jika dalam usaha pengajaran orientasinya adalah kemampuan peserta didik

mengetahui dan memahami konsep, maka usaha pendidikan berorientasi pada

lahirnya sikap dan perilaku peserta didik sesuai dengan nilai-nilai tertentu dalam

2 Ibid.
3 Soebagio Atmodiwiro, Manajemen Pendidikan Indonesia,  (Jakarta; Ardadizya Jaya, 2010), h.

204.



13

masyarakatnya. Oleh karena itu, Jamaluddin mengemukakan definisi pendidik

adalah :

Pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan
atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya
agar mencapai kedewasaannya, mampu berdiri sendiri dapat melaksanakan
tugasnya sebagai makhluk Allah khalifah di muka bumi, sebagai makhluk
sosial dan individu yang sanggup berdiri sendiri.4

Menurut pendapat di atas, guru adalah pendidik yang mempunyai tugas

mengoraganisir pelaksanaan interaksi belajar-mengajar di suatu kelas atau pada

waktu kegiatan belajar mengajar berlangsung. Guru adalah pendidik berarti

orang dewasa, melaksanakan tugasnya sebagai pendidik karena jabatannya.

Untuk lebih memudahkan kita dalam memahami istilah ini, pada

dasarnya definisi guru dapat dibagi dalam dua bagian besar, yaitu secara sempit

dan secara luas. Dalam pengertian yang sempit, guru dapat dibagi menjadi dua

bagian besar, yaitu guru dalam lingkup pendidikan formal dimulai dari Taman

Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi dan guru spiritual. Untuk kategori guru

dalam lingkup pendidikan formal, gambaran guru yang ideal dilukiskan oleh Earl

V. Pullias melalui bukunya yang berjudul Guru sebagai Makhluk Serba bisa

menjelaskan bahwa :

Guru sebagai makhluk serba bisa, maka seorang guru adalah seorang
pembimbing guru itu sendiri, moderator, modernisator, pemberi teladan,
peneliti, penasihat, pencipta, penguasa, pemberi inspirasi, pelaku pekerjaan
rutin, seorang pembaharu, dan juru cerita sekaligus merangkap pelaku.5

4 Jamaluddin, Noor Popoy, Ilmu Pendidikan, Bagian Proyek Peningkatan Mutu PGAN,
(Jakarta: Kementerian Agama, 2008), h. 1

5 Artikel, Guru Makhluk serba bisa (Online), (http://www.dhammacitta.org. diakses tgl 27
maret 2015) 2015.
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Selanjutnya istilah guru spiritual berkaitan erat dengan pemaknaan

istilah guru itu sendiri yang dikenal dalam bahasa Sansekerta, istilah “guru”

mempunyai arti yang sangat mendalam dan luas. Salah satu makna yang banyak

dipakai adalah: the dispeller of darkness within us (orang yang membantu

melenyapkan kegelapan yang ada dalam diri kita).6 Guru seperti ini, dalam

bahasa Inggris sering diterjemahkan menjadi spiritual preceptor. Kata spiritual di

sini lebih dimaksudkan sebagai suatu pendekatan (approach) yang digunakan

dalam menghilangkan “kegelapan” tadi.

Kemudian terkait dengan guru agama Islam, Ramayulis menjelaskan

bahwa ”guru agama adalah seorang pendidik yang memikul tanggung jawab

untuk membimbing”.7 Membimbing dalam hal ini adalah mengarahkan atau

mendidik mental anak didik agar berakhlak sesuai dengan nilai-nilai ajaran

Islam. Dalam pendidikan Islam, guru lebih ditekankan pada makna ”pendidik”

ketimbang sebagai pengajar yang hanya terpaku pada transformasi pengetahuan

semata. Prestasi yang tertinggi yang dapat dicapai oleh seorang pengajar apabila

ia berhasil membuat pelajar memahami dan menguasai materi pelajaran yang

diajarkan kepadanya. Tetapi seorang pendidik bukan hanya bertanggungjawab

menyampaikan materi pengajaran kepada murid saja tetapi juga membentuk

kepribadian seorang anak didik bernilai tinggi. Jika seorang pengajar melakukan

6 Ibid.
7 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 2008), h.36
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transformasi pengetahuan maka seorang pendidik lebih dititik beratkan pada

proses transformasi nilai.

2. Peran dan Tanggung Jawab Guru PAI

Secara kultural, pada dasarnya guru berada dalam bingkai tugas dan

fungsi yang sama yaitu membantu dan mengarahkan peserta didik mencapai

perkembangannya secara optimal.  Tugas dan fungsi guru tersebut secara

otomatis juga menjadi tugas guru pendidikan agama Islam sebagai bagian dari

komponen sistem pendidikan nasional.

Sebagai guru yang mengajarkan agama, guru agama Islam lebih

ditekankan pada tugas-tugas membangun kerohanian dan mental spiritual siswa

dibandingkan dari guru-guru yang lain secara umum. Pada dasarnya tugas guru

pendidikan agama Islam adalah mengacu pada esensi dari pendidikan Islam itu

sendiri, dalam hal ini Yusuf Qardhawi dalam Azyumardi Azra mengemukakan

pandangannya tentang pendidikan Islam adalah :

Pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya,
akhlak dan keterampilannya. Karena itu pendidikan Islam menyiapkan
manusia untuk hidup baik dalam keadaan damai maupun perang, dan
menyiapkannya untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan
kejahatannya, manis dan pahitnya.8

Dalam pandangan di atas, pendidikan Islam diarahkan pada

pembentukan pribadi muslim secara utuh. Dalam hal ini, tugas guru pendidikan

agama Islam adalah mendidik manusia. Penekanan tugas guru pada usaha

8Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, (Jakarta,
Logos Wacana Ilmu, 2006), h. 5.
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”pendidikan agama Islam” dan bukan ”pengajaran agama Islam” mengandung

konotosi yang lebih luas dari sekedar proses transfer pengetahuan dan

keterampilan pada  anak didik. Dalam pendidikan Islam, tugas guru lebih

diarahkan pada upaya pembentukan sikap dan keperibadian, serta perubahan

perilaku peserta didik sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Lebih jauh, tugas

guru agama Islam bukan hanya menggali dan mengembangkan namun yang lebih

penting dari itu adalah upaya menemukan dan membangun tatanan perilaku

sebagaimana idealnya perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah saw.  Seorang

guru harus mampu memerankan dirinya sebagai agent of learning (agen

pembelajaran), yakni sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa

pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.

Dalam mengemban tugasnya, setiap guru harus terpanggil untuk

memainkan sejumlah peranan penting dalam menunaikan tugasnya. Setiap peran

harus merupakan jawaban atas pemenuhan kebutuhan peserta didik. Kebutuhan

yang dimaksud tentu saja bukan kebutuhan materi, tetapi kebutuhan dalam hal

pendidikan dan kehidupan rohani mereka. Hal ini sesuai dengan amanat UU guru

dan dosen No.14 Th. 2005, sebagaimana disebutkan bahwa

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta
didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan
dasar, dan pendidikan menengah.9

9 Republik Indonesia, Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005. (Jakarta: tp. 2005)
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Lebih jauh, dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2007 dikemukakan

bahwa ”tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan,

pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri

dan mengikuti pendidikan lebih lanjut”.10

Memaknai amanat undang-undang di atas, guru dalam hal ini diberikan

peran sebagai motivator akhlak. Seorang guru, dalam hal ini guru agama tidak

hanya dituntut harus mampu sebagai agent of learning, tetapi juga harus mampu

memerankan dirinya sebagai agent of change (agen perubahan) bagi peserta

didik. Karena itulah, seorang guru diharapkan dapat menjadi seorang pendidik

yang tidak hanya sebatas mengajar, tetapi juga harus mampu menjadi motivator

serta terlibat langsung dalam proses pengubahan sikap dan perilaku (akhlak)

siswa.

Guru sebagai motivator akhlak adalah yang bertugas memberikan

dorongan atau stimulasi kepada siswanya untuk bersikap dan bertutur laku

dengan baik mengenai perilaku dan kecerdasan pikiran, dalam hal ini budi

pekerti atau akhlak. Dengan demikian, seorang pendidik harus terlibat langsung

dalam proses pengubahan sikap dan perilaku siswa dalam upaya mendewasakan

siswa melalui upaya pengajaran. Jadi, upaya mendewasakan siswa yang

mencakup akhlak (moral) dan kecerdasan pikiran tidak sebatas dilakukan di

dalam ruang kelas. Ini berarti bahwa seorang guru tetap bertanggung jawab

menjalankan peran keguruannya walaupun di luar jam mengajarnya. Dia

10 Ibid.,
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berperan dalam pengembangan budi pekerti atau perilaku anak didiknya; bukan

hanya sekadar bertumpu pada pengalihan informasi.

Untuk menjalankan peranannya sebagai motivator akhlak dalam proses

belajar-mengajar, seorang guru harus memberikan contoh-contoh penerapan

praktis dan konkret kepada anak didiknya. Karenanya, sudah otomatis ia juga

harus mampu menunjukkan akhlaknya yang positif agar dapat dituruti peserta

didiknya. Bukan hanya sekedar sebagai transformer materi akhlak semata. Hal

ini, dirasa lebih efektif dan akan menimbulkan efek kepada siswa ketimbang ia

hanya “mahir” dalam memberikan segudang materi pembelajaran akhlak. Karena

itu, WF Connell dalam Ramayulis membedakan tujuh peran seorang guru yaitu

”pendidik (nurturer), model, pengajar dan pembimbing, pelajar (learner),

komunikator terhadap masyarakat setempat, pekerja administrasi, serta kesetiaan

terhadap lembaga”.11

Dalam konteks ini, peran guru sebagai model dari nilai-nilai yang

diajarkannya sangat diharapkan. Akhlak seorang guru dituntut menjadi suri

teladan bagi peserta didiknya. Jangan sampai, guru yang menuntut siswanya

untuk berakhlak mulia, namun akhlak pribadinya dalam keseharian masih harus

dipertanyakan.

Salah satu penyebab kenapa pengajaran agama di sekolah tidak bisa

memberikan efek behaviour (perilaku) bagi siswa semata-mata dikarenakan

kebiasaan guru yang mudah merasa puas kalau sudah mengajarkan materi

11 Ramayulis, op.cit, h. 37
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pelajaran agama sesuai kurikulum, dan peserta didik merasa sudah beragama

dengan menghafal materi pelajaran agama. Semua pihak merasa puas dengan

obyektifikasi agama dalam bentuk kurikulum dan nilai rapor. Padahal mengikuti

pelajaran agama tidak otomatis menghasilkan insan beragama. Insan beragama

adalah pribadi yang mampu menghayati agama, menjadikannya takwa dan

berakhlak mulia. Karenanya, dalam perannya sebagai motivator akhlak, seorang

guru harus mempunyai akhlak mulia. Akhlak mulia merupakan konsekuensi

keimanan seorang muslim dalam kehidupannya. Akhlak mulia seseorang akan

tampak pada pola pikirnya (aqliyah) dan pola sikap atau tingkah lakunya

(nafsiyah) yang distandarkan pada aqidah Islam.

Secara lebih khusus, Roestiyah NK menyatakan peranan guru dalam

interaksi edukatif adalah sebagai berikut :

1. Fasilitas, yakni menyediakan situasi dan kondisi yang dibutuhkan individu
yang belajar.

2. Pembimbing, yakni memberikan bimbingan terhadap siswa dalam
interaksi belajar mengajar, agar siswa tersebut mampu belajar dengan
lancar dan berhasil secara efektif dan efisien.

3. Motivator, yakni memberikan dorongan dan semangat agar siswa mau giat
belajar.

4. Organisator, yakni mengorganisasikan kegiatan belajar siswa maupun
guru.

5. Manusia sumber, dimana guru dapat memberikan informasi yang
dibutuhkan oleh siswa, baik berupa pengetahuan, keterampilan maupun
sikap.12

Aneka macam peranan dan tugas guru sebagaimana yang telah

digambarkan di atas, menunjukkan bahwa peserta didik sebagai orang yang

12 Roestiyah NK. Masalah Penagajaran Sebagai Suatu Sistem. (Jakarta: PT. Bina Aksara,
2002), h. 46.
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dibimbing merupakan pribadi yang multi dimensi dan kompleks sehingga butuh

metode dan strategi yang variatif pula dalam mendidik dan mengembangkannya.

Harapannya adalah agar peserta didik dapat tumbuh sesuai dengan potensi yang

dimilikinya yang tentu berguna bagi masa depannya.

Karena itu pula, dikatakan bahwa ”bagaimanapun hebatnya kemajuan

tekhnologi, peran guru akan tetap diperlukan. Tekhnologi yang konon bisa

memudahkan manusia mencari dan mendapatkan informasi dan pengetahuan,

tidak mungkin dapat mengganti peran guru”.13

Pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa yang menjadi tugas

pendidikan agama Islam dalam proses pendidikan adalah  lahirnya kesadaran

dan terbentuknya perilaku peserta didik yang sesuai dengan norma-norma atau

nilai-etika yang berlaku dalam masyarakat dalam hal ini sesuai dengan nilai-nilai

fundamental dari ajaran Islam. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, guru PAI

tidak hanya dituntut untuk melakukan transfer pengetahuan dan kecakapan. Guru

PAI juga dituntut untuk memberikan stimulus kepada siswa agar siswa memiliki

kemauan dan ketertarikan untuk belajar.

B. Tinjauan Tentang Peran dan Tanggungjawab Orangtua

Dalam lingkungan keluarga, anak adalah buah hati yang padanya

tercurah kasih sayang ayah dan ibu. Kehadiran anak menjadi pelengkap bagi

kehidupan keluarga. Anak akan menjadi pendorong dan pemberi semangat bagi

13 Supriono Subakir & Achmad Sapari, Manajemen Berbasis Sekolah, (Surabaya: Pemerintah
RI dan Unicef Unesco, 2011), h. 21
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ayah dan ibu dalam menjalankan fungsi dan tugasnya  dalam rumah tangga.

Kehadiran anak dalam rumah tangga akan melengkapi kebahagiaan keluarga,

karena salah satu tujuan membangun rumah tangga melalui ikatan perkawinan

adalah untuk mendapatkan keturunan yang baik, yaitu anak-anak yang jasmani

dan rohaninya tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya.

Disisi lain, kehadiran anak dalam sebuah keluarga merupakan amanah

dari Allah SWT, untuk dididik dan dibesarkan melalui pembinaan dan

pendidikan yang layak. Islam memerintahkan kepada orang tua sebagai kepala

dan pimpinan keluarga dalam rumah tangga untuk mendidik anak-anaknya,

sebagaimana terdapat dalam Qs. at-Tahrim/66: 6, yang berbunyi ;

              
Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan

keluargamu dari siksa api neraka.14

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pendidikan keluarga merupakan

pendidikan dasar bagi pembentukan jiwa keagamaan anak. Dalam hal, ini tentu

saja peranan ayah dan ibu sangat menentukan. Mereka berdualah yang

memegang kendali penting dalam proses pendidikan anak-anaknya.

Setiap orang tua selalu ingin membina anak agar menjadi anak yang

baik, mempunyai kepribadian yang kuat dan sikap mental yang sehat serta akhlak

14 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Jakarta: Mahkota, 2004), h. 1065.
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yang terpuji. Untuk itu, orang tua harus dapat menjalankan perannya secara

maksimal. Peran terkait dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggungjawab.

Peran orang tua disini membahas tentang pelaksanaan tugas, fungsi, dan

tanggungjawab orang tua dalam memberikan pendidikan pada anak.

Peran pertama dan paling utama yang harus dijalankan oleh orang tua

adalah menempatkan diri sebagai pendidik bagi anak-anaknya. Orang tua adalah

pendidik pertama dalam kehidupan anak. Daradjat mengemukakan sebagai

berikut:

Orang tua atau ayah dan ibu memegang peranan yang penting dan amat
berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Sejak seorang anak lahir,
ibunyalah yang selalu ada  disampingnya. Oleh karena itu, Ia meniru
perangai ibunya dan biasanya, seorang anak lebih cinta kepada ibunya,
apabila ibu itu menjalankan tugasnya dengan baik.15

Kepribadian orang tua, sikap dan cara hidupnya merupakan unsur-unsur

pendidikan yang tidak langsung, yang dengan sendirinya akan masuk ke dalam

pribadi anak yang sedang dalam pertumbuhan. Sikap anak terhadap teman-

temannya dan lingkungan sekitarnya akan sangat dipengaruhi oleh sikap orang

tua dalam pendidikan di keluarga. Oleh karena itu, maka tugas yang diemban

oleh orang tua dalam keluarga adalah memberikan pendidikan yang sepatutnya

kepada anak.

Relevan dengan pernyataan di atas, Arifin membedakan dua macam

peran orang tua terhadap anaknya, sebagai berikut :

1. Orang tua berperan sebagai pendidik anak.

15 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 35
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2. Orang tua berperan sebagai pemelihara serta pelindung anak.16

Imam Al-Ghazali dalam Arifin menguraikan tentang fungsi kedua orang

tua  sebagai pendidik sebagai berikut :

Melatih anak-anak adalah suatu hal yang sangat penting sekali, karena anak
sebagai amanat bagi orang tuanya. Hati anak suci bagaikan mutiara
cemerlang, bersih dari segala ukiran serta gambaran, ia mampu menerima
segala yang diukirkan atasnya dan condong kepada segala yang
dicondongkan kepadanya. Maka bila ia dibiasakan kearah kebaikan dan
diajar kebaikan jadilah ia baik dan berbahagia dunia akhirat. Tetapi bila
dibiasakan jelek atau dibiarkan dalam kejelekkan, maka celaka dan rusaklah
ia. Untuk itu wajiblah menjaga anak dari perbuatan dosa dengan mendidik
dan mengajar dengan akhlak bagus, menjaga dari teman-temanya yang jahat-
jahat dan tak boleh membiasakannya dengan bernikmat-nikmat.17

Jadi jelas bahwa mendidik anak adalah merupakan suatu kewajiban

yang harus ditunaikan oleh orang tua kepada anaknya, karena secara kodrati

orang tua telah diamanahkan untuk menjadi pembimbing di dalam keluarganya.

Ibu sebagai bagian dari orang tua anak dirumah merupakan pendidik pertama dan

utama bagi anak-anaknya. Quraish Shihab dalam Abdullah Sani menguraikan

bahwa :

Ibu adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya, khususnya pada
masa-masa balita. Memang, keibuan adalah rasa yang dimiliki oleh seorang
wanita, karenanya setiap wanita mendambakan kehadiran anak untuk
menyalurkan rasa keibuannya. Mengabaikan potensi ini maka berarti
mengabaikan jati dirinya.18

Pandangan di atas menekankan bahwa orang tua memiliki peran yang

sangat vital dalam membentuk keperibadian anak melalui pendidikan di

16 Arifin, Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama Islam di Lingkungan Sekolah dan
Keluarga, (Jakarta, Bulan Bintang, 2007),  h. 87.

17 Ibid,  h.76.
18Abdullah Sani, Melejitkan Potensi Anak, (Jakarta: Quantum, 2009), h. 312.
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lingkungan keluarga. Sejak kelahirannya, anak telah melakukan interaksi

pendidikan dari kedua orang tuanya terutama ibunya. Pakar-pakar ilmu jiwa

menekankan bahwa anak pada periode kelahirannya sangat membutuhkan

kehadiran ibu-bapaknya. Oleh karena itu, dalam rumah tangga orang tua sangat

diharapkan dapat memberikan pendidikan yang layak bagi anak.

Kemudian, disamping orang tua sebagai pendidik, orang tua juga

sebagai pemelihara dan pelindung anak. Sebagai pemelihara dan pelindung,

orang tua bertanggung jawab atas keselamatan dan kebahagiaan anak-anaknya.

Diungkapkan oleh Quraish Shihab bahwa, “peranan orang tua dalam rumah

tangga adalah menjadikan rumah itu sebagai sakan, yakni tempat yang

menyenangkan dan menentramkan seluruh anggotanya”.19

Kesimpulannya bahwa peranan orang tua dalam pendidikan anak adalah

menyiapkan anak menjadi manusia seutuhnya yang tumbuh dan berkembang

berdasarkan ukuran-ukuran Islam melalui pemberian pendidikan, bimbingan,

pengawasan, dan keteladanan. Harus diketahui bahwa pencapaian tujuan

pendidikan Islam harus didukung oleh kualitas ayah dan ibu secara individu,

kualitas keluarga, kerja sama yang baik serta lingkungan sekitarnya.

C. Tinjauan Tentang Baca Tulis Al-Qur’an

Membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit yang melibatkan

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

19 Ibid., h.112



25

aktivitas visual, pikiran, psikolinguistik, dan metakognitif. Sebagai proses visual,

membaca merupakan proses menerjemahkan simbol tulis (huruf) kedalam kata-

kata lisan. Sebagai proses berfikir, membaca mencakup aktivitas pengenalan

kata, pemahaman literal, interpretasi, membaca kritis, dan pemahaman kreatif.20

Sedangkan Klein sebagaimana dikutip Farida mengemukakan bahwa

definisi membaca mencakup: (1) Membaca merupakan suatu proses, (2)

Membaca adalah strategi, (3) Membaca merupakan interaktif.21 Membaca

merupakan suatu proses dimaksudkan informasi dari teks dan pengetahuan yang

dimiliki oleh pembaca mempunyai peranan yang utama dalam membentuk

makna. Membaca sebagai sebuah strategi dapat dipahami bahwa dengan

membaca seseorang memperoleh pengetahuan dan pemahaman. Sedangkan

membaca sebagai interaktif artinya bahwa membaca merupakan sebuah interaksi

secara langsung antara pebelajar dan sumber belajar dalam suatu proses belajar.

Dalam pengertian yang lain  membaca dipahami sebagai aktifitas mengucapkan

lafal bahasa tulisan ke bahasa lisan menurut peraturan tertentu.

Menurut Paul C. Burns dan Elinor P. Ross dalam Teaching Reading In

Today’s Elementary Schools, seperti dikutip oleh  Muhammad Fauzil Adhim

berkata :

Membaca merupakan sebuah proses yang kompleks, dan ketika anak sedang
membaca, sesungguhnya ia tidak hanya mengasah ketajaman berpikirnya.
Pada saat yang sama, perasaan anak terasah sehingga secara keseluruhan ia

20 Farida Rahim, Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar (Edisi Kedua), (Jakarta: Bumi
Aksara, 2007), h. 2

21 Ibid., h. 3
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b. Imla Manzur (menuliskan atau menirukan ulang), contoh huruf-
huruf atau kalimat suatu tulisan kemudian mereka menuliskan
kembali kalimat-kalimat tersebut tanpa melihat contoh tulisan
semula.

c. Imla Ikhtibari (menuliskan huruf atau kalimat yang diucapkan atau
diimlakan seorang guru tanpa melihat huruf atau kalimat yang
diucapkan tersebut).

2. Menulis dalam cara Al-Insya atau Mengarang24

Sehubungan dengan pembelajaran baca tulis Al-Qur’an, Ahmad Faiz

Budiono mengemukakan, agar dapat berhasil maksimal hendaknya dilakukan

tahapan-tahapan  pembelajaran sebagai berikut :

a. Metode Pembelajaran
1) Klasikal, yaitu guru mengajarkan setiap materi pelajaran kepada

siswa dan memberikan contoh yang benar cara mengucapkan dan
menulisnya.

2) Menyimak, siswa membaca contoh-contoh kalimat yang telah
diberikan, sementara guru menyimak dan memberikan koreksi
terhadap cara pengucapan siswa.

3) Mandiri, siswa belajar secara belajar secara mandiri materi-materi
yang telah dipelajari.

b. Di dalam membaca agar benar-benar ditekankan ketepatan dalam hal
makhraj tiap-tiap huruf, panjang pendeknya bacaan (Mad) dan ghunnah.

c. Setelah siswa dapat membaca dengan benar maka siswa diminta untuk
menyalin contoh-contoh kalimat yang ada, sebab dengan menulis siswa
akan lebih mudah mudah hafal dan menguasai materi tersebut.

d. Materi latihan selain sebagai bahan evaluasi membaca juga dapat
digunakan sebagai materi evaluasi menulis, dengan cara guru/penguji
membaca kata/kalimat siswa menuliskan kata/kalimat tersebut.25

Lebih lanjut tata urutan dalam mempelajari cara membaca dan menulis

huruf hijaiyah (bahasa Arab) dapat dijelaskan sebagai berikut :

24 Yusri Abady dkk, Kemampuan Baca Tulis Al-Qur’an Siswa SMA, (Jakarta: Puslitbang Lektur
Keagamaan, 2007), h. 12

25 Ahmad Faiz budiono, Kitabah Metode Praktis Belajar Membaca dan Menulis Al- Qur’an,
(Klaten: Kitabah, 2007), h. 2
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menentukan berhasil tidaknya suatu proses belajar mengajar. Seorang

pendidik/pengajar baca Al-quran harus menggunakan pendekatan atau metode

yang dianggap paling tepat dengan kondisi yang diajarnya. Sukiman menjelaskan

tiga metode dalam pengajaran Al-Quran, yaitu : “metode ceramah dan metode

latihan atau praktek”.27 Metode ceramah dilakukan dengan menggunakan materi

tentang dasar-dasar pendidikan agama Islam sekaligus membangkitkan motivasi

kepada anak-anak agar mereka sejak dini memiliki kecintaan kepada Al-Quran

dengan sering membacanya.

Metode latihan dan praktek dimaksudkan untuk memperdalam

kefasihan, kelancaran dan ketelitian dalam membaca Al-Quran. Latihan ini

ditekankan sekali dalam memahami ilmu tajwid. Selain metode sebagai salah

satu faktor keberhasilan dalam pengajaran membaca Al-Quran ada beberapa

pendekatan yang dapat digunakan, yaitu “pendekatan langsung, privat, CBSA

dan pendekatan emosional”.28

Selain dari pendekatan pembelajaran membaca Al-Qur’an di atas,

berbagai metode membaca Al-Qur’an juga ditawarkan dalam upaya

meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an. Menurut Imam Murjito metode

yang dapat digunakan dalam pembelajaran Al-Qur’an sebagai berikut :

1. Metode Thariqah Musyafahah
Yaitu metode pembelajaran membaca Al-Qur‟an yang dimulai dari
meniru atau mengikuti bacaan seorang pendidik sampai hafal. Setelah itu

27 Sukiman, Jurnal Aplikasi (Pengajaran Membaca Al-Quran), (Yogyakarta: PPM, 2000), h. 90
28 Ibid
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diperkenalkan beberapa huruf dan harakatnya dari kata-kata atau kalimat
yang di baca itu.

2. Metode Thariiqah Tarkiibiyah (Sinthtetik)
Yaitu metode pembelajaran membaca Al-Qur‟an dimulai dari mengenali
huruf hijaiyyah, yang diawali huruf Alif sampai dengan Ya’ baru
kemudian diperkenalkan tanda baca atau harakat, biasanya dikenal
dengan nama metode Baghdadiyyah.

3. Metode mengenalkan cara membaca Al-Qur‟an yang sesuai dengan
kaidah-kaidahnya
Yaitu metode pembelajaran membaca Al-Qur‟an yang diawali dengan
mengenalkan huruf tanpa dieja. Dengan kata lain mengajarkan membaca
huruf-huruf atau kata-kata arab yang sudah bersyakal dalam Al-Qur‟an
sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Metode inilah yang di gunakan dalam
metode Qiroati dan Iqro‟. Tujuan yang ingin di capai Qiroati adalah agar
penggunaanya dapat membaca Al-Qur‟an dengan Tartil.

4. Metode Thariiqah Shautiyyah (Bunyi)
Metode pembelajaran membaca Al-Qur‟an ini memperkenalkan bunyi
huruf-hurufnya yang sudah diharakati atau bersyakal seperti A, BA, TA
dan seterusnya. Ada juga yang memaparkan contoh misalnya “MA TA”
(mim fathah ta’ fathah) lalu disertai gambar “mata”. Dari huruf-huruf
inilah nantinya dirangkai dalam bentuk kalimat yang teratur. Metode ini
biasanya di pakai untuk mengantarkan seseorang agar dapat membaca
kalimat-kalimat dalam bahasa Arab29

Dari aspek materi yang diberikan kepada anak didik, metode membaca

Al-Quran yang digunakan sekarang dan sangat populer adalah metode

pembelajaran Iqra. Iqra yaitu buku pedoman latihan membaca Al-Quran yang

terdiri dari 6 jilid, dimulai dari tingkatan yang sederhana, tahap demi tahap

sampai pada tingkatan sempurna. Dalam metode ini, anak didik diperkenalkan

pada empat tingkatan, yaitu:

1. Thariqah al-Shautiyyah (pengenalan bunyi dan makhraj huruf)
2. Thariqah al-Tadrij (pengenalan dari yang mudah ke yang sukar)

29 Imam Murjito, Pedoman Metode praktis pengajaran membaca Ilmu Baca Al-Qur’an
“Qiroati”, (Semarang: Koordinator Pendidikan Al-Qur‟an Metode Qiroati, t.th), h. 6
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3. Thariqah Muqaranah (pengenalan perbedaan bunyi pada huruf yang
memiliki makhraj hampir sama)

4. Thariqah Lathifatil Athfal (pengenalan melalui latihan, seperti tajwid dan
sebagainya).30

Pada biasanya metode pengajaran Al-Quran digunakan untuk

meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan belajar. Sehingga dalam

pembelajaran membaca Al-Quran selalu disesuaikan dengan keadaan atau situasi

belajar dan karakteristik anak didik. Karena itu guru kadang-kadang

menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan

perkembangan dan pemahaman serta kemajuan anak dalam memahami dan

melafalkan bacaan Al-Quran.

2. Penerapan Kaidah-Kaidah Membaca Al-Qur’an

Membaca Al-Quran adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki

maupun perempuan, karena Al-Quran disamping sebagai firman Allah yang

didalamnya mengandung hukum-hukum atau aturan-aturan hidup, juga

merupakan pedoman atau tuntunan kehidupan bagi umat manusia. Namun,

karena Al-Quran diturunkan pertama kali ditanah Arab dan berbahasa Arab,

maka ada kaidah-kaidah tertentu yang dapat menunjukan bahwa bacaan-bacaan

Al-Quran tersebut baik dan benar atau bermutu. Kaidah tersebut diantaranya

adalah ilmu tajwid.

Ilmu tajwid adalah ilmu yang mengajarkan bagaimana tata cara yang

seharusnya membunyikan atau membaca huruf-huruf hijaiyah dengan baik dan

30 Sukiman, op.cit, h. 89.



33

sempurna, baik ketika bersendirian maupun sewaktu bertemu dengan huruf lain.

Tombak Alam mendefenisikan, ilmu tajwid sebagai berikut :

Suatu ilmu pengetahuan cara membaca Al-Quran dengan baik dan tertib
menurut Makhrajnya, panjang pendeknya, tebal tipisnya, berdengung atau
tidaknya, irama dan nadanya, serta titik komanya yang sudah diajarkan oleh
Rasulullah s.a.w. kepada para sahabatnya.31

Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa pengajaran tajwid

merupakan upaya memberikan pemahaman yang tepat untuk melafalkan bacaan-

bacaan Al-Quran. Disamping ilmu tajwid, ada pula ilmu nagham yang

mengajarkan tata cara memperindah suara pada Tilawatil Quran. Pada

hakekatnya ilmu tajwid dan ilmu nagham harus berada pada kondisi yang sama

dan saling melengkapi dan menyempurnakan. Dalam pengajaran ilmu tajwid ada

beberapa bidang  yang harus diketahui, yaitu : “makhorijul huruf, sifatul huruf,

hukum-hukum huruf, dan ahkamul mad wal qasr”.32 Bidang-bidang ini

dijelaskan sebagai berikut :

1. Makharijul huruf, meliputi : lobang tenggorokan dan mulut (al-Jauf),
tenggorokan (al-halq), lidah (al-lisan), bibir (asysyafatain, pangkal
hidung (al-khoisyum).

2. Sifatul huruf, terdiri dari : jahr, hams, syiddah, rikhwah, tawassuth,
isti’la, istifal, ithbaq, infitah, idzlaq, ishmat, shofir, qalqalah, lin, inhiraf,
takrir, tafasysyi, istitholah, ghunnah.

3. Hukum-hukum huruf terdiri dari : hukum lamul jalalah, hukum lam
ta’rif, hukum bacaan Ro, hukum nun sukun, dan  hukum tanwin, hukum
nun dan mim yang bertasdid, hukum mim sukun, hukum lam kata kerja,
hukum lam untuk huruf lam, hukum idgham shogir dan bacaan qalqalah.

4. Ahkamul mad wal qasr meliputi : mad wajib muttasil (mad yang bertemu
dengan hamzah dalam satu kata), mad jaiz munfasil (mad yang bertemu

31 Sei H. Dt. Tombak Alam, Ilmu Tajwid Populer, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h.15.
32Ahmad munir dan Sudarsono, Ilmu Tajwid dan Seni Baca Al-Quran, (Jakarta: Rineka Cipta,

1994), h. 1.
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dengan hamzah pada kata lain), mad arid lissukun, mad badal, mad lin,
mad shilah, mad iwad, mad farqi dan mad lazim.33

Dalam bacaan Al-Quran, ada suatu tuntutan agar setiap yang

membacanya memiliki kefasihan. Tingkat kefasihan ini dapat dijadikan bahan

untuk membedakan bacaan yang baik dan benar atau bermutu. Pembahasan

tentang tingkat kefasihan dalam membaca Al-Quran disebut “fashohah” yang

artinya adalah “kesempurnaan membaca dari seseorang tentang cara melafalkan

seluruh huruf hijayah yang ada di dalam Al-Quran.34 Dari penjelasan di atas

dapat disimpulkan bahwa ilmu tajwid sangat besar pengaruhnya bagi mutu

bacaan Al-Quran karena dengan mengetahui ilmu tajwid seseorang akan

terhindar dari kesalahan di dalam melafalkan Al-Quran.

E. Penelitian Relevan

Sejauh pengetahuan penulis telah ada beberapa penelitian sebelumnya

yang ada kaitannya dengan penelitian ini atau yang mencoba mengungkapkan

fenomena yang sama. Diantara penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki

relevansi dengan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut.

Nisbah (2012) dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Program

Peningkatan Kemampuan Membaca Al-Qur’an siswa di SDN 20 Kendari Barat”.

Melalui penelitian ini diungkapkan bahwa: 1) peningkatan kemampuan membaca

Al-Qur’an siswa di SDN 20 Kendari Barat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan

33 Ibid., h. 2-4
34 Ibid., h.3.
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intrakurikuler dan esktra kurikuler. Pembinaan baca tulis Al-Qur’an dalam

kegiatan intrakurikuler dilaksanakan di kelas dan inklude dalam pembelajaran

PAI. Sementara itu, pembinaan baca tulis Al-Qur’an yang dilaksanakan dalam

kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan dalam program pembinaan baca tulis Al-

Qur’an yang dilaksanakan pada hari jum’at dan program bimbingan khusus

untuk penanganan siswa yang lamban. 2) Pelaksanaan program peningkatan

kemampuan membaca Al-Qur’an siswa di SDN 20 Kendari Barat dilaksanakan

dengan menggunakan metode iqra’ melalui kegiatan ekstra kurikuler yang

dilaksanakan pada hari Jum’at selama kurang lebih 90 menit.

Penelitian lainnya adalah yang dilakukan oleh Suroto (2012) dalam

skripsinya yang berjudul “Peran TPA Al-Ikhlas dalam Meningkatkan

Kemampuan Membaca Al-Qur’an Anak di Desa Wonua Sangia Kec. Landono

Kab. Konawe Selatan”. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: 1) Program

pembinaan membaca Al-Qur’an anak di TPA Al-Ikhlas Desa Wonua Sangia

terdiri dari dua program pembinaan yaitu program mengaji iqra’ dan program

tadarrus Al-Qur’an. 2) Pembinaan membaca Al-Qur’an di TPA Al-Ikhlas

dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yaitu pembukaan, pembelajaran klasikal,

pembinaan membaca Al-Qur’an, dan terakhir penutup. 3) Peran TPA Al-Ikhlas

dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an anak di Desa Wonua

Sangia dapat diuraikan sebagai berikut: (a) berperan dalam menumbuhkan minat

baca Al-Qur’an anak, (b) berperan sebagai wadah tempat anak belajar membaca

Al-Qur’an, (c) berperan dalam membudayakan kebiasaan membaca Al-Qur’an
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pada anak sejak dini, dan (d) berperan dalam mendidik anak mengamalkan

ajaran-ajaran Al-Qur’an.

Dari hasil-hasil penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa persamaan

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada tema kajiannya

tentang “usaha peningkatan kemampuan membaca Al-Qur’an”. Namun,

penelitian ini bukanlah pengulangan dari penelitian terdahulu, karena penelitian

ini memiliki perbedaan-perbedaan sebagai berikut:

1) Lokasi penelitian yang berbeda. Setiap tempat/lokasi memiliki karakteristik

yang spesifik sehingga masalah yang terjadi di suatu tempat belum tentu

sama dengan masalah yang ditemui di tempat lainnya.

2) Fokus kajian penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pada

penelitian yang dilakukan oleh Nisbah mengkaji tentang pelaksanaan

program peningkatan kemampuan membaca Al-Qur’an di sekolah. Adapun

penelitian yang dilakukan oleh Suroto mengkaji tentang peran TPA dalam

meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an. Sedangkan penelitian ini,

secara spesifik mencoba mengungkapkan sinergisitas guru PAI sebagai

unsur dari sekolah dalam bekerjasama dengan orang tua siswa untuk

meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an siswa.

Dengan dikemukakannya perbedaan-perbedaan penelitian ini dengan

penelitian sebelumnya, maka dapat ditegaskan oroginalitas penelitian ini bahwa

penelitian ini bukanlah pengulangan dari apa yang telah diteliti sebelumnya dan

tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan plagiat.



37

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tekhnik analisis

deskriptif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang mencoba

membaca fenomena di lapangan dengan apa adanya. Artinya peneliti hanya

mendeskripsikan temuan-temuan di lapangan sesuai apa yang terjadi dalam

perspektif objek di lapangan. Sebagaimana diungkapkan oleh Lexy J. Moleong

bahwa : “penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

dapat diamati”.1

Melalui penelitian ini, penulis ingin mengungkapkan fenomena yang

ada di lapangan terkait dengan kerjasama orang tua dan guru dalam

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

Kabupaten Buton Utara.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Bira Kabupaten Buton Utara.

Pemilihan lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa lokasi tersebut

cukup representatif untuk topik penelitian ini. Alasan yang lain, adalah

1 Lexy J. Moleang, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2000),
h. 3.
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