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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Membaca Al Qur’an pada dasarnya mempunyai tata aturan tertentu 

yang telah ditetapkan. Allah SWT telah mensyariatkan kepada orang yang 

membaca Al Qur’an untuk mengetahui dan menetapkan tata cara membaca Al 

Qur’anul-karim. Allah SWT menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk 

membaca Al Qur’anul-karim sebagaimana firman-Nya, 

 

 

 

 

 ...dan bacalah Al Qur’an itu perlahan-lahan” (Al Muzzammil : 4). 

Ayat ini mengandung arti membaca Al Qur’an harus dengan 

tumaninah (khusuk) dan tadabbur (memperhatikan isinya) dan membacanya 

terus-menerus sesuai dengan tata aturan membacanya (Munir, 1995). 

“Qiro’ah (Qiro’at) adalah salah satu jenis kegiatan membaca Al 

Qur’an yang  bukan hanya membaca biasa tetapi mematuhi tata cara aturan 

tertentu. Menurut susunan baku, asal kata qiro’ah berasal dari kata qirar yang 

berasal dari kata qoro’q-yaqra’u-qira’atan (membaca), merupakan salah satu 

tata cara Islam dalam mengucapkan Al Qur’an yang dipakai dan berbeda 

dengan yang lainnya dalam hal ucapan Al Quranul Karim, sedang menurut 

pengarang kitab Ath-Thayibah dalam memberikan batas diterimanya qiro’ah 

menyatakan bahwa setiap bacaan harus sesuai dengan nahwu” (Munir, 1995). 

Qiro’at muncul sebenarnya dari sejak jaman sahabat sampai dengan 

masa tabi’in. Orang-orang yang menguasai Al Qur’an ialah orang yang 

menerimanya dari orang yang dipercaya dan dari imam demi imam, akhirnya 

semua itu berasal dari junjungan Nabi Muhammad SAW, dari itu kemudian 

dituliskan pada suatu mushaf oleh seorang imam lalu dituliskan lagi mushaf 
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lain oleh seorang yang berbeda begitulah seterusnya ilmu qiroat diedarkan 

(Munir, 1995). 

Qira’at pada saat ini sudah menjadi sangat populer di seluruh dunia 

bahkan kerap kali diadakan perlombaan qiro’at, yang kalau di Indonesia biasa 

disebut MTQ (Musabaqoh Tilawatil Qur’an). Qiraat jadi terkenal karena 

peran serta para ulama dan orang-orang muslim dari zaman dulu sampai 

sekarang. Selain membaca Al Qur’an mendapat pahala, membaca Al Qur’an 

juga berhubungan dengan bidang kesehatan yaitu seorang qori’ atau qori’ah 

mempunyai kemampuan pernafasan yang lebih baik dari pada orang biasa 

(Munir, 1995). 

Menurut Munir (1995) lagu qori’ah tergantung dari masing-masing 

qori dalam membawakan bacaan sesuai dengan metode qori’ah. Seorang qori 

harus bisa menggunakan dan mengambil nafas seselektif mungkin, sehingga 

untuk mencapai pernafasan yang diinginkan membutuhkan aktivitas fisik dan 

latihan pernafasan yang teratur dan benar (Munir, 1995).  

Latihan fisik dan pernafasan dirancang dan dijalankan untuk mencapai 

ventilasi yang lebih terkontrol dan efisien, meningkatkan inflasi alveolar 

maksimal, meningkatkan relaksasi otot, menghilangkan ansietas, 

menyingkirkan pola aktifitas otot-otot pernafasan yang tidak berguna, 

melambatkan frekuensi pernafasan, serta mengurangi udara yang terperangkap 

(Adriskanda & Yunus, 2011; West 2002). 

Paru-paru adalah salah satu organ yang berfungsi untuk bernafas. 

Secara anatomi paru-paru terdiri dari dua bagian yaitu paru-paru bagian kanan 

dan paru-paru bagian kiri. Paru-paru kanan terdiri dari tiga lobus dan paru-

paru bagian kiri terdiri dari dua lobus (Guyton, 2001).  

Sistem kerja paru dalam melakukan pengambilan udara pernafasan 

melalui dua macam cara, yaitu : naik turunnya diafragma untuk memperbesar 

dan memperkecil rongga dada, pengangkatan dan penurunan tulang dada, serta 

tulang-tulang iga bertambah sehingga mengurangi diameter anteroposterior 

rongga dada (Guyton, 1998). Jika tidak ada gangguan dan tidak ada latihan 

khusus maka paru-paru akan bekerja seperti ini seterusnya dalam mencukupi 
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kebutuhan udara pernafasan pada manusia, akan tetapi jika paru-paru 

mendapat latihan yang intensif, sangat dimungkinkan akan mengalami 

pengembangan, dan dengan pengembangan paru tersebut, pengambilan nafas 

udara juga akan bertambah. Hal ini  berhubungan dengan qiro’ah yang selalu 

membutuhkan udara pernafasan yang lebih banyak.  

Penelitian ini akan dilaksanakan di pondok Pesantren Darussalam di 

kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan di pondok 

pesantren tersebut dikarenakan sebagian besar santri mempunyai latar 

belakang qori, disamping itu juga kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga 

rutin dilaksanakan sehingga akan mempermudah dalam jalannya penelitian. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, peneliti berkeinginan untuk 

melakukan penelitian untuk mengetahui perbedaan kapasitas vital paru antara 

qori’ dan nonqori’ di pondok Pesantren Darussalam di Kabupaten 

Purbalingga, Jawa Tengah.  

 

B. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut di atas adalah :  

Adakah perbedaan kapasitas vital paru antara qori’ dan nonqori’? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kapasitas vital 

paru antara qori’ dan nonqori’. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Aspek Teoritik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah 

mengenai perbedaan kapasitas vital paru antara qori’ dan nonqori’. 

2. Aspek Aplikatif  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan 

baik untuk yayasan pondok Pesantren Darussalam, qori’ dan nonqori’, 

serta masyarakat mengenai pengaruh kegiatan mengaji secara qiroah 
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terhadap kapasitas vital paru dan pentingnya pengaruh latihan pernapasan 

terhadap kapasitas vital paru. Dan diharapkan dapat dijadikan dasar 

penelitian pra klinik mengenai respirologi (Ilmu yang mempelajari 

mengenai Sistem Respirasi).  


