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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Al Qur’an merupakan dasar penting yang harus diajarkan kepada 

orang tua kepada anak sejak kecil. Hal ini merupakan salah satu agar anak 

mampu memahami pelajaran-pelajaran yang ada dalam al Qur’an yang bisa 

menentramkan hati.  

Salah satu cara dalam memelihara al Qur’an dengan cara 

mengajarkanya pada anak-anak sejak kecil. Hal ini dilakukan dengan 

memasukkan pendidikan al Qur’an pada kurikulum sekolah dasar Terpadu. 

Pendidikan ini bertujuan untuk memberikan kemampuan dasar kepada peserta 

didik dalam hal menghafal al Qur’an. Hal ini merupakan usaha pemeliharaan 

kitab suci al Qur’an.  

Mata pelajaran menghafal al Qur’an lebih menitikberatkan pada 

hafalan, pelajaran ini masih banyak menemui kendala terutama dalam hal 

prestasi peserta didik dalam menghafal al Qur’an. Salah satu faktor 

penyebabnya adalah kurang tepatnya guru dalam menentukan suatu strategi 

pembelajaran yang tepat. Penggunaan strategi pembelajaran yang tepat 

memiliki andil yang sangat besar dalam menunjang keberhasilan 

pembelajaran. Ketepatan seorang guru dalam memilih suatu strategi pada 

mata pelajaran tertentu merupakan langkah awal untuk mencapai suatu 

keberhasilan dalam proses pembelajaran.  
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Tujuan pembelajaran akan dapat dicapai dengan penggunaan strategi 

yang tepat, sesuai standart keberhasilan yang ada dalam suatu tujuan. Guru 

tak hanya mengajarkan materi saja tetapi harus memperhatikan kemampuan 

awal yang dimiliki oleh siswanya sehingga guru mampu meningkatkan 

prestasi secara bertahap kepada siswa. 

Salah satu strategi untuk meningkatkan prestasi menghafal al  

Qur’an dapat dilakukan dengan menggunakan strategi peer lesson. Peer 

lesson merupakan pembelajaran dari teman sebaya sebagai usaha dalam 

memperbaiki tingkat prestasi menghafal. 

Penelitian ini mengkaji penerapan strategi peer lesson pada siswa 

kelas I SDIT Nurul Istiqlal Wonosari Klaten. Guru mata pelajaran menghafal 

al Qur’an masih banyak menemui kendala. Berangkat dari uraian di atas, 

penulis terdorong untuk meneliti peranan strategi peer lesson dalam 

meningkatkan hafalan siswa dengan mengambil judul “Upaya Meningkatkan 

Prestasi pada Pelajaran Menghafal Al Qur’an melalui Strategi Peer Lesson 

pada siswa kelas IA SDIT Nurul Istiqlal Wonosari Klaten Tahun Pelajaran 

2013/2014. 

B. Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka pokok 

permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya meningkatkan keaktifan  pada mata pelajaran menghafal 

al Quran melalui strategi peer lesson pada siswa kelas I SDIT Nurul 

Istiqlal Wonosari Klaten  2013/2014? 
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2. Apakah strategi peer leesson mampu meningkatkan prestasi  pada mata 

pelajaran menghafal al Qu’ran melalui strategi peer lesson pada siswa 

kelas I SDIT Nurul Istiqlal Wonosari Klaten  2013/2014? 

C. Hipotesis Tindakan  

Hipotesis tindakandalam penelitian ini adalah: 

1. Dengan penggunaan strategiPeer Lesson dapat meningkatkan keaktifan 

menghafal al Qur’an pada siswa kelas IA SDIT Nurul Istiqlal Wonosari 

Klaten tahun 2013/2014. 

2. Dengan penggunaan strategiPeer Lesson dapat meningkatkan prestasi 

menghafal al Qur’an pada siswa kelas IA SDIT Nurul Istiqlal Wonosari 

Klaten tahun 2013/2014. 

Berdasarkan  hipotesis  di  atas,  maka  indikator  keberhasilannya  

dapat peneliti tunjukkan sebagai berikut: 

No  Indikator Keberhasilan Sub Indikator Keberhasilan 

1 Keaktifan Menghafal siswa 1. Siswa rutin dalam 

mengulang-ulang hafalannya  

2. Siswa  menampakkan  kerja  

sama yang baik sesama 

teman dalam menghafal. 

2 Prestasi menghafal siswa 1. Siswa hafal dengan tartil.  

2. Siswa hafal dengan lancar.   
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D. Tujuan Masalah dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Setelah perumusan masalah dikemukakan, maka tercapainya 

penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Mendeskripsikan upaya meningkatkan keaktifan pada pelajaran 

menghafal al Qur’an melalui strategi Peer Lesson pada siswa kelas IA 

SDIT Nurul Istiqlal Wonosari Klaten 2013/2014. 

b. Mengetahui keberhasilan strategi peer lesson dalam meningkatkan 

prestasi pada pelajaran menghafal Al Quran. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis  

a. Mendapat teori baru tentang meningkatkan prestasi menghafal al- 

Qur’an. 

2. Praktis  

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan atau pengalaman tentang 

Upaya Meningkatkan Prestasi Menghafal al Qur’an melalui 

Strategi Peer Lesson. 

2. Bagi SDIT Nurul Istiqlal, menjadi tolak ukur dalam meningkatkan 

prestasi menghafal al Qur’an melalui strategi perr lesson atas 

berhasil atau tidaknya dalam kegiatan tersebut. 

 


