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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan memiliki 

beban dan tanggung jawab dalam pencapaian tujuan pendidikan ini, 

walaupun memang harus di dukung oleh berbagai komponen pendidikan 

lainnya. Sebagai pendidik profesional, guru bukan saja di tuntut 

melaksanakan tugasnya secara profesional.
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Dalam proses pendidikan di lingkungan madrasah aliyah, 

pembentukan manusia yang beriman, bertaqwa terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur diwujudkan dalam rumpun mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam, yang terdiri atas mata pelajaran 

Aqidah, Akhlaq, Al-quran, Hadist, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam. 

Beberapa kemampuan dasar keagamaan juga wajib di tetapkan kepada 

siswa, termasuk salah satunya ialah kemampuan membaca dan menulis 

Al-Qur’an.
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Minat untuk membaca dan menulis Al-Qur’an di kalangan 

sebagian remaja muslim Indonesia saat ini mulai berkurang. Demikian 

pula di lingkungan  MAN 2 Surakarta.Kurangnya minat belajar membaca 

dan menulis Al-Qur’an ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pada 
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akhirnya, menjadi tugas guru PAI-lah untuk berupaya meningkatkan minat 

baca dan tulis Al-quran pada siswa tersebut. Berbagai upaya dilakukan 

oleh guru untuk kepentingan hal tersebut berhasil atau tidaknya upaya 

tersebut sangat bergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhinya. 

Berdasarkan hasil observasi dengan guru PAI pada sekolah 

tersebut didapatkan keterangan bahwa minat baca tulis Al-quran di MAN 

2 Surakarta masih kurang mengingat siswa yang banyak dengan jumlah 

siswa yang bisa baca tulis Al-Qur’an tidak seimbang. Hal itu menunjukan 

bahwa peranan guru di MAN 2 Surakarta dalam mendidik belum optimal. 

Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik untuk meneliti dan 

membahas dalam penulisan skripsi dengan judul “Upaya Guru Pendidikan 

Agama Islam dalam Meningkatkan Minat Baca danTulis Al-Qur’an di 

MAN 2 Surakarta” Tahun Pelajaran 2015/2016” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas dapat dirumuskan 

permasalahan yang akan diteliti adalah: “Bagaimana upaya Guru Agama 

Islam dalam meningkatkan minat baca tulis Al-quran pada peserta didik di 

MAN 2 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016?” 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang upaya guru 

Agama Islam dalam meningkatkan minat baca tulis Al-quran di MAN 

2 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016. 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan Inspirasi dan motivasi yang bermanfaat bagi Ilmu 

Pendidikan Agama Islam. 

b. Manfaat Praktis, yaitu penilitian ini diharapkan dapat memberikan 

Inspirasi bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada 

umumnya dalam memahami tentang upaya guru Agama Islam 

dalam meningkatkan minat baca tulis Al-quran di MAN 2 

Surakarta. 

 


