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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Al-Qur’an merupakan kalam Allah Ta’ala yang  menjadi mukjizat 

yang diturunkan kepada Rasul-Nya yaitu Muhammad ṣalallāhu „alaihi wa 

sallam sebagai wahyu yang ditulis dalam muṣḥaf dan dihafal di dalam 

dada yang dibaca dengan lisan dan didengar dengan telinga yang 

disampaikan kepada kita dengan mutawattir tanpa keraguan sedikitpun 

dan membacanya adalah ibadah
1
. Al-Qur’an memiliki kedudukan yang 

mulia sehingga siapapun yang mempelajarinya juga akan mulia. 

Rasulullah ṣalallāhu „alaihi wa sallam bersabda :  

رُُكْم َمْن تَ َعلََّم اْلُقْرآَن َوَعلََّمهُ   )رواه البخاري  (َخي ْ
“Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur‟an dan 

mengajarkannya”(HR Bukhari)
2
 

 

Patut disyukuri, minat masyarakat Indonesia dalam mempelajari 

Al-Qur’an begitu besar. Masyarakat semakin sadar betapa pentingnya 

belajar Al-Qur’an, baik itu membaca, menulis, dan menghafal. Hal ini 

terbukti dengan banyaknya orang tua yang menyekolahkan putra-putrinya 

di sekolah-sekolah berbasis islam. Bahkan bukan hanya anak-anak yang 
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bersemangat belajar Al-Qur’an, orang dewasa dari berbagai usia pun turut 

belajar dan bersemangat mempelajarinya.  

Di sisi lain, gerakan belajar Al-Qur’an harus bisa ditangani dengan 

baik. Salah satu permasalahan yang muncul dengan banyaknya peminat 

pelajar Al-Qur’an adalah pendidik. Sebagaimana yang kita ketahui 

pendidik memiliki fungsi dan peran yang sangat urgen dalam 

pembelajaran terutama pendidik Al-Qur’an. Ia bukan hanya sekedar 

mentransfer ilmu melainkan juga mengemban misi para Nabi yaitu 

mengajarkan manusia petunjuk dari Allah. 

Pada kenyataannya, terdapat pendidik Al-Qur’an yang belum 

menguasai dasar-dasar membaca Al-Qur’an sehingga banyak pula 

masyarakat yang membaca Al-Qur’an tanpa menerapkan kaidah-kaidah 

tajwid yang sudah dirumuskan para ulama. Dengan munculnya 

permasalahan tersebut beberapa pondok pesantren dan lembaga 

pendidikan Al-Qur’an di Indonesia menyiapkan program untuk mengkader 

pendidik yaitu program Mulāzamah. 

Program Mulāzamah merupakan  program menghafal Al-Qur’an 

secara intensif yaitu selama 2 tahun dengan tambahan ilmu-ilmu 

pendukung. Program ini dirancang untuk menyiapkan pendidik Al-Qur’an 

yang siap terjun dalam masyarakat maupun lembaga-lembaga pendidikan. 

Program ini telah diterapkan di beberapa pondok pesantren dan lembaga 

pendidikan Islam di Indonesia.  
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Salah satu lembaga  yang menerapkan program ini adalah Pusat 

Pembelajaran Al-Qur’an (PPQ) Al-Mahir yang berlokasi di Gawanan  

Colomadu, Karanganyar.  

Pusat Pembelajaran Al-Qur’an (PPQ) Al-Mahir merupakan salah 

satu lembaga yang bergerak di bidang pendidikan Al-Qur’an. Pendidikan 

Al-Qur’an dilaksanakan dengan berbagai program yaitu program reguler, 

privat, TPQ, dan Mulāzamah.  Program Mulāzamah di PPQ Al-Mahir 

sudah meluluskan 3 angkatan dan sudah terjun ke masyarakat maupun 

lembaga pendidikan.  

Berangkat dari uraian di atas penulis ingin mengetahui lebih lanjut 

terkait pelaksanaan program Mulāzamah tersebut sehingga penulis 

melakukan penelitian dengan judul : “Penerapan Program Mulāzamah 

sebagai Upaya Pengkaderan Pendidik Al-Qur’an (Studi Kasus Pusat 

Pendidikan Al-Qur’an Al-Mahir Gawanan Colomadu  Tahun Ajaran 

2016/2017) ” 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas dapat ditarik pemasalahan penelitian dan 

dirumuskan sebagai berikut : “Bagaimana penerapan Program Mulāzamah 

dalam mengkader pendidik Al-Quran di Pusat Pendidikan Al-Qur’an 

(PPQ)  Al-Mahir?” 
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C. Tujuan dan Manfaat penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan “Penerapan 

Program Mulāzamah dalam mengkader pendidik Al-Quran di PPQ Al-

Mahir”. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :   

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritik hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wacana dan wawasan keilmuwan tentang pengkaderan pendidikAl-

Qur’an dan memberikan manfaat positif  berupa informasi ilmiah 

dalam menyiapkan pendidik Al-Qur’an yang kompeten. Sehingga 

diharapkan generasi yang akan datang menjadi generasi Qur’ani yang 

berkualitas. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

referensi dan pertimbangan dalam pengembangan penelitian 

selanjutnya.  

2. Manfaat praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran, masukan dan pertimbangan dalam 

mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan Al-Qur’an di 

Indonesia. Bagi instansi terkait hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan pertimbangan dalam mengoreksi dan membenahi dalam 

pelaksanaan Program Mulāzamah. 

 

 


