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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

        Al-Qur’an merupakan kitab suci umat Islam sebagai sumber ajaran 

Islam dan merupakan sumber segala ilmu pengetahuan yang dijadikan 

landasan dalam pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, kemampuan 

menulis, membaca, mengerti, sekaligus menghayati isi kandungan al-Qur’an 

harus dimiliki oleh seorang muslim, khususnya kemampuan untuk membaca 

al-Qur’an.  

        Membaca al-Qur’an merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki 

seorang muslim. Karena membaca al-Qur’an merupakan ibadah. Nabi SAW 

bersabda: “Barangsiapa membaca satu huruf dari kitab Allah, baginya 

(pahala) kebagusan. Setiap kebagusan dilipatkan sepuluh kebagusan serupa. 

Saya tidak mengatakan Alif Lam Mim satu huruf, namun Alif satu huruf, 

Lam satu huruf dan Mim satu huruf”. (HR. at-Tirmidzi dan al-Hakim).
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        Dalam proses pendidikan ajaran Islam, segala sumber ilmu 

pengetahuan di ambil dari dalil-dalil yang ada dalam al-Qur’an. Begitu 

penting dan istimewanya al-Qur’an. Sehingga banyak orang yang 

berbondong-bondong untuk mempelajari al-Qur’an, yang diawali dengan 

belajar membaca al-Qur’an. Sekolah-sekolah berbasis Islam pun 

melaksanakan program wajib bagi siswa yang akan masuk disekolah 
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tersebut yakni mampu membaca al-Qur’an. Salah satu sekolah berbasis 

Islam yang memiliki program tersebut adalah SMP Muhammadiyah 7 

Surakarta. 

        SMP Muhammadiyah 7 Surakarta sebagai salah satu lembaga 

pendidikan formal yang berciri khas agama Islam yang betujuan 

mewujudkan insan berwawasan global, berkarakter serta berakhlaqul 

karimah untuk terciptanya sekolah unggul dan bermartabat. Adapun salah 

satu misi SMP Muhammadiyah 7 Surakarta adalahmengamalkan ajaran 

Islam sebagai pencerminan keunggulan perilaku serta keunggulan budi 

pekerti. 

        SMP Muhammadiyah 7 Surakarta dalam membentuk kepribadian 

siswa, sekolah melakukan pembekalan terhadap siswa dengan membaca al-

Qur’an, menulis, memahami arti, serta mampu memahami isi kandungannya 

dengan baik dan benar. Maka untuk mencapai tujuan tersebut, SMP 

Muhammadiyah 7 Surakarta melalui Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) 

melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kesulitan membaca al-

Qur’an.Dalam hal mengatasi kesulitan membaca al-Qur’an, guru PAI 

memiliki peran dan tanggung jawab akan hal tersebut, yang bertugas 

membina dan memantau perkembangan anak didiknya dalam kemampuan 

membaca al-Qur’an. 

        Di SMP Muhammadiyah 7 Surakarta, ada program Iqrā, Qur’ān dan 

Tafhīmul Qur’ān (IQT) yang dijalankan sekolah dengan intens dan bertahap 

yang bertujuan agar siswanya mampu membaca al-Qur’an dengan baik dan 



3 
 

 

benar sesuai tajwid, mampu memahami arti dan isi kandungan al-Qur’an 

yakni dengan adanya program yag diwajibkan untuk semua kelas. Program 

pertama kelas VII adalah Baca Tulis Al-Qur’an (BTA) Iqrā, kelas VIII 

Khotmīl Qur’ān, dan kelas IX Tafhīmul Qur’ān. Hal itu dapat penulis lihat 

ketika melaksanakan program magang 1,2 dan 3 di SMP Muhammadiyah 7 

Surakarta. Akan tetapi realita yang terjadi, masih banyak siswa yang 

sebagian besar mengalami kesulitan dalam membaca al-Qur’an. 

        Sesuai dengan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk membahas 

satu permasalahan yang berkaitan dengan proses belajar mengajar di SMP 

Muhammadiyah 7 Surakarta yaitu sejauh mana peran yang dilakukan oleh 

guru PAI dalam mengatasi kesulitan membaca al-Qur’an terutama dalam hal 

memberantas buta huruf al-Qur’an. Oleh karena itu, penelitian dengan judul 

“PERAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MENGATASI 

KESULITAN MEMBACA AL-QUR’AN SISWA DI SMP 

MUHAMMADIYAH 7 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2016/2017 perlu 

dilakukan. 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah: 

1. Bagaimana peran guru pendidikan agama Islam dalam mengatasi 

kesulitan membaca al-Qur’an siswa di SMP Muhammadiyah 7 

Surakarta? 
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2. Apa saja kesulitan pembelajaran al-Qur’an dan upaya dalam mengatasi 

kesulitan pembelajaran al-Qur’an di SMP Muhammadiyah 7 Surakarta? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1. Tujuan : 

Sesuai dengan rumusan pertanyaan penulisan diatas, maka tujuan 

yang hendak dicapai dalam melakukan penulisan ini adalah: 

a. Mendeskripsikan peran guru pendidikan agama Islam dalam 

mengatasi kesulitan membaca al-Qur’an siswa di SMP 

Muhammadiyah 7 Surakarta. 

b. Mengidentifikasi kesulitan pembelajaran al-Qur’an dan upaya 

mengatasi kesulitan pembelajaran al-Qur’an di SMP Muhammadiyah 

7 Surakarta. 

2. Manfaat : 

a. Manfaat Teoritis 

Sebagai tambahan khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang 

pengetahuan agama Islam, terutama tentang peran guru pendidikan 

agama Islam dalam mengatasi kesulitan membaca al-Qur’an. 

b. Manfaat Praktis 

Memberikan gambaran peranguru pendidikan agama Islam 

beserta rekomendasi bagi guru PAI guna perbaikan bagi SMP 

Muhammadiyah 7 Surakarta dalam mengatasi kesulitan membaca al-

Qur’an. 


