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BAB I 

PENDAHULUAN  

A.  Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini manusia dituntut untuk mengembangkan potensi yang ada 

pada diri seseorang yang telah diberikan oleh Allah SWT., sehingga dapat 

bersaing di dalam dunia global. Pendidikan merupakan tempat terpenting 

untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan manusia 

akan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dan mampu menghadapi 

serta memecahkan segala problematika yang dialami dalam kehidupan baik 

sebagai mahkluk individu atau sebagai makhluk sosial. 

Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 disebutkan tujuan 

pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta mampu 

mempunyai rasa tanggung jawab.
1
 

Dalam implementasi proses pendidikan metode pembelajaran 

seringkali disebut sebagai kunci berhasil atau tidaknya sebuah proses 

pendidikan. Metode pembelajaran adalah bagian faktor primer efektivitas 

belajar. Disamping itu metode pemelajaran berpengaruh menentukan minat 

dan perhatian belajar siswa terhadap kegiatan belajar di kelas. 

Metode pembelajaran teman sebaya merupakan salah satu metode 

pembelaran yang dilakukan guru pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 
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Klaten. Adapun langkah awal yang dilakukan oleh guru pendidikan Agama 

Islam yaitu menyeleksi pada setiap kelas khususnya siswa kelas VIII dan 

mengumpulkan siswa-siswi yang dirasa memang memerlukan pendampingan 

dalam membaca Al-Qur’an. Dengan begitu para siswa akan di berikan jam 

tambahan dengan tujuan agar siswa mampu meningkatkan kemampuan 

dalam membaca Al-Qur’an sesuai yang di harapkan. Selain itu guru 

pendidikan Agama Islam ini juga menguji beberapa siswa yang memang 

dirasa sudah mampu untuk membaca dan bacaan Al-Qur’an nya baik akan 

diminta untuk ikut serta dalam menyimak bacaan teman-teman yang belum 

lanca rmembaca Al-Qur’an. Dengan diadakannya pembelajaran 

pendampingan ini harapan guru (PAI) agar siswa dapat mengucapkan lahaf 

Al-Qur'an dengan mahroj yang benar. Allah SWT. berfirman: 

 [ ٤:٣٧]أَْو زِْد َعَلْيِه َوَرتِِّل اْلُقْرآَن تَ ْرتِيًلا  
Artinya: 

“Dan bacalah Al-Qur’ān denagan Tartil” (QS.Al-Muzzāmmil:4)
2
 

Al-Qur’an adalah sumber utama ajaran Islam dan meruapaka npedoman 

hidup bagi setiap muslim. Al-Qur’an bukan hanya sekedar memuat pentunjuk 

tentang hubungan manusia dengan manusia (habluminnallah waa 

habluminnas), bahkan Al-Qur’an juga mengatu rhubungan manusia dengan 

alam sekitar. Untuk memahami dan mengetahui ajaran secara sempurna, 

maka langkah pertama yang harus dilakukan umat Islam adalah memahami 

isi kandungan Al-Qur’ān dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari 
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dengan sungguh-sungguh dan konsisten
3
. 

Al-Qur’an diturunkan Allah SWT. Kepada manusia untuk dibaca dan 

diamalkan. Al-Qur’an telah terbuti menjadi pelita agung dalam memimpin 

manusia mengarungi perjalanan hidupnya. Tanpa membaca Al-Qur’an 

manusia tidak akan mengerti isi dan tanpa mengamalkan manusia tidak akan 

dapat merasakan kebaikan dan keutamaan Allah SWT. dalam Al-Qur’an
4
. 

Sesuai dalam firman Allah SWT. yang terdapat dalam surah ( Al-alaq :1-5)
5
 

Artinya: 

َرْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق   [ ١:٦٩]اق ْ
Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan,  

﴿١﴾ 
  

نَساَن ِمْن َعَلٍق   [ ١:٦٩]َخَلَق اْلِْ
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.  

﴿٢﴾ 
  

َرْأ َورَبَُّك اْْلَْكَرُم   [ ١:٦٩]اق ْ
Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah,  

﴿٣﴾ 
  

 [ ١:٦٩]الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم 
Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam,  

﴿٤﴾ 
  

نَساَن َما َلْم يَ ْعَلْم   [ ١:٦٩]َعلََّم اْلِْ
Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.  

﴿٥﴾ 
   

Dapat diketahui bahawa setiap muslim mempunyai tanggung jawab dan 

berkewajiban untuk mengerjakan dan mengamalkan Al-Qur’an sebagai 
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petunjuk dan pedoman hidup seluruh umat manusia yang ada di dunia, 

ketidak pedulian manusia belajar Al-Qur’an akan mengakibatkan buta huruf 

Al-Qur’ān yang akhirnya Al-Qur’an merupakan kalamullah tidak lagi dibaca 

ataupun di fahami apalagi diamalkan.Sesuai dalam hadits Nabi SAW. berikut. 

(رواه البخاري رُُكْم َمْن تَ َعلََّم اْلُقْرآَن َوَعلََّمهُ  (   َخي ْ

Artinya: 

 “Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur’ān dan 

mengajarkannya” (HR.Bukhari 5027) 

Dalam membaca Al-Qur’ān idealnya bagi siswa kelas VIII harus sudah bisa, 

apalagi dengan adanya Taman Pendidikan Al-Qur’ān (TPA) di masyarakat 

yang sudah hampir setiap desa ada. Namun beberapa hal yang menjad 

ikendala besar adalah rendahnya minat,  motivasi, dan dukungan dari diri 

sendiri dan keluarga. Jadi jika Al-Qur’an yang hingga saat ini masih asli dan 

murni sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. kepada 

para sahabat hal ini karena Allah Maha Menjaga. 

 [٩٩٦١]ِإنَّا َنْحُن نَ زَّْلَنا الذِّْكَر َوإِنَّا لَُه َلَحاِفظُوَن 

Artinya: 

“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur’an dan sesungguhnya 

Kami benar-benar memelihara.”(QS. Al-hijr: 9)
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Kelas VIII merupakan kelas tengah tingkat SMP yang menjadi objek 
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penelitian ini. Peserta didik di kelas ini masih berada pada masa transisi dari 

kelas VII naik ke kelas VIII memang perlu adanya bimbingan secara khusus 

bagi siswa yang masih belum bisa membaca Al-Qur’an karena tidak semua 

anak berasal dari keluarga yang mengedepankan ilmu religiusitas. Jadi, akan 

lebih efektif apabila guru menggunakan metode  pembelajaran teman sebaya 

dalam pendampingan siswa agar siswa mampu memahami serta menerima 

pelajarannya, sehingga tujuan pembelajaran pendidikan Al-Qur’an dapat 

tercapai sesuai yang diharapkan. 

Ada beberap acara yang digunakan untuk mencapai tujuan Pendidikan  

Agama Islam, salah satunya membaca Al-Qur’an di SMP Negeri 2 Klaten.  

Di sekolahan ini mengajarkan dengan menggunakan metode pembelajaran 

teman sebaya. Metode ini cukup besar pengaruhnya terhadap peserta didik. 

Dalam membaca Al-Qur’an ini tentu tidak mudah dengan sekali membaca 

langsung dapat melafalkan ayat dengan mahroj yang baik, akan tetapi ada 

beberapa metode yang dapat digunakan dan berbagai macam 

problematikanya, salah satunya adalah kegiatan belajar di SMP N 2 Klaten 

yang menerapkan metode pembelajaran teman sebaya dalam belajar 

membaca Al-Qur’an.  

Dalam membaca Al-Qur’an dengan baik itu perlu adanya kebiasaan membaca 

dalam sehari-harinya, dan dengan membaca akan melatih lidah untuk 

mengucakan lafal ayat dan cara membaca panjang pendeknya. Dengan begitu 

guru (PAI) meminta siswa menerapkan program one day one rukuk. Dengan 

diadakannya program tersebut akan sangat membantu siswa agar terbiasa 
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membaca Al-Qur’an.
7
 Di SMP N 2 Klaten masih ada beberapa yang belum 

bisa membaca Al-Qur’an dengan baik seperti halnya panjang pendeknya dan 

bacaan yang masih terbata-bata. Dengan menerapkan program tersebut 

harapan guru (PAI) tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Dalam 

proses  pendidikan upaya atau usaha guru sangatlah penting demi 

kelangsungan proses belajar mengajar yang baik. Dalam pengertian upaya 

sendiri dapat diartikan ikhtiar atau usaha yang dilakukan untuk mencapai 

suatu tujuan. Sedangkan pengertian guru itu sendiri adalah seorang pendidik 

profesional, karena ia telah merelakan dirinya untuk mengemban tanggung 

jawab untuk mendidik yang pada dasarnya tanggung jawab orang tua. 

Beberapa persoalan dari realitas pembelajaran yang penulis lihat di SMP N 2 

Klaten ini ada beberapa siswa yang masih terbata-bata dalam membaca, cara 

mengucapkan huruf hijaiyah yang benar dan ada juga yang masih belum bisa 

menempatkan panjang pendeknya bacaan.Kesulitan membaca Al-Qur’an 

salah satunya di sebebkan lemahnya dukungan dari teman sebaya,sehingga 

ketika belajar kurang ada motivasi yang dapat membuat siswa semangat. Di 

SMP N 2 Klaten dalam belajar membaca Al-Qur’an di buat sistem kelompok 

(khalakoh), yang masing-masing khalakoh terdiri dari 6 – 7 anggota dan ada 

salah satu teman yang di tunjuk untuk bertanggung jawab terhadap 

khalakohnya, selain itu ada satu pendamping (guru) guna untuk mengontrol, 

menyimak, membenarkan mahroj dan menilai perkembangan dalam bacaan 

siswa. Melihat dari upaya guru dalam meningkatkan kemampuan membaca 

Al-Qur’an 2 jam untuk menyampaikan materi pembelajaran yang 1 jam untuk 
                                                             

7
Wawancara dengan Bapak siswadi,Guru PAI SMP N 2 Klaten, tanggal 14 maret 

2017. 



7 

 

membaca Al-Qur.an. Setelah 1 jam untuk membaca Al-Qur’an, lalu guru 

melakukan penyaringan anak-anak yang termasuk dalam kategori siswa yang 

bacaan Al-Qur’an nya masih terbata-bata. Bagi siswa yang termasuk dalam 

kategori di atas, dengan itu guru memberikan jam khusus untuk 

pendampingan. Adapun waktu pendampingan ini selama 1 jam di laksanakan 

setelah shala tjum’at.  Siswa di minta berkumpul di masjid Al-Kautsar SMP 

Negeri 2 Klaten. Jumlah siswa yang telah di seleksi dari kelas VIII A sampai 

VIII H terkumpul kurang lebih ada 70 siswa. Selain itu di rasa kurangnya 

tenaga pendidik PAI, Dengan begitu SMP N 2 Klaten memanggil guru 

pendamping untuk siswa dari luar sejumlah 2 guru dan 3 guru dari dalam 

sekolah.
8
 Setelah penulis melihat keadaan di lapangan masih banyak kita 

jumpai siswa yang masih ada beberapa yang bacaan Al-Qur’an nya kurang 

baik. Dengan begitu penulis tertarik mengangkat judul  “ UPAYA GURU 

PAI DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA  AL-

QUR’AN DENGAN MENGGUNAKAN METODE PEMBELAJARAN 

TEMAN SEBAYA PADA SISWA KELAS VIII DI SMP NEGERI 2 

KLATEN TAHUN PELAJARAN 2016/2017 “ 

B.  Rumusan Masalah 

Setelah menguraikan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang 

dapat diangkat dalam penelitian adalah, upaya yang dilakukan Guru PAI 

dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an di SMP N 2 Klaten 

yang mencangkup beberapa komponen; 

1.  Apa Saja Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Al-Qur’an dengan 
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Menggunakan Metode Pembelajaran Teman Sebaya. 

2. Bagaimana Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Al-Qur’an dengan 

Menggunakan  Metode Pembelajaran Teman Sebaya. 

3.  Apa Hasil dari penggunaan Metode Pembelajaran Teman Sebaya dalam 

Pembelajaran Pendidikan Al-Qur’an ? 

C.  Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang ada pada penelitian memiliki tujuan dengan 

penelitian tersebut yaitu: 

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan metode pembelajaran teman sebaya 

dalam membaca Al-Qur’an di SMP N 2 Klaten. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan metode pembelajaran teman 

sebaya dalam membaca Al-Qur’an di SMP N 2 Klaten.  

3. Untuk mengetahui hasil dari pembelajaran Al-Qur’an dengan 

menggunakan metode pembelajaran teman sebaya di SMP N 2 Klaten.  

D.  Manfaat Penelitian 

1.  Untuk mengetahui penerapan (implementasi) Guru PAI dalam 

meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an di SMP N 2 Klaten.  

2.  Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran membaca Al-Qur’an 

menggunakan metode pembelajaran teman sebaya pada siswa di  SMP N 

2 Klaten. 

3.  Dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna terutama bagi diri penulis 

untuk menambah wawasan khazanah ilmu pengetahuan dan dapat pula 

menjadi bahan masukan calon guru Agama Islam. 


