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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Semakin besar arus globalisasi yang membawa suasana kehidupan 

semakin penuh juga dengan persaingan. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat 

ini arus globalisasi telah mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat 

di Indonesia, keadaan ini akan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda 

dari berbagai sudut pandang. Sebagian orang menafsirkan globalisasi sebagai 

proses pengecilan dunia dan sebagian lainnya menfsirkan bahwa globalisasi 

adalah upaya untuk menyatukan masyarakat di dunia dari sisi gaya hidup, 

budaya, orientasi, serta keyakinan. 

Menyikapi perkembangan zaman pada era globalisasi saat ini yang 

semakin pesat dan erat sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang tangguh 

dan ulet serta mempunyai keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah Swt. 

Dalam mempersiapkan hal itu maka sedini mungkin upaya pembentukan 

mental-mental yang tangguh perlu dipersiapkan melalui dunia pendidikan. 

Menurut undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab III Pasal 2 bahwa “Pendidikan Nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

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

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab”. Dengan demikian diharapkan bangsa Indonesia yang 

terkenal religius ini akan menjadi bangsa yang kuat, maju, makmur dan 

sejahtera, terutama maju dalam dunia pendidikan sebagai basis pembangunan 

suatu bangsa.  

Hal ini berkaitan erat dengan Pendidikan Al-Qur’an yang mempunyai 

kedudukan yang tinggi, karena dengan pendidikan Al-Qur’an menjamin 

untuk 
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memperbaiki akhlak dan mengangkat derajat umatnya. dan dapat dikatakan 

sebagai pondasi yang mempunyai peranan yang sangat penting bagi umat 

islam, ketika perkembangan zaman mulai pesat dan membawa produk dan 

budaya berlabel luar negeri yang tidak semuanya positif.  

Pendidikan Al-Qur’an merupakan suatu pondasi yang penting yang 

harus diajarkan oleh orangtua kepada anaknya. Adapun tujuan dari 

pendidikan Al-Qur’an itu sendiri yaitu untuk melahirkan manusia-manusia 

yang berilmu, berpengetahuan, yang dari imannya itu akan melahirkan 

tingkah laku yang terpuji. Pendidikan Al-Qur’an diajarkan dengan tahapan 

membaca, sebagaimana menurut sabda nabi Muhammad dalam ayat pertama 

surat Al-Alaq “bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan”. 

Maka dari itu salah satu cara untuk melestarikan Al-Qur’an yaitu dengan 

mengajarkan kepada anak-anak sejak dini. 

Al-Qur’an adalah kitab terakhir yang diturunkan Allah SWT kepada 

nabi Muhammad sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya.Al-

Qur’an sebagai suatu pedoman, konsep dan aturan dan hidup manusia dan 

sebagai petunjuk jalan bagi umat manusia. Membaca Al-Qur’an tidak akan 

pernah ada ruginya, seorang muslim yang membaca Al-Qur’an walaupun 

masih dalam tingkatan terbata-bata ia akan mendapat pahala. Oleh sebab 

itulah kewajiban dari seorang muslim untuk mengajarkan kepada anak-

anaknya sedini mungkin untuk belajar Al-Qur’an dengan memepelajari isi 

kandungannya ataupun menghafal. 

Menghafal ayat-ayat Al-Qur’an terutama pada juz 30 sangatlah tidak 

mudah, dalam menghafal sangat membutuhkan kejelian dan berhati-hati 

sebab suatu kesalahan dalam menghafal ayat akan berakibat fatal terhadap 

makna ayat tersebut. Menghafal Al-Qur’an dimulai dari mencintai Al-Qur’an, 

karena menghafal Al-Qur’an tanpa mencintai akan kurang bermanfaat atau 

sia-sia saja, begitupun sebaliknya mencintai Al-Qur’an dengan disertai 

menghafal ayat-ayat akan memberikan nilai, moralitas, dan sifat-sifat yang 

terpuji.  
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Menghafal Al-Qur’an atau surat-surat pendek tidak dapat serta 

merta dilakukan dengan mudah, salah satu upaya untuk mencapai tujuan 

tersebut adalah dengan kegiatan pembiasaan dan pelatihan yang rutin. 

Oleh karena itu orang tua dan guru harus membiasakan anak untuk 

membaca Al-Qur’an terutama pada juz 30 sebelum atau sesudah pelajaran 

dan membiasakan anak untuk membaca Al-Qur’an setelah sholat maghrib 

ketika dirumah. Karena masih banyak anak sekarang yang lebih memilih 

bermain daripada membaca Al-Qur’an. 

Oleh karena itu seorang pendidik atau guru harus mampu memilih 

serta memilah kegiatan yang mungkin cocok untuk menerangkan suatu 

materi atau suatu bahan yang akan disampikan kepada peserta didik agar 

mudah dalam memahaminya. Sebagai contoh adalah materi pembelajaran 

membaca dan menghafal surat-surat pendek pada ayat Al-Qur’an. 

Kemampuan membaca Al-Qur’an merupakan salah satu syarat bagi 

peserta didik untuk memahami ajaran agama islam secara luas.  

Pada kenyataannya di lapangan masih ditemui peserta didik yang 

ternyata belum semuanya memiliki kemampuan yang maksimal dalam 

membaca Al-Qur’an. Kemampuan membaca Al-Qur’an juga tidak 

sebanding lurus dengan kemampuan atau prestasi peserta didik pada mata 

pelajaran yang lainnya. Peserta didik yang memiliki kemampuan atau 

prestasi di mata pelajaran lain belum tentu juga memiliki kemampuan 

yang baik dalam membaca Al-Qur’an. Demikian pula dengan peserta didik 

yang memiliki kemampuan atau prestasi yang kurang bagus pada mata 

pelajaran lainnya adakalanya memiliki kemampuan yang baik dalam 

membaca Al-Qur’an. 

Berdasarkan uraian diatas, diperlukan suatu kegiatan yang 

sekiranya mampu untuk meningkatkan hafalan surat-surat pendek Al-

Qur’an. Oleh Karena itu, penulis mencoba melakukan lebih lanjut tentang 

penelitian tindakan kelas dengan judul “Penerapan Kegiatan Pembiasaan 

Untuk Meningkatkan Kemampuan Menghafal Surat Pendek Al-Qur’an 

Pada Siswa Kelas IV SDN 1 Jambukulon Tahun Ajaran 2017/ 2018”. 



4 
 

 
 

B. Rumusan Masalah  

Sesuai dengan judul penelitian dan uraian latar belakang masalah, 

maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: “Apakah kegiatan 

pembiasaan dapat meningkatkan kemampuan menghafal surat pendek Al-

Qur’an pada siswa kelas IV SDN 1 Jambukulon Tahun Ajaran 2017/2018 

?”. 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mengarahkan 

kajiannya secara teliti dengan tujuan untuk “Mengetahui kegiatan 

pembiasaan dapat meningkatkan kemampuan menghafal surat pendek Al-

Qur’an pada siswa kelas IV SDN 1 Jambukulon Tahun Ajaran 

2017/2018”. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi guru 

a. Sebagai inovasi dalam proses pembelajaran. 

b. Dapat memberikan informasi mengenai kegiatan pembiasaan yang 

sesuai dengan materi menghafal surat pendek Al-Qur’an. 

c. Guru dapat mengetahui tentang kelebihan dan kekurangan pada 

saat pembelajarannya sehingga bisa menjadi pertimbangan untuk 

yang lebih baik. 

2. Bagi siswa 

a. Kegiatan belajar siswa didalam kelas menjadi lebih menarik. 

b. Siswa akan merasa tertarik dan terkesan belajar dengan 

menggunakan kegiatan pembiasaan. 

c. Siswa akan lebih mudah menghafal surat-surat pendek Al-Qur’an 

dengan menggunakan kegiatan pembiasaan. 

3. Bagi sekolah 

a. Memberikan sumbangan pengetahuan yang sangat berarti. 
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b. Menumbuhkan sebuah inovasi untuk perbaikan dalam dunia 

pendidikan.  


