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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Alquran adalah sumber pertama dalam Islam untuk mengetahui pokok-

pokok ajaran Islam yang selalu relevan dengan masa lalu, masa kini, maupun 

masa mendatang. Alquran merupakan pedoman hidup umat muslim. Misalnya, 

Alquran dapat digunakan sebagai dasar pendidikan yang mampu membentuk 

generasi yang senantiasa melakukan kebaikan. Alquran dapat membimbing dan 

mengarahkan manusia untuk membedakan kebaikan dan keburukan. Selain itu, 

Alquran juga merupakan sumber pengetahuan dan sumber hukum segala aspek 

kehidupan (Taufik, 2000).  Oleh karena itu, umat muslim seharusnya 

mengamalkan Alquran dalam kehidupan mereka agar kehidupannya dilingkupi 

dengan kebaikan-kebaikan yang membawa kebahagiaan di dunia maupun akhirat. 

Menurut Taufik (2000), untuk mengamalkan Alquran, dapat dimulai dengan 

langkah awal yaitu berinteraksi dengan Alquran terlebih dahulu sesuai dengan 

tingkat kemampuan masing-masing orang. Berinteraksi dengan Alquran bisa 

dilakukan dengan cara beraneka ragam, salah satunya dengan membaca  Alquran.  

Membaca Alquran bukan hanya langkah awal untuk mengamalkan 

Alquran, namun juga merupakan kewajiban setiap orang Islam karena perintah 

untuk membaca Alquran tertera dalam Q.S.Al-Ankabut : 45 yang berbunyi : 

                 ……….                               
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 “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab (Al-Qur’an)...”  

Membaca Alquran juga merupakan pembeda antara orang beriman dan tidak 

beriman. Hal tersebut tertera dalam Q.S.Al-Isra’ : 45 yang berbunyi : 

.             

“Dan apabila kamu membaca Al-Qur’an, niscaya Kami adakan antara kamu dan 

orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat suatu dinding yang 

tertutup.” 

Selain itu, membaca Alquran juga mendatangkan pahala. Hal itu tercantum dalam 

salah satu hadits yang berarti: 

“Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu berkata: “Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wasallam bersabda: “Siapa yang membaca satu huruf dari Al Quran 

maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut, satu kebaikan dilipatkan 

menjadi 10 kebaikan semisalnya dan aku tidak mengatakan ااا satu huruf, 

akan tetapi Alif satu huruf, Laam satu huruf dan Miim satu huruf.” (HR. 

Tirmidzi) 

Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa membaca 

Alquran merupakan aktivitas yang sangat penting dan wajib dilakukan bagi orang 

Islam, serta mendatangkan pahala bagi yang membacanya.  

Namun, sangat disayangkan, di Indonesia ditemukan bahwa tidak semua 

orang yang beragama Islam dapat membaca Alquran karena buta huruf Alquran. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013, ada sekitar 54 persen dari 

keseluruhan  populasi umat Islam di Indonesia yang tidak bisa membaca Alquran 
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(koran republika.co.id, 2015). Ditambah lagi, Machasin selaku Dirjen Bimbingan 

Masyarakat (Bimas) Islam Kemenag, tidak menampik bahwa jumlah umat muslim 

yang belum bisa membaca Alquran masih banyak. Menurut perhitungannya, dari 

54 persen orang Islam di Indonesia belum bisa membaca Alquran itu sepertiganya 

adalah usia anak-anak dan banyak juga umat muslim usia dewasa yang belum bisa 

membaca Alquran (Safutra, 2016). 

  Sangat disayangkan pula, di salah satu universitas yang didirikan oleh 

salah satu organisasi Islam, yaitu Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), 

didapati bahwa tidak semua mahasiswa muslim  mampu membaca Alquran. 

Menurut Kepala Mentoring UMS, Abu Bakri Royani mengungkapkan bahwa 

banyak mahasiswa tidak lulus tes BTA (Baca Tulis Alquran) dan semakin tahun 

semakin meningkat jumlahnya (Tim UMS, 2015).  Lebih spesifiknya, di Fakultas 

Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, menurut data yang diperoleh 

dari LPPIK (Lembaga Pengembangan Pondok Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan), dari 227  mahasiswa muslim angkatan 2016 yang 

mengikuti tes membaca Alquran, 18%  nya tidak lulus tes membaca Alquran, 

sedangkan pada tahun selanjutnya, dari 234 mahasiswa muslim angkatan 2017 

yang mengikuti tes membaca Alquran,  24%  nya tidak lulus tes membaca 

Alquran.  Dua puluh empat persen mahasiswa yang tidak lulus tes membaca 

Alquran tersebut terdiri dari 18% mahasiswa yang mendapatkan nilai C dan 6% 

mahasiswa mendapatkan nilai D. Mahasiswa-mahasiswa yang tidak lulus itulah 

yang yang tergolong buta baca Alquran. Adanya fakta tersebut tentu saja sangat 

memprihatinkan, mengingat pentingnya dan wajibnya kegiatan membaca Alquran 
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dalam kehidupan  umat muslim, tidak terlepas di dalamnya yaitu mahasiswa 

muslim di UMS. Selain itu, mampu membaca Alquran dalam lingkup perkuliahan 

juga sangat penting untuk mahasiswa UMS, dikarenakan kemampuan membaca 

Alquran yang baik dapat lebih memudahkan mahasiswa ketika mengikuti mata 

kuliah yang berhubungan dengan keislaman. Sebab, di dalam mata kuliah tersebut 

terdapat tugas membaca Alquran di kelas maupun tugas menghafal surat di dalam 

Alquran.  

  Berdasarkan fakta tersebut, Universitas Muhammadiyah Surakarta 

mencetuskan Program Mentoring AIK (Al-Islam dan Kemuhammadiyahan) yang 

wajib diikuti oleh mahasiswa semester 1 dan 2. Program Mentoring AIK 

merupakan salah satu strategi pembinaan keislaman kepada mahasiswa yang 

dilakukan dalam bentuk halaqah-halaqah (kelompok-kelompok) sebagai 

perwujudan kampus yang berwacana keilmuan dan keislaman. Kelompok-

kelompok tersebut biasanya masing-masing beranggotakan kurang lebih 12 

mahasiswa semester 1 dan 2. Akan tetapi, jumlah tersebut dapat sedikit berbeda 

pada setiap fakultas, tergantung kebijakan Koordinator Mentoring masing-masing 

fakultas. Pada kelompok Mentoring, terdapat satu pementor sebagai pembimbing 

yang menginternalisasi nilai-nilai keislaman dan menyelesaikan masalah 

keagamaan setiap anggota.  Di samping itu, secara khusus pementor juga bertugas 

membimbing mahasiswa untuk memahami nilai keislaman secara teoritik maupun 

aplikatif dan membimbing mahasiswa untuk belajar membaca Alquran. Dari hal 

tersebut, dapat dipahami bahwa betapa pentingnya Mentoring bagi mahasiswa 

muslim.  



5 
 

 
 

 Di sisi lain, Mentoring juga sangat penting kedudukannya dalam sistem 

perkuliahan. Sertifikat kegiatan Mentoring AIK merupakan syarat bagi 

pengambilan mata kuliah Studi Kemuhammadiyahan. Sertifikat tersebut dapat 

didapatkan apabila mahasiswa dapat mencapai nilai minimal C atau lebih baik 

dari nilai minimal. Sementara mahasiswa yang mendapatkan nilai D atau E tidak 

bisa mendapatkan sertifikat dan diharuskan mengulang Mentoring selama 1 tahun, 

sehingga pengambilan mata kuliah Studi Kemuhammadiyahan juga tertunda 

selama 1 tahun. Nilai tersebut diperoleh dari hasil ujian Mentoring berupa tes 

praktek ibadah, tes pengetahuan keislaman, maupun tes membaca Alquran/Iqra’.  

  Adanya kewajiban dan kepentingan bagi mahasiswa untuk mengikuti 

kegiatan Mentoring, mau tidak mau membuat mahasiwa rutin mengikuti kegiatan 

pembelajaran keislaman di Mentoring, khususnya kegiatan belajar membaca 

Alquran. Namun, perlu diketahui bahwa pembelajaran membaca yang termasuk 

dalam pembelajaran bahasa seharusnya dilakukan pada usia kanak-kanak, yang 

merupakan periode kritis dalam perkembangan manusia. Periode kritis diyakini 

sebagai masa-masa emas memperoleh pengetahuan, termasuk di dalamnya 

memperoleh bahasa (Musfiroh, 2017). Menurut teori Bloom (dalam Priyanto, 

2014), masa emas tersebut terjadi pada umur 0-8 tahun, karena pada usia 8 tahun, 

pertumbuhan sel otak mencapai 80%. Artinya, mahasiswa yang rata-rata  berusia 

18-22 tahun, sudah jauh melewati masa emas tersebut. Apalagi, dalam 

pembelajaran membaca Alquran melalui Mentoring, mahasiswa dituntut 

melafalkan huruf-huruf yang bukan berasal dari bahasa ibunya. Mengacu pada 

pendapat Chaer (2015), melafalkan huruf-huruf Alquran tersebut tentunya lebih 
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sulit dilakukan karena  anak-anak lebih berhasil dalam pembelajaran bahasa kedua 

(bahasa selain bahasa Ibu) daripada orang dewasa dalam hal pelafalan. 

 Selain itu, berdasarkan data awal peneliti,  salah satu pementor yang 

berinisial MMA menyatakan bahwa di kelompok Mentoring yang diampunya, 

hanya 1 dari 8 mahasiswa yang terlihat benar-benar tertarik untuk belajar 

membaca Alquran. Mahasiswa tersebut tertarik belajar membaca Alquran karena  

menyadari bahwa mengaji adalah kewajiban umat muslim dan karena menyadari 

pula bahwa kelak ketika menjadi orang tua, ia juga wajib mengajari anaknya 

mengaji. Selain itu, pementor MMA juga menyatakan bahwa dari 8 mahasiswa, 

hanya 2 mahasiswa yang terlihat memiliki keinginan atau dorongan yang kuat dari 

diri sendiri untuk benar-benar belajar membaca Alquran. Dua mahasiswa tersebut 

aktif meminta bimbingan pementor untuk mengajari membaca Alquran pada 

waktu Mentoring berlangsung maupun di luar kegiatan Mentoring. Sementara 6 

mahasiswa lainnya terlihat lebih pasif dalam belajar membaca Alquran. Enam 

mahasiswa tersebut belajar membaca Alquran ketika kegiatan Mentoring 

berlangsung saja. Ditambah lagi, 7 dari 8 mahasiswa tersebut tidak menghadiri  

mentoring secara penuh dalam 1 tahun. Para mahasiswa tersebut menghadiri 

Mentoring sebanyak 10 kali pertemuan dalam 1 tahun. Padahal, jika mengikuti 

penuh kegiatan Mentoring, seharusnya ada 16 kali pertemuan dalam 1 tahun. 

Artinya, terdapat indikasi bahwa beberapa mahasiswa Fakultas Psikologi UMS 

yang muslim memiliki motivasi belajar membaca Alquran yang kurang kuat. 

Padahal, berdasarkan penelitian, motivasi belajar berpengaruh terhadap performa 

akademik siswa dalam kegiatan belajar (Kusurkar, Ten Cate, Vos, Weisters, & 
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Croiset, 2013). Selain itu, ditemukan juga bahwa motivasi belajar berpengaruh 

positif terhadap prestasi belajar (Sari, Saputri, & Sasmita, 2016; Su, 2017). Pada 

penelitian lain, dipaparkan bahwa motivasi belajar berpengaruh terhadap hasil 

belajar (Tirtiana, 2013; Aquami, 2015; Sutrisno & Siswanto, 2016). Selain itu, 

menurut Ridholloh (2016), ada pengaruh motivasi belajar siswa terhadap 

kemampuan baca-tulis Alquran siswa.  

 Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, maka perlu dipahami secara 

mendalam bagaimana motivasi belajar mahasiswa yang buta baca Alquran  di 

Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta karena hal tersebut 

mempengaruhi pencapaian belajar membaca Alquran mahasiswa yang buta baca 

Alquran. 

B. Tujuan Penelitian 

 Memahami secara mendalam sejauh mana motivasi belajar membaca 

Alquran mahasiswa yang buta baca Alquran di Fakultas Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Menambah khazanah keilmuan psikologi khususnya yang berkaitan 

dengan motivasi belajar. 

2. Manfaat Praktis    

a. Bagi mahasiswa yang buta baca Alquran di Fakultas Psikologi UMS, 

dapat menjadi bahan introspeksi mengenai motivasinya dalam belajar 

membaca Alquran. 
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b. Bagi pementor  di Mentoring Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Fakultas 

Psikologi UMS, dapat menjadi referensi untuk memahami  motivasi 

mahasiswa yang buta baca Alquran dalam belajar membaca Alquran. 

c. Bagi pengurus  di Mentoring Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Fakultas 

Psikologi UMS, dapat menjadi referensi untuk menyusun sistem 

pembelajaran yang lebih meningkatkan motivasi belajar membaca 

Alquran mahasiswa. 

 

 

  




