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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

        Al-Qur‟an merupakan kitab suci yang menjadi pedoman hidup, 

ketika membacanya mendapat pahala dan bernilai ibadah, terlebih 

mempelajari, mendengarkan, mengajarkan, mengamalkan bahkan 

menghafalkannya.
1
 

Seperti sabda Rasulullah SAW: 

 .َخْيُرُكْم َمْه تََعلََّم اْلقُْرآَن َوَعلََّمهُ 

Artinya:”sebaik-baik kalian dalah yang mempelari al-Qur’an dan 

mengajarkannya”.(HR.Al-Bukhari:5027).
2
 

        Oleh karena itu mempelajari al-Qur‟an sangatlah penting.Untuk 

dapat mempelajari al-Qur‟an tentunya harus menempuh berbagai cara 

salah satunya adalah dengan membaca dan memahami arti yang 

terkandung dalam al-Qur‟an tersebut. Agar bisa membaca al-Qur‟an 

dengan baik dan benar harus berusaha melalui pendidikan dan latihan-

latihan. Dengan usaha tersebut maka seseorang akan dapat meningkatkan 

kemampuannya dalam membaca al-Qur‟an. Membaca al-Qur‟an dengan 

baik dan benar merupakan kewajiban setiap muslim. Namun 

kenyataannya kemampuan membaca al-Qur‟an mayoritas umat Islam 

sangat kurang.  

                                                           
1
Muhammad Ilham Nur, Ketika Al-Qur’an Tak Lagi Diagungkan, (Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo, 2017), hlm 1. 
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Imam Az-Zubaidi, Ringkasan Shahih Bukhari, (Solo: Insan Kamil, 2016), hlm 661-662. 
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        Sekarang ini banyak lembaga yang berdiri dalam rangka untuk 

memperkenalkan al-Qur‟an kepada anak. Pendidikan membaca al-Qur‟an 

sekarang bisa diperoleh bukan hanya dari Madrasah Diniyah (Madin) 

atau Taman Pendidikan Al-Qur‟an (TPA), akan tetapi di sekolah formal 

seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan 

Madrasah Aliyah (MA) juga memberikan pembelajaran al-Qur‟an. 

        Kegiatan belajar di sekolah merupakan kegiatan interaktif antara 

guru sebagai pengajar dan peserta didik sebagai pelajar. Kegiatan belajar 

tersebut guru harus melibatkan seluruh siswa dalam pembelajaran. 

Kadang kala keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran masih sangat 

kurang. Kesalahan pemilihan metode menjadi salah satu penyebab 

kurangnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Hal semacam 

ini tentu tidak menguntungkan dalam proses pembelajaran
3
,untuk itu 

perlu adanya perbaikan.Dalam upaya perbaikan tersebut, khususnya 

dalam pembelajaran membaca al-Qur‟an, guru harus pandai dalam 

menentukan metode atau cara mengajar yang tepat serta menerapkannya 

dengan baik agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. 

        Metode pembelajaran
4
 merupakan salah satu unsur penting dalam 

proses pembelajaran. Penguasaan metode pembelajaran bagi setiap guru 

                                                           
3
Pembelajaran merupakan suatu proses yang terdiri dari kombinasi dua aspek, yaitu belajar 

tertuju kepada apa yang harus dilakukan oleh siswa, mengajar berorientasi kepada apa yang harus 

dilakukan oleh guru sebagai pemberi pelajaran. Kedua aspek ini akan membentuk menjadi suatu 

kegiatan yang didalamnya terdapat interaksi baik antara guru dengan siswa, serta siswa dengan 

siswa disaat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Ngalimun, Strategi dan Model 

Pembelajaran, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo,2016), hlm.3. 
4
Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

telah ditentukan. Penentuan metode tersebut sangat menenytukan keberhasilan pembelajaran 

yang berlangsung. Ibid, hlm.13. 
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adalah sebuah tuntutan yang harus dipenuhi sebagai sosok tenaga yang 

profesional kependidikan dan senantiasa harus dikembangkan secara 

terus menerus. Sebab pemilihan metode yang salah akan berpengaruh 

pada pencapaian yang akan diperoleh nantinya. Perlu disadari bahwa 

tidak ada satupun metode pembelajaran yang sepenuhnya sesuai untuk 

seluruh tujuan pembelajaran. Setiap metode pembelajaran memiliki 

kelebihan dan kekurangan tertentu. Metode apapun yang diterapkan oleh 

guru dalam pembelajaran harus sesuai dengan karakteristik peserta didik 

agar dapat menunjang pencapaian terhadap tujuan pembelajaran yang 

diharapkan. 

        Metode tidak hanya menjadikan peserta didik terlibat dalam kegiatan 

belajar mengajar, metode juga penting dalam menentukan seberapa jauh 

peserta didik akan dapat menerima dan menyerap informasi yang 

disajikan kepada mereka. Untuk itu sebagai seorang guru di samping 

menguasai materi, diharapkan dapat menetapkan metode dan 

melaksanakan penyajian materi yang sesuai dengan kemampuan dan 

kesiapan anak, sehingga menghasilkan pemahaman materi yang optimal 

bagi peserta didik. 

        Kenyataan yang terjadi di lapangan yaitu proses pembelajaran 

membaca al-Qur‟an berjalan kurang efekif. Salah satu penyebabnya yaitu 

banyaknya peserta didik yang masih kurang dalam kemampuan membaca 

al-Qur‟an, kurangnya semangat peserta didik untuk belajar membaca al-

Qur‟an, kurangnya interaksi guru dengan peserta didik, ketidaktepatan 
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dalam memilih metode pembelajaran serta ada jarak antara satu peserta 

didik dengan peserta didik lain. Jarak inilah membuat proses belajar al-

Qur‟an tidak kondusif karena ada rasa sungkan, sikap egois dan tegang 

yang muncul akibat jarak tersebut. Kondisi seperti ini menyebabkan 

aktifitas belajar mengajar akan terasa menjenuhkan dan hanya menjadi 

rutinitas belaka. 

        Untuk mengatasi masalah tersebut, penulis akan melakukan 

penelitian dengan menerapkan metode tutor sebaya. Dalam metode ini 

siswa yang memiliki kemampuan lebih dalam membaca al-Qur‟an dapat 

menjadi tutor bagi siswa lain yang belum mampu dalam membaca al-

Qur‟an. Disini guru berperan sebagai fasilitator dan pendamping. Guru  

berperan memfasilitasi proses belajar dan membantu mengkondisikan 

siswa serta membantu dalam pembagian kelompok agar merata dan 

seimbang, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. 

Selain itu, guru juga berperan untuk mengamati proses pembelajaran dan 

menjadi tempat bertanya sekiranya ada yang belum jelas. Dalam metode 

ini bukan hanya siswa yang dituntut untuk aktif namun guru juga harus 

turut aktif supaya proses belajar membaca al-Qur‟an berjalan dengan 

baik. 

        Dari latar belakang tersebut, penulis dalam penelitian ini mengambil 

judul: “Implementasi Metode Tutor Sebaya dalam Meningkatkan 

Kemampuan Membaca Al-Qur’an Siswa Kelas VII di MTs Negeri 3 

Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun Pelajaran 2017/2018”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan metode tutor sebaya dalam meningkatkan 

kemampuan membaca al-Qur‟an siswa kelas VII di MTs Negeri 3 

Pacitan Kabupaten Pacitan tahun pelajaran 2017/2018? 

2. Adakah peningkatan kemampuan membaca al-Qur‟an melalui metode 

tutor sebaya pada siswa kelas VII MTs Negeri 3 Pacitan Kabupaten 

Pacitan tahun pelajaran 2017/2018? 

C. Tujuan Penelitian 

        Sesuai dengan permaslahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan penerapan metode  tutor sebaya dalam meningkatkan 

kemampuan membaca al-Qur‟an siswa kelas VII di MTs Negeri 3 Pacitan 

Kabupaten Pacitan tahun pelajaran 2017/2018. 

2. Mendeskripsikan adanya peningkatan kemampuan membaca al-Qur‟an 

siswa kelas VII di MTs Negeri 3 Pacitan Kabupaten Pacitan tahun 

pelajaran 2017/2018. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis: 

Memberikan wawasan keilmuan tentang pelaksanaan tutor sebaya 

dalam pembelajaran al-Qur‟an serta mengembangkan ilmu 

pengetahuan bagi para pelaku pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi guru sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan model 

pembelajaran yang dapat memberikan manfaat bagi peserta didik, 
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serta memberikan petunjuk untuk mengembangkan pembelajaran 

yang aktif, kreatif, dan menarik. 

b) Bagi peserta didik sebagai petunjuk untuk melatih sikap sosial dan 

saling peduli terhadap keberhasilan peserta didik lain dalam 

mencapai tujuan. 

c) Bagi peneliti sebagai referensi yang digunakan untuk 

pengembangan penelitian yang serupa dikemudian hari. 

E. Metode Penelitian 

        Metode penelitian merupakan suatu cara atau langkah-langkah yang 

terencana dan sistematis untuk mencapai kebenaran suatu data, fakta dan 

pengetahuan tertentu. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas yaitu 

sebuah tindakan yang dilakukan guru dikelas sebagai upaya untuk 

meningkatkan hasil pembelajaran.
5
 Dalam penelitian kali ini 

bertujuan untuk melihat penggunaan metode tutor sebaya dalam 

membantu siswa yang kesulitan membaca al-Qur‟an. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif
6
 

deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melihat fakta dan 

fenomena yang ditemukan dilapangan yang nantinya akan dianalisis 

                                                           
5
 Suharsimi Arikunto, dkk, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta:Bumi Aksara, 2007), hlm 2. 

6
 Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Lihat 

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi), (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2011), hlm 6. 
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dan dideskripsikan secara sistematis sehingga mudah dipahami oleh 

orang lain. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan 

peristiwa-peristiwa yang terjadi selama proses pembelajaran 

membaca al-Qur‟an dengan menggunakan metode tutor sebaya 

berlangsung. 

3. Tempat dan Subjek Penelitian 

Lokasi tempat penelitian yaitu di MTs Negeri 3 Pacitan. Subjek 

dalam penelitian ini yaitu siswa kelas VIIA MTs Negeri 3 Pacitan dan 

guru mata pelajaran al-Qur‟an Hadist.  

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Wawancara 

Metode wawancara
7
 digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, selain itu dapat 

digunakan untuk mencari informasi yang lebih mendalam dari 

responden. 

Metode ini merupakan metode untuk membantu melengkapi data 

tentang kemampuan membaca al-Qur‟an siswa, proses 

pembelajaran membaca al-Qur‟an, peningkatan kemampuan 

membaca al-Qur‟an melalui metode tutor sebaya, proses belajar 

                                                           
7
 Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan subjek 

penelitian untuk memperoleh informasi dan mencari data baik dari latar belakang peserta didik, 

orang tua, dan lain-lain. Nana Sudjana, Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, (Bandung: 

Sinar Baru Algesindo, 2004), hlm 198 
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membaca al-Qur‟an menggunakan tutor sebaya dan bentuk 

evaluasi pembelajaran. 

b. Metode Observasi 

Metode observasi
8
 adalah suatu metode untuk mencari data 

melalui  pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Metode 

ini digunakan untuk memperoleh data-data tentang letak geografis 

sekolah, proses belajar mengajar yang berlangsung dan penerapan 

metode tutor sebaya dalam pembelajaran membaca al-Qur‟an. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, notulen, 

agenda, sertifikat, foto, dan sebagainya.
9
 

Dengan metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data tentang 

profil sekolah, daftar nama guru dan karyawan, visi misi sekolah, 

tata tertib sekolah,dan nama siswa beserta hasil prestasinya 

belajarnya. 

5. Metode Analisis Data 

        Metode ini digunakan untuk menganalisis data-data yang telah 

diperoleh untuk ditarik kesimpulannya. Adapun metode untuk 

menganalisis data tersebut penulis menggunakan analisis deskriptif 

deduktif. Data yang diperoleh dari penelitian nantinya di analisis 

                                                           
8
 Observasi adalah metode pengamatan langsung atau melihat langsung subjek penelitian. Ibid, 

hlm 199. 
9
Ibid,hlm 201. 
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kesesuaiannya dengan teori yang telah dijabarkan. Kemudian hasil 

analisis akan diuraikan dalam bentuk uraian naratif.
10

 

        Adapun teknik menganalisis data selama di lapangan menurut 

Miles and Huberman, langkah-langkahnya yaitu: 

a. Reduksi data 

      Reduksi data yaitu merangkum, memilih pokok-pokok, fokus 

pada hal-hal yang penting dan disusun secara sistematis sehingga 

dapat memberikan gambaran yang jelas tentang hasil penelitian 

sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan pengupulan 

data selanjutnya.
11

 

b. Penyajian data 

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan 

data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif sesuai 

dengan kategori data.
12

 

c. Verifikasi data 

Langkah selanjutnya yaitu verifikasi dan penarikan kesimpulan. 

Kesimpulan dalam penelitian dapat mejawab rumusan masalah 

yang telah dirumuskan sejak awal.
13

 

6. Prosedur Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bersama dengan guru al-

Qur‟an Hadist diharapkan dapat memperoleh hasil yang optimal 

                                                           
10

Ibid,hlm 197. 
11

Sugiyono,Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung:Alfabeta,2017), hlm 338. 
12

Ibid, hlm 341. 
13

Ibid, hlm 345. 
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melalui cara yang efektif, sehingga peneliti dan guru al-Qur‟an 

menyusun prosedur penelitian untuk memudahkan jalannya penelitian 

yang akan dilaksanakan. Menurut Suharsimi Arikunto dkk, 

pelaksanaan Penilitian Tindakan Kelas yaitu melalui 4 tahap yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi.
14

 Secara jelas 

langkah-langkah penelitian dapat digambarkan seperti gambar 

dibawah ini: 

 

Gambar 1. Model Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

a. Perencanaan 

Dalam tahap ini peneliti dan guru al-Qur‟an menyatukan ide dan 

menyusun rencana tindakan penelitian yang akan dilakukan serta 

memilih metode pembelajaran yang akan diterapkan sehingga 

                                                           
14

 Suharsimi Arikunto, dkk, Penelitian Tindakan Kelas, hlm 16. 

Perencanaan 

SIKLUS I 

Pengamatan 

Perencanaan 

SIKLUS II 

Pengamatan 

Pelaksanaan 

? 

 

Refleksi 

Pelaksanaan 

Refleksi 
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mencapai kesepakatan untuk membantu memecahkan 

permaslahan pembelajaran dan diharapkan dapat membuat 

peningkatan terhadap kemampuan membaca al-Qur‟an.  

b. Pelaksanaan dan Pengamatan 

Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi dari semua 

rencana yang telah dibuat. Pelaksanaan tindakan yang 

direncanakan bersifat fleksibel guna mencapai perbaikan dan 

peningkatan yang diinginkan. Pengamatan dilakukan dengan 

melakukan observasi pada saat melakukan tindakan dan menilai 

hasil tindakan. 

c. Refleksi  

Pada tahap ini merupakan tindakan untuk mengemukakan kembali 

apa yang sudah dilakukan. Kegiatan refleksi ini dilakukan oleh 

peneliti dan guru al-Qur‟an Hadist setelah selesai melakukan 

tindakan dan kemudian mendiskusikan kekurangan pada tindakan 

awal dan mendiskusikan rancangan tindakan selanjutmnya. 

 

 

 

 

 




