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Abstrak

Pada masa pandemi ini, bidang pendidikan sangatlah penting apa lagi pendidikan
agama. Maka dari itu beberapa remaja yang seharusnya sekolah secara luring
tetapi dialihkan menjadi daring, yang mana malah menyibukkan diri dengan
bermain gadget karena banyaknya waktu luang dirumah dan kini mulai beralih
menyibukkan diri dengan belajar membaca al-Qur’an. Yang awalnya karena rasa
prihatin seorang pemuda dusun yang merupakan pengajar al-Qur’an melihat
banyaknya remaja dusun yang belum bisa membaca al-Qur’an serta adanya faktor
penghambat diantaranya keluarga dan lingkungan. Membuat peneliti tertarik
melakukan penelitian ini untuk mengetahui pembinaan membaca al-Qur’an bagi
usia remaja didusun Sidolaju. Dimana pendidikan agama pada remaja desa
sangatlah penting sekali agar membentuk generasi qur’ani didesa dan menerapkan
dikehidupan sehari-hari. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan
Pembinaan Membaca Al-Qur’an Bagi Usia Remaja Pada Masa Pandemi Di Dusun
Sidolaju Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Jawa Timur
2021 dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam Pembinaan
Membaca Al-Qur’an Bagi Usia Remaja Pada Masa Pandemi Di Dusun Sidolaju
Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Jawa Timur 2021.
Metode penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif, dimana peneliti
wawancara dan membuat kuesioner secara factual dan akurat mengenai fakta-
fakta atau fenomena yang diselidiki. Dalam pengumpulan data digunakan teknik
wawancara, observasi serta dokumentasi. Kemudian dianalisis dalam bentuk
uraian deskriptif. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu untuk tetap
melaksanakan pembinaan membaca al-Qur’an bagi usia remaja pada masa
pandemi agar para remaja di Dusun Sidolaju mengetahui huruf hijaiyah dan bisa
membaca al-Qur’an sesuai dengan tajwid serta makhrajnya. Adanya faktor yang
mempengaruhi pembelajaran ialah faktor lingkungan dan keluarga. Karena
dengan adanya faktor ini menjadi dorongan untuk membaca al-Qur’an. Dengan
beberapa kendala yang dialami pengajar al-Qur’an dan para remaja pembelajar al-
Qur’an bisa teratasi saat ini karena rasa ingin tau, minat serta potensi yang ada
pada para remaja. Dan hasil yang dihasilkan dalam membaca al-Qur’an, para
remaja bisa membaca al-Qur’an tidak terbata-bata, sesuai tajwid dan pengucapan
makhraj begitu sudah terasa.

Kata Kunci: Pembinaan Belajar membaca al-Qur’an, Remaja, Pandemi.
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Abstract

During this pandemic, education is very important, especially religious education.
Therefore, some teenagers who were supposed to be studying offline but were
switched to online, which instead busy themselves with playing gadgets because of
the large amount of free time at home and are now starting to shift to busy
themselves by learning to read the Koran. At first, it was because of the concern of
a village youth who is a teacher of the Qur'an that he saw many village youths who
had not been able to read the Qur'an and that there were inhibiting factors
including family and the environment. Making researchers interested in doing this
research to find out the guidance of reading the Qur'an for teenagers in the
Sidolaju village. Where religious education for village youth is very important in
order to form a Qur'anic generation in the village and apply it in everyday life. The
purpose of this study was to describe the Guidance of Reading Al-Qur'an for
Teenagers during the Pandemic Period in Sidolaju Hamlet, Sidolaju Village,
Widodaren District, Ngawi Regency, East Java 2021 and to find out the factors
that hindered the Guidance of Reading Al-Qur'an for Teenagers. During the
Pandemic Period in Sidolaju Hamlet, Sidolaju Village, Widodaren District, Ngawi
Regency, East Java 2021. This research method uses a qualitative descriptive type,
where researchers interview and make factual and accurate questionnaires
regarding the facts or phenomena being investigated. In collecting data, interview,
observation and documentation techniques were used. Then analyzed in the form
of a descriptive description. The results of the research obtained are to continue to
carry out guidance on reading the Koran for adolescents during the pandemic so
that teenagers in Sidolaju Hamlet know the hijaiyah letters and can read the Koran
in accordance with tajwid and makhraj. The factors that influence learning are
environmental and family factors. Because with this factor it becomes an impetus
to read the Qur'an. With some of the obstacles experienced by Al-Qur'an teachers
and teenagers learning the Qur'an, they can be overcome at this time because of
curiosity, interest and potential that exists in teenagers. And the results produced in
reading the Qur'an, teenagers can read the Qur'an without stuttering, according to
tajwid and makhraj pronunciation as soon as it is felt..

Keywords: coaching the learning to read the qur 'an, youth, pandemic.

1. PENDAHULUAN

Al-Qur’an adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Ta’ala

kepada Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص melalui malaikat jibril sebagai perantaranya.

Umat Islam percaya bahwa al-Qur’an diturunkan sebagai kitab penyempurna

dari kitab-kitab sebelumnya, karena isi dari kitab al-Qur'an lebih lengkap.
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Tujuan diturunkannya al-Quran adalah untuk menjadikan pedoman

manusia dalam menata kehidupan agar memperoleh kebahagiaan dunia dan

akhirat. al-Qur’an mengandung pelajaran yang baik untuk dijadikan penuntun

dalam pergaulan antar manusia ( ِس لَّنا َن م ّس ٍل ْب َن ) dan antara manusia dengan

Allah Subhanahu Wa Ta’ala س) لن َب م ّس ٍل ْب َن ).

Al-Qur’an diturunkan Allah kepada manusia untuk dibaca dan diamalkan.

Tanpa membaca manusia tidak akan mengerti isinya dan tanpa

mengamalkannya manusia tidak dapat merasakan kebaikan dan keutamaan

petunjuk Allah dalam al-Qur’an. Saat ini, banyak sekali masyarakat yang lalai

sehingga lupa untuk membaca dan mengamalkannya. Bahkan masih banyak

juga yang belum mampu untuk membaca secara baik apalagi memahaminya.

Al-Qur’an tidak hanya sebagai kitab suci tetapi al-Qur’an merupakan

pedoman hidup, sumber ketenangan jiwa. Hal ini tertuang dalam QS. Al-

Isra/17:82.

ا ًر َسا َس ّل اَ َس ي َِ َِ َلظ لٰ يُد َِ يس ّس وس َس َِي َِ ْؤ ِد ِؤ َّٰ ٌة ِس ْؤ ًس وس ٌة ا َسا َِ َس ُد ا ِس َِ ا ٌس ْؤ ُد ٰؤ ل َس َِ ُد َِّ س ُِد وس

Wa nunazzilu minal-qur`āni mā huwa syifā`uw wa raḥmatul lil-mu`minīna

wa lā yazīduẓ-ẓālimīna illā khasārā

Artinya : Dan Kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan

rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Quran itu tidaklah menambah

kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.1

Salah satu keutamaan lainnya dengan mempelajari dan mengamalkan isi

dari kandungan al-Qur’an adalah dapat menolong umatnya di hari akhir nanti,

1 Al-Qur’anulkarim Hafazan Perkata Al-Qosbah, (Bandung : Al-Qur’an Al-Qosbah, 2020),
290.
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seperti dalam Hadits berikut : Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص pernah bersabda, “Bacalah al-

Qur’an. Sebab, ia akan datang memberikan syafa’at pada hari kiamat kepada

pemilik (pembaca, pengamal)-nya.”2 (HR. Ahmad)

Oleh karena itu, mempelajari al-Qur’an adalah salah satu bentuk ikhtiar

manusia agar di hari akhir nanti selalu dalam syafa’at-Nya. Maka untuk

memulai membaca al-Qur’an dimulai dari belajar mengenal makharijul huruf,

tajwid dan lain sebagainya.

Karena interaksi manusia dengan Al-Qur’an biasanya dimulai dengan

belajar membaca Al-Qur’an. Pada masa lalu orang belajar membaca Al-

Qur’an membutukan waktu bertahun-tahun. Membaca Al-Qur’an di kalangan

masyarakat kadang kala dilakukan sendiri-sendiri, kadang kala dilakukan

bersama-sama. Adapun metode belajar al-Qur’an yang ada di masyarakat

sangatlah beragam, salah satu diantaranya adalah Metode Baghdadiyah atau

Turutan, metode Iqra’, metode Ummi dan masih banyak lagi.

Penelitian ini dilakukan di Dusun Sidolaju Desa Sidolaju kecamatan

Widodaren kabupaten Ngawi Jawa Timur untuk meneliti program pembinaan

membaca al-Qur’an bagi usia remaja dan faktor-faktor penghambat yang ada.

Dalam observasi, pengajar membaca al-Qur’an memaparkan bahwa rata-rata

cara membaca remaja masihlah terbata-bata dan masih belum memahami

makharijul huruf serta tajwid padahal pendidikan TPA sudah ada.

Dalam program pembinaan membaca al-Qur’an, para remaja masih sangat

kurang dalam keikutsertaan dalam pembinaan membaca al-Qur’an. Hal ini

2 http://masjidpedesaan.or.id/keutamaan-membaca-al-quran-beserta-dalilnya/
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bisa dilihat dari beberapa faktor diantaranya faktor internal dan eksternal.

Faktor internal diantaranya fisiologis dan psikologis sedangkan faktor

eksternal nya ada instrumental, keluarga dan masyarakat sekitar. Oleh karena

itu, pihak pengajar membaca al-Qur’an selalu berusaha mengajak para remaja

dusun agar mengenal al-Qur’an dengan cara mempelajarinya melalui

pembinaan membaca al-Qur’an.

Kendala yang ada di dusun Sidolaju desa Sidolaju salah satunya ialah

ketidak mampuan masyarakat dalam mengikuti kemajuan teknologi dalam

bidang pengetahuan serta kolotnya pemikiran masyarakat mengenai

pendidikan keagamaan. Dan dengan adanya penyebaran pandemi Covid-19

sudah sangat mempengaruhi tatanan kehidupan tidak terkecuali dalam aspek

pendidikan dan menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran di

sekolah. Akan tetapi apakah menjadi penghambat pembinaan membaca al-

Qur’an bagi usia remaja di dusun Sidolaju desa Sidolaju?

Beranjak dari latar belakang masalah pembinaan membaca al-Qur’an bagi

usia remaja yang terjadi di dusun Sidolaju desa Sidolaju kecamatan

Widodaren kabupaten Ngawi Jawa Timur, maka peneliti merasa tertarik

untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam lagi terhadap

permasalahan tersebut yang kemudian peneliti susun ke dalam sebuah karya

ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : “PENDIDIKAN AL-QUR’AN

DALAM MASYARAKAT : STUDI KASUS PEMBINAAN MEMBACA

AL-QUR’AN BAGI USIA REMAJA PADA MASA PANDEMI DI
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DUSUN SIDOLAJU DESA SIDOLAJU KECAMATAN WIDODAREN

KABUPATEN NGAWI JAWA TIMUR 2021.”

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, peneliti memilih jenis

penelitian tersebut karena sangat sesuai dengan tujuan peneliti untuk

mendeskripsikan Pembinaan Membaca Al-Qur’an Bagi Usia Remaja Pada Masa

Pandemi Di Dusun Sidolaju Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten

Ngawi Jawa Timur 2021 dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat

dalam Pembinaan Membaca Al-Qur’an Bagi Usia Remaja Pada Masa Pandemi Di

Dusun Sidolaju Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Jawa

Timur 2021.

Sumber data penelitian ini adalah peneliti mewawancarai pengajar al-

Qur’an dan para remaja pembelajar al-Qur’an di Dusun Sidolaju. Sumber data

primer saat ini diteliti adalah seorang pemuda dusun, beragama islam, dan

memiliki ilmu mengajar membaca al-Qur’an serta para remaja dengan rentan usia

12-24 tahun di dusun Sidolaju desa Sidolaju kecamatan Widodaren Kabupaten

Ngawi Jawa Timur jumlah remaja ditempat tersebut ada 19 orang. Yang akan

dijadikan sumber data 13 orang. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi

sumber, triangulasi data dan validasi kesesuaian bahasa.

Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu: (1) reduksi data

yaitu peneliti memilih poin-poin penting dari berbagai data yang telah diperoleh

sesuai indikator yang telah ditentukan, (2) penyajian data yaitu peneliti

menyajikan data secara deskriptif yang disusun dengan cara yang lebih mudah

dipahami, (3) penarikan kesimpulan (verification) yaitu proses menemukan bukti-

bukti yang kuat dan valid dari data-data yang telah diperoleh sehingga dapat

menarik kesimpulan yang tepat.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Dusun / Desa Sidolaju

3.1.1 Kondisi Geografi3

Dusun Sidolaju terletak di kecamatan Widodaren kabupaten

Ngawi berada di lintas utara aliran sungai bengawan solo, yang

merupakan cikal bakal dari lahirnya Desa Sidolaju.

Desa Sidolaju terdiri dari delapan dusun yaitu, Sidolaju, Kerjo,

Mloso, Sidorejo, Tanon, Ngrampal, Weru Dan Jenak. Namun seiring

dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman lahirlah sebuah

peradaban baru dimana tata letak sistem pemerintahan Desa Sidolaju

serta pasar yang dulunya berada di bagian utara bengawan di pindah ke

sebelah selatan bengawan tepatnya di Dusun Sidorejo.

Adapun batasan dan luas wilayah desa sidolaju yaitu ;

Sebelah Utara : Desa Gembol Kec. Karang Anyar.

Sebelah Timur : Desa Pelanglor Kec. Kedunggalar.

Sebelah Selatan : Desa Sidomakmur Kec. Widodaren.

Sebelah Barat : Desa. Karang Banyu Kec. Widodaren.

Luas Wilayah : 1.107 Ha.

Jumlah Penduduk : 9.684 Jiwa.

Ketinggian Permukaan : 75 m dpl.

Pembagian Wilayah : Delapan Dusun, 55 Rukun Tetangga.

3.1.2 Potensi Sumber Daya Manusia

Dusun Sidolaju memiliki potensi sumber daya manusia yang

sangat baik untuk tabungan jangka panjang di masa depan, namun

kurangnya tenaga pendidik yang profesional menjadi salah satu faktor

penghambat, dari berjalannya proses belajar mengajar yang bertujuan

3 Dokumentasi Profil Desa Sidolaju Tahun 2020/2021
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untuk pengoptimalan potensi peserta didik. Ketidak mampuan

orang tua dalam mengikuti kemajuan teknologi juga menjadi salah satu

faktor tersendatnya perkembangan anak dalam bidang pengetahuan.

Tabel 1. Data sumber daya manusia di Desa Sidolaju4 :

Jumlah laki-laki : 4655 orang

Jumlah Perempuan : 5239 orang

Jumlah total : 9894 orang

Jumlah kepala keluarga : 2414 KK

Kepadatan Penduduk : 893,77 per KM

Tabel 2. Data tingkatan pendidikan di Desa Sidolaju5 :

Tingkatan Pendidikan Laki-laki Perempuan

Usia 7-18 tahun yang tidak

pernah sekolah

8 orang 9 orang

Tamat SMP/sederajat 643 orang 646 orang

Tamat SMA/sederajat 643 orang 646 orang

Tamat D-1/sederajat 45 orang 20 orang

Tamat D-2/sederajat 5 orang 7 orang

Tamat D-3/sederajat 243 orang 246 orang

Tamat S-1/sederajat 75 orang 80 orang

Tamat S-2/sederajat 1 orang 2 orang

Tamat SLB A 2 orang 1 orang

Jumlah Total 3322 orang

Tabel 3. Data Agama/aliran kepercayaan di Desa Sidolaju6 :

Agama Laki-laki Perempuan

Islam 4522 orang 5178 orang

Kristen 38 orang 11 orang

4 Dokumentasi Profil Desa Sidolaju Tahun 2020/2021
5 Ibid
6 Ibid
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Katholik 6 orang 7 orang

Hindu 6 orang 3 orang

Jumlah 4572 orang 5199 orang

3.2 Pembinaan Membaca Al-Qur’an Bagi Usia Remaja Pada Masa Pandemi

Di Dusun Sidolaju Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi

Jawa Timur 2021.

Pembinaan belajar membaca al-Qur’an dilakukan di Dusun Sidolaju.

Pada tahap awal para remaja ditekankan untuk bisa mengenal huruf hijaiyah

dengan metode iqra’ yang diterapkan oleh pengajar. Seperti diketahui bahwa

pendidikan al-Qur’an sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad saw bahkan

dimulai pada usia dini. Oleh karena itu penekanan ini sangat wajar karena

banyak alasan yang menyebabkan pendidikan al-Qur’an sangatlah dianjurkan.

Hal ini sesuai dengan pemaparan seorang pengajar mengenai tujuan

dibentuknya pembinaan belajar membaca al-Qur’an di Dusun Sidolaju.

“keprihatinan saya sebagai seorang pengajar melihat pemuda-pemuda
yag ada di Dusun Sidolaju. Banyak remaja yang seharusnya itu sudah
bisa membaca al-Qur’an diusia remaja ketika mereka lulus
SMA/SMK. Ternyata disini masih banyak yang belum bisa membaca
meskipun disini sudah ada TPA yang berkembang namun faktanya
dilapangan para remaja tidak maksimal membaca al-Qur’annya. Jadi
bismillah saya memanfaatkan potensi yang ada dimasyarakat di
Dusun Sidolaju ini dengan pembinaan belajar membaca al-Qur’an.”7

Di Dusun Sidolaju, para remaja dinilai telah memiliki potensi dalam

belajar membaca al-Qur’an yang telah dipaparkan diatas. Akan tetapi adanya

faktor yang mempegeruhi para remaja belum bisa membaca al-Qur’an seperti

yang dikatakan oleh Subur selaku pengajar.

“ya, faktor lingkungan. Sebenarnya para remaja memiliki minat yang
bagus tapi ternyata setelah saya lihat dilapangan itu tergantung pada
lingkungannya. Mengapa begitu. Ambil contoh adanya satu teman

7 Wawancara dengan Subur, Pengajar belajar membaca al-Qur’an di Dusun Sidolaju, 24
April 2021
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yang biasanya ikut ngaji tetapi ternyata teman itu tidak cocok dengan
suasana itu. Nah, itu lah yang dijadikan kendala dia untuk minat
mengaji. Faktor lain yaitu keluarga, adanya dorongan keluarga
misalkan menujukan anaknya untuk mengikuti pengajian seperti ini
atau tidak. Misal dengan guru ini bagaimana backgroundnya
bagaimana metodenya dan lain sebagainya yang membuat
pertimbangan keluarga.”8

Faktor yang ada dipembinaan belajar membaca al-Qur’an di Dusun

Sidolaju ini bisa jadi pendukung atau bahkan kendala para remaja untuk

mengikuti belajar bembaca al-Qur’an. Seperti yang dipaparkan oleh beberapa

remaja Dusun Sidolaju.

Menurut Afik Mustofa memaparkan mengenai kendala dalam belajar

membaca al-Qur’an.

“kendala saya, tidak adanya guru karena saya tipe orang tidak bisa
langsung cocok pada guru apa lagi untuk melajar membaca al-Qur’an.
Karena saya ingin fokus diguru-guru yang satu pandangan atau satu
pemahaman. Nanti malah membuat saya bingung kalau
pandangannya beda-beda. Lalu kurangnya hasil saat ngaji TPA yang
saya rasakan. Dan kendala lain yaitu tidak adanya waktu luang untuk
belajar membaca al-Qur’an karena ya anak muda jadi terlalu
menyibukkan diri dengan kesibukan dunia.”9

Begitu pula menurut Gilang Akbar Priambudi.

“kendala saya, sama seperti afik tidak adanya guru untuk elajar
membaca al-Qur’an dan tidak adanya teman sebaya untuk memulai
belajar membaca al-Qur’an.”10

Dan juga menurut Wawan Indarko.

“kendala saya, game karena peluang besar dimasa pandemi seperti ini
anak muda lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain game
dibandingkan yang lain. Tidak adanya waktu luang karena kehidupan
didesa yang menuntut anak mudanya juga terjun langsung ke sawah,

8 Wawancara dengan Subur, Pengajar belajar membaca al-Qur’an di Dusun Sidolaju, 24
April 2021

9 Wawancara dengan Afik Mustofa, Remaja belajar membaca al-Qur’an di Dusun Sidolaju,
24 April 2021

10 Wawancara dengan Gilang Akbar Priambudi, Remaja belajar membaca al-Qur’an di Dusun
Sidolaju, 24 April 2021
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ladang dll. Dan kendala lain yaitu tekanan dari orang tua terkait
pandangan-pandangn tentang ngaji atau istilahnya fanatik.”11

Dan juga menurut Yogananta Disati.

“kendala saya, malas karena tidak mau ribet dan juga pendapat serta
pandangan-pandangan orang tua bahkan masyarakat tentang ngaji.”12

Dan menurut Widodo.

“kendala saya, gengsi karena usia sudah tidak anak-anak lagi tetapi
tidak bisa membaca al-Qur’an. Ingin mengaji tetapi dimasjid adanya
TPA dan isinya anak-anak semua.”13

Menurut Subur.

“karena backgroundnya masing-masing berbeda. Ada yang iqra’ 2, 3,
4, 5 bahkan ada yang tidak tau huruf hijaiyah disitulah saya memilih
acuan awal untuk memulai ngaji dari iqra’ 3 tidak lupa dengan
kesepakatan bersama agar semua bisa mengikuti pembelajaran
walaupun nyatanya tidak semuanya bisa membaca .”14

Adapula kendala-kendala remaja lainnya yang sama yaitu

tidak adanya guru,tidak adanya teman sebaya, tidak adanya waktu

luang dan gengsi.

Dalam rangka untuk memudahkan para remaja dalam belajar

membaca al-Qur’an, pengajar memilih metode Iqra’ untuk awal belajar

membaca al-Qur’an dan juga sudah disepakati oleh para remaja. Metode Iqra’
adalah suatu metode membaca al-Qur’an yang menekankan langsung pada

latihan membaca.15 Kecocokan metode Iqra’ ini membuat para remaja

mengetahui huruf hijaiyah serta mengerti tajwid dan makhraj hurufnya.

11 Wawancara dengan Wawan Indarko, Remaja belajar membaca al-Qur’an di Dusun Sidolaju,
24 April 2021

12 Wawancara dengan Yogananta Disati, Remaja belajar membaca al-Qur’an di Dusun
Sidolaju, 24 April 2021

13 Wawancara dengan Widodo, Remaja belajar membaca al-Qur’an di Dusun Sidolaju, 24
April 2021
14 Wawancara dengan Subur, Pengajar belajar membaca al-Qur’an di Dusun Sidolaju, 24 April
2021

15 Budiyanto, Prinsip-Prinsip Metodologi Buku Iqra’ Balai Penelitian Dan Pengembagan
Sistem Pengajaran Baca Tulis Al-Qur’an LPTQ Nasional. (Yogyakarta: Team Tadarrus, 1995), 15.
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Tidak lupa pengajar meyakinkan para orang tua untuk anaknya belajar

membaca al-Qur’an di Dusun Sidolaju dengan permasalahan fanatik

pemikiran orang desa. Cara yang diterapkan pengajar ialah bagaimana

menunjukkan kepada orang tua bahkan masyarakat bahwa seorang muslim

menunjukkan sisi positif yang diamalkan dikalangan masyarakat.

Adapun hasil belajar membaca al-Qur’an yang diterapkan di Dusun

Sidolaju ini sudah terasa. Seperti yang dipaparkan pengajar dan para remaja di

Dusun Sidolaju setelah mengikuti belajar membaca al-Qur’an sebagai berikut :

Menurut Subur selaku pengajar.

“alhamdulillah, dari sekian proses yang panjang dan semuanya tidak
serta merta instan. Tetapi melalui proes yang sangat panjang. Ada
yang sudah mampu membedakan benar salahnya tidak menarik-narik
bacaan. Contohnya seperti, sudah mengetahui ini bacaan gunnah dan
bigunnah, bagaimana mewaqafkan bacaan dan menjaga bacaan.
Alhamdulillah sudah terlihat hasilnya.”16

Menurut Evan Ramadhani.

“alhamdulillah, cara membaca saya sudah tidak terbata-bata
insyaAllah sesuai tajwid dan makhrajnya.”17

Adapun menurut Haedar Zakariyya.

“sudah lancar, cukup berkembang lebih baik dari sebelumnya saat
membaca al-Qur’an.”18

Begitu pula dengan jawaban para remaja lainnya terkait hasil

belajar membaca al-Qur’an. Hasil yang dirasa cukup terasa hanya

tinggal mempertahankan dan mengamalkan dikehidupan sehari-hari

dalam membaca al-Qur’an.

Pembinaan belajar membaca al-Qur’an di Dusun Sidolaju ini dimulai

saat masa pandemi sedang marak di Indonesia hingga sekarang akan tetapi

16 Wawancara dengan Subur, Pengajar belajar membaca al-Qur’an di Dusun Sidolaju, 24
April 2021

17 Wawancara dengan Evan Ramadhani, Remaja belajar membaca al-Qur’an di Dusun
Sidolaju, 24 April 2021

18 Wawancara dengan Haedar Zakariyya, Remaja belajar membaca al-Qur’an di Dusun
Sidolaju, 24 April 2021



13

13

tidak mempengaruhi proses pembelajaran karena situasi di Dusun

Sidolaju stabil, tidak adanya masyarakat yang terkena covid-19 bahkan pada

masa pandemi seperti ini membuat para remaja semakin giat dalam belajar

membaca al-Qur’an dikarenakan sekolah belum mengaktifkan tatap muka dan

para remaja disibukkan dengan kegiatan disawah, ladang dsb. Sedangkan

waktu untuk belajar membaca al-Qur’an pukul 20.00 WIB sampai selesai.

Karena sudah terbentuknya rasa ingin tau yang tinggi para remaja dan

pengajar sudah saling akrab hingga memiliki harapan untuk pembinaan

belajar membaca al-Qur’an di Dusun Sidolaju. Diantaranya istiqomah dengan

apa yang diajarkan, bertambah banyaknya remaja yang minat belajar

membaca al-Qur’an, bisa menjadi rollmodel, dan menjadi bekal dikehidupan

selanjutnya.

3.3 Deskripsi Observasi Lapangan

Pada beberapa pertemuan belajar, peneliti ikut serta dalam

pembelajaran pembinaan belajar membaca al-qur’an di dusun Sidolaju.

Pembelajaran dilakukan di Masjid Darusalam atau dirumah pengajar pada jam

20.00 WIB atau setelah shalat isya berjamaah dengan total jumlah remaja

yang ikut pembelajaran yaitu 19 remaja. Pertama, pada 22 April 2021

jadwalnya untuk kelas iqra’ 1 sampai 5 yang dihadiri 5 remaja diantaranya

Doni (iqra’ 1); Agil (Iqra’ 2); Udin dan Febri (Iqra’ 4) dan Anggi (Iqra’ 5).

Dalam proses belajar mengajar tiap kelasnya sudah diberi jadwal siapa yang

membuka pembelajaran dengan singkat Muqaddimah dan runtutan

pembelajaran selayaknya pembawa acara. Pada pertemuan pertama dengan

adanya peneliti, dibuka oleh saudara Udin. Diawali dengan membaca

basmalah bersama-sama lalu memberi muqaddimah singkat setelah itu

memberikan kesempatan kepada pengajar untuk memberikan prakata singkat

sebelum memulai sebagai penyemangat belajar al-qur’an barulah memulai

pembelajaran secara bergilir dan disimak oleh pengajar. Selesainya

pembelajaran dilanjut prakata pengajar agar pertemuan-pertemuan selanjutnya



14

14

para remaja istiqomah dan selalu semangat belajar al-qur’an lalu

membaca doa bersama dan salam-salaman untuk mengakhiri pembelajaran.19

Pertemuan kedua pada 23 April 2021 jadwalnya untuk kelas iqra’ 6

dan al-qur’an yang mana dihadiri oleh sarbini dan siswanto (Iqra’ 6); lasidi,

mariyanto, ahmad taufik, wawan, azzam, haidar, widodo, ipan, yoga, afik,

abdul dan gilang (al-qur’an). Pembelajaran kali ini sedikit lebih lama

dikarenakan cukup banyaknya remaja yang hadir. Proses pembelajaran sama

seperti kemarin, satu orang yang sudah terjadwal untuk membuka

pembelajaran kali ini dibuka oleh saudara widodo. Diawali dengan membaca

basmalah bersama lalu muqaddimah singkat dilanjut prakata dari pengajar

untuk tetap bersyukur dan tetap istiqomah belajar al-qur’an setelah itu proses

belajar dengan membaca secara bergantian yang disimak pengajar setelah

selesai membaca pengajar memberi prakata sebagai penutup pembelajaran

dengan pesan untuk tetap istiqomah dan semangat belajar al-qur’an. Lalu

kelas ditutup dengan membaca doa bersama dan salam-salaman.20

Pertemuan ketiga pada 24 April 2021 peneliti melakukan wawancara

yang dihadiri pengajar dan 13 remaja. Sebelum dilakukannya wawancara,

seperti biasa dibuka oleh saudara azzam dilanjut muqaddimah lalu prakata

pengajar sekaligus memperkenalkan ulang saya serta tujuan ikut serta saya

selama 3 hari ini. Pengajar menjelaskan alur pembelajaran belajar membaca

al-qur’an yang harus tetap terlaksana dan wawancara juga terlaksana. Karena

posisi duduk setengah lingkaran maka alurnya dari sudut kanan mulai

membaca al-qur’an dan sudut kiri mulai wawancara. Wawancara dilakukan

tiap 2 remaja. Setelah semuannya selesai dilanjut prakata pengajar

mengucapkan terimakasih kepada semua dan tetap semangat belajar -qur’an

dan pengajar memberikan waktu kepada peneliti untuk menyampaikan

prakata singkat. Lalu pemberian buah tangan dari peneliti kepada pengajar

19 Observasi pembelajaran belajar membaca al-Qur’an di Dusun Sidolaju, 22 April 2021
20 Observasi pembelajaran belajar membaca al-Qur’an di Dusun Sidolaju, 23 April 2021
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dan remaja belajar membaca al-qur’an. Dan mengakhiri pertemuan ini

dengan membaca doa bersama.21

Dari temuan peneliti diatas peneliti menyimpulkan bahwa pada

pembelajaran belajar membaca al-qur’an ini cukup efektif diusia remaja di

dusun sidolaju karena para remaja sangat semangat dalam mengikuti

pembelajaran. Walaupun hitungannya hanya seperempat dari seluruh total

remaja yang ada di dusun sidolaju yang ingin belajar al-qur’an. Hanya saja

peneliti menemukan hal yang kurang diantaranya ialah saat pembelajaran

handphone masih digenggaman yang mengakibatkan kurang fokusnya para

remaja, saat pembelajaran volume suara berbicara sangat tinggi sedangkan

saat membaca al-qur’an sangat rendah, dan saat pembelajaran kurangnya etika

para remaja yaitu ada yang duduk mengangkat kaki bahkan ada yang

berbaring.

Alhamdulillah tidak adanya angka peningkatan pandemi covid-19 di

dusun sidolaju yang membantu pembelajaran berjalan seperti biasanya dan

bahkan aktivitas masyarakat. Hanya saja kurang adanya kesadaran memakai

masker, memakai hand sanitizer dan menjaga jarak. Dipatuhi jika keluar dari

dusun sidolaju dan saat perjalanan jauh.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah

dilaksanakan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a. Pembinaan membaca al-Qur’an di Dusun Sidolaju ini dimulai saat

masa pandemi sedang marak di Indonesia hingga sekarang akan

tetapi tidak mempengaruhi proses pembelajaran karena situasi di

Dusun Sidolaju stabil, tidak adanya masyarakat yang terkena covid-

19 bahkan pada masa pandemi seperti ini membuat para remaja

semakin giat dalam belajar membaca al-Qur’an dikarenakan sekolah

21 Observasi pembelajaran belajar membaca al-Qur’an di Dusun Sidolaju, 24 April 2021
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belum mengaktifkan tatap muka dan para remaja disibukkan dengan

kegiatan disawah, ladang dsb. Sedangkan waktu untuk belajar

membaca al-Qur’an pukul 20.00 WIB sampai selesai. Dalam rangka

untuk memudahkan para remaja dalam belajar membaca al-Qur’an,

pengajar memilih metode Iqra’ untuk awal belajar membaca al-

Qur’an dan juga sudah disepakati oleh para remaja. Metode Iqra’
adalah suatu metode membaca al-Qur’an yang menekankan langsung

pada latihan membaca.22 Kecocokan metode Iqra’ ini membuat para
remaja mengetahui huruf hijaiyah serta mengerti tajwid dan makhraj

hurufnya. Hasil yang dirasa cukup terasa hanya tinggal

mempertahankan dan mengamalkan dikehidupan sehari-hari dalam

membaca al-Qur’an.

b. Ada pula faktor-faktor penghambat dalam pembinaan membaca al-

Qur’an bagi usia remaja diantaranya: faktor internal dan faktor

eksternal. Pertama, Faktor internal meliputi faktor fisiologis dan

faktor psikologis. Kedua, Faktor eksternal yang meliputi faktor

instrumental, faktor keluarga dan faktor masyarakat sekitar.

4.2 Saran

Berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan, terdapat beberapa

temuan dan kekurangan. Untuk itu, peneliti memberikan saran kepada:

4.2.1 Bagi Pengajar membaca al-Qur’an dusun Sidolaju desa Sidolaju

Diharapkan dapat selalu membersamai para remaja desa untuk belajar al-Qur’an

sampai mengamalkan dikehidupan sehari-hari.

4.2.2 Bagi Para remaja dusun Sidolaju desa Sidolaju

Diharapkan dapat selalu mempertahankan semangat belajar untuk mempelajari al-

Qur’an dan mengamalkan dikehidupan sehari-hari.

4.2.3 Bagi Peneliti selanjutnya

22 Budiyanto, Prinsip-Prinsip Metodologi Buku Iqra’ Balai Penelitian Dan Pengembagan
Sistem Pengajaran Baca Tulis Al-Qur’an LPTQ Nasional. (Yogyakarta: Team Tadarrus, 1995)
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Disarankan untuk dapat memperluas relasi agar mendapat memperluas

pengetahuan mengenai pembinaan membaca al-Qur’an bagi usia remaja.
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