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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

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.

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
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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,

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.

1 Al-Qur’anulkarim Hafazan Perkata Al-Qosbah, (Bandung : Al-Qur’an Al-Qosbah, 2020),
290.

2 http://masjidpedesaan.or.id/keutamaan-membaca-al-quran-beserta-dalilnya/
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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

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?
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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

DUSUN SIDOLAJU DESA SIDOLAJU KECAMATAN WIDODAREN

KABUPATEN NGAWI JAWA TIMUR 2021.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang

dapat diidentifikasikan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pembinaan Membaca Al-Qur’an Bagi Usia Remaja Di

Dusun Sidolaju Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten

Ngawi Jawa Timur 2021?

2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat dalam Pembinaan Membaca

Al-Qur’an Bagi Usia Remaja Di Dusun Sidolaju Desa Sidolaju

Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Jawa Timur 2021?
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan persoalan masalah yang diuraikan diatas,

maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

a. 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

b. 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

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat

secara teoritis dan praktis.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi

konstribusi agar menambah pengetahuan bagi pembaca.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi utuk

peneliti selanjutnya agar dapat dikembangkan lebih lanjut dan

menjadi bahan pertimbangan untuk para remaja dalam menciptakan

lingkungan qur’ani di desa.
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D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan uraian singkat mengenai jenis penelitian,

pendekatan yang digunakan, sumber data yang ada, metode dalam penentuan

subjek, metode dalam pengumpulan data, dan metode menganalisis data.

1. Jenis penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan studi lapangan atau field

study, peneliti mengunjungi desa Sidolaju dusun Sidolaju Kecamatan

Widodaren Kabupaten Ngawi Jawa Timur. Studi lapangan ini pada

dasarnya adalah studi tentang apa yang terjadi dalam kehidupan

masyarakat. Bertujuan untuk menggambarkan dan memecahkan masalah

praktis dalam masyarakat, meskipun tidak semua.3

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan fenomenologis, yaitu

suatu metode menggambarkan apa yang terjadi pada subjek dengan

menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam suatu sistem. Dengan

menelaah berbagai peristiwa atau persoalan masyarakat lokal yang

muncul dalam masyarakat.4

Dari segi data dan tujuan penelitian, metode penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini meliputi metode penelitian kualitatif, yaitu

penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh

subjek

3 Mohamad Ali dkk, Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Pendidikan Agama Islam
(SURAKARTA : UMS, 2021), 13.

4 Muhammad idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial (Yogyakarta : Erlangga, 2009), 59.
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penelitian, seperti perilaku, persepsi, tindakan, dll. Metode ini bersifat

deskriptif, yaitu menghasilkan data deskriptif dari objek, yang datanya

ditulis dengan menjelaskan, menguraikan, menguraikan dengan kata-kata

atau istilah, tanpa perhitungan statistik.5

3. Sumber data

Sumber data adalah sumber yang memungkinkan seorang peneliti

memperoleh sejumlah besar informasi atau data yang dibutuhkan dalam

suatu penelitian.6 Sumber data penelitian ini adalah peneliti

mewawancarai pengajar al-Qur’an dan para remaja pembelajar al-Qur’an

di Dusun Sidolaju. Penulis menggunakan dua sumber data dalam

penulisan karya ilmiah ini, data primer dan data sekunder:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang peneliti kumpulkan

langsung dari sumber pertama.7 Sumber primer adalah sumber

data yang memberikan data secara langsung kepada orang yang

mengumpulkan data. 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.

5 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif ( Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009)
6 Mukhtar, Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif (Jakarta : Referensi, 2013), 107
7 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), 39
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Yang akan dijadikan sumber data 13 orang. Alasan ingin meneliti

tempat ini karena peneliti mengamati banyak remaja yang aktif

mengaji dimasjid dan ada pula yang tidak.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara

tidak langsung oleh peneliti, tetapi dikelompokkan berdasarkan

sumber sekunder dan tersier.8 Dari penjelasan di atas dapat

diketahui bahwa sumber data sekunder disebut sebagai data

pendukung atau pelengkap dari data primer yang digunakan oleh

peneliti. Jenis data sekunder yang diambil dengan cara

memberikan formulir berisi beberapa pertanyaan yang dapat

mendukung penelitian.

4. Metode penentuan subjek

Subjek penelitian ialah sumber utama yang mana untuk

mendapatkan informasi mengenai problem yang sedang diteliti.9 Adapun

subjek penelitiannya yaitu pengajar al-Qur’an dan para remaja pembelajar

al-Qur’an yang tinggal di dusun Sidolaju desa Sidolaju.

a. Pengajar al-Qur’an

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembinaan

membaca al-Qur’an dengan metode yang digunakan dalam

pembinaan membaca al-Qur’an di dusun Sidolaju desa Sidolaju

kecamatan Widodaren kabupaten Ngawi Jawa Timur.

8 Mukhtar, Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif (Jakarta : Referensi, 2013), 100.
9 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010), 34.
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b. Remaja pembelajar al-Qur’an.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui para remaja

dusun Sidolaju sudah ikut serta dalam pembinaan belajar membaca

al-Qur’an dengan maksimal dan menerapkan apa yang diajarkan di

kehidupan sehari-hari.

5. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa cara untuuk

mengumpulkan data yang dibutuhkan, diantaranya :

a. Metode Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati, mengamati secara cermat

dan seksama suatu keadaan yang dapat memberikan data untuk

menjelaskan dan menjawab pertanyaan tentang fenomena yang diteliti.

Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.10

Data yang dikumpulkan dalam observasi ini adalah observasi langsung

pelaksanaan pembinaan membaca Al-Quran terbimbing dan situasi di

dusun Sidolaju desa Sidolaju kecamatan Widodaren kabupaten Ngawi

Jawa Timur.

b. Metode Wawancara.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan

mengajukan pertanyaan kepada responden dan kemudian menuliskan

atau merekam jawaban mereka.11 Dalam hal ini mengumpulkan data-

data yang diperlukan berdasarkan judul “Pembinaan membaca al-

10 Margon, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Rineka Cipta. 2011), 158.
11 Mohamad Mulyadi, Pendekatan Penelitian Praktis Kualitatif dan Kuantitatif (Jakarta:

Publika Press, 2016), 160.
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Qur’an bagi usia remaja pada masa pandemi di dusun Sidolaju desa

Sidolaju kecamatan Widodaren kabupaten Ngawi Jawa Timur 2021”.

Dalam hal ini, peneliti mewawancarai pengajar al-Qur’an dan remaja

pembelajar al-Qur’an di dusun Sidolaju desa Sidolaju kecamatan

Widodaren kabupaten Ngawi Jawa Timur.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang

mengacu pada data yang sudah ada sebelumnya, baik tertulis maupun

tidak tertulis, primer atau sekunder.12 Dokumen dalam penelitian ini

merupakan kumpulan data penelitian, antara lain: Gambaran kegiatan

pembinaan membaca Al-Qur'an bagi remaja di dusun Sidolaju.

6. Metode analisis data

Analisis data adalah proses mengklasifikasikan dan

mengorganisasikan data ke dalam pola, kategori, dan deskripsi dasar

sehingga dapat membentuk hipotesis berdasarkan data tersebut.13 Metode

analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu metode

menggambarkan atau memberikan gambaran tentang objek penelitian

melalui data atau sampel yang terkumpul. Selain itu pendekatan analisis

yang penulis gunakan yaitu dimbil dari teknik analisis data kualitatif dari

Miles Huberman,14 diantaranya ialah :

12 Sukandarumidi, Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Pemula (Yoyakarta: Gadjah
Mada University, 2016), 101-102.

13 Mohammad Mulyadi, Pendekatan Penelitian Praktis Kualitatif dan Kuantitatif (Jakarta:
Publika Press, 2016), 149.

14 Muri Yusuf, Pendekatan Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan
(Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014), 407-409.
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a. Reduksi Data

Reduksi data adalah peringkasan, pemilihan, dan

pengorganisasian hal-hal yang pokok dan penting, dengan fokus pada

apa yang dicari. Data yang telah direduksi akan memberikan

gambaran yang lebih jelas bagi penelitian untuk mengumpulkan data

selanjutnya. Membimbing para remaja untuk belajar membaca Al-

Quran di masa pandemi di dusun Sidolaju desa Sidolaju.

b. Penyajian Data

Penyajian data membantu orang memahami apa yang terjadi

atau sedang dilakukan. Kondisi ini juga akan memudahkan analisis

lebih lanjut berdasarkan pemahaman yang relevan. Data yang

disajikan dalam penelitian ini seperti gambaran kegiatan sosialisasi

bacaan Al-Qur'an di kalangan remaja saat pandemi di dusun Sidolaju

desa Sidolaju.

c. Verifikasi

Menarik kesimpulan atau memverifikasi. Sejak awal

pengumpulan data, penelitian mencatat dan memberi makna pada apa

yang dilihat dan diwawancarai. Menggunakan metode deduktif untuk

menarik kesimpulan, yaitu dengan berpikir di luar teori dan kemudian

mencocokkan dengan data. Kesimpulan awal yang telah ditarik

bersifat tentatif dan akan berubah jika tersedia bukti yang lebih kuat

dan mendukung pengumpulan data sebelumnya. Namun, kesimpulan

awal yang telah dibuat adalah kredibel jika terbukti di lapangan pada
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saat peneliti melakukan penelitian. Dengan demikian kesimpulan

dapat menjawab rumusan pertanyaan. Kesimpulan dari studi kualitatif

ini baru dan belum pernah terjadi sebelumnya.15

d. Keabsahan data

Setelah pengumpulan data selesai, peneliti mengamati dan

menelaah dokumen-dokumen yang ada serta meneliti data-data yang

telah diperoleh. Oleh karena itu, data yang diperoleh dari penelitian

ini dapat diuji validitasnya dan dapat diinterpretasikan. Keabsahan

data dalam penelitian kualitatif berarti bahwa data itu valid terlepas

dari apakah ada ketidaksesuaian antara apa yang dilaporkan peneliti

dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Oleh karena itu, uji

reliabilitas yang digunakan peneliti adalah triangulasi, pemeriksaan

data dari sumber, teknik, dan waktu.

a) Sumber, Triangulasi sumber, yang berkaitan dengan kegiatan

menemukan sumber data yang berbeda untuk bukti tentang hal

yang sama. Selanjutnya, data dianalisis untuk menarik

kesimpulan. Triangulasi sumber ini peneliti gunakan dengan

teknik wawancara dari berbagai sumber, antara lain: guru

membaca Al-Qur'an dan remaja belajar membaca Al-Qur'an.

Tempat untuk menguji keabsahan data adalah triangulasi sumber.

b) Teknik triangulasi adalah metode berbeda yang digunakan untuk

memperoleh data tentang hal yang sama. Hal ini untuk

15 Miles Huberman, Analisis Data Kualitatif (Jakarta: UI Press, 1997), 16-19.
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memastikan data mana yang dianggap benar. Sebagai contoh

pengumpulan data terhadap suatu hal dengan menggunakan

teknik wawancara serta dilengkapi dengan observasi dan

dokumentasi.16

c) Triangulasi waktu adalah upaya untuk memeriksa kembali secara

berkala hal yang sama pada waktu yang berbeda. Karena waktu

biasanya mempengaruhi validitas data. Oleh karena itu, data

dikumpulkan secara berulang-ulang pada waktu dan situasi yang

berbeda untuk menemukan kredibilitas dat.

16 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Remaja Rosda
Karya. 2019), 114.


