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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Kita tahu bahwa Al-Qur’an selaku petunjuk dan pedoman hidup (Way of Life) 

bagi manusia menjadi penting untuk dibaca dan dipahami isinya, karena akan 

menuntun manusia ke arah jalan yang benar. Bahkan membaca Al-Qur’an saja 

sekalipun masih dalam tingkat belajar, yang membacanya akan medapatkan 

pahala. Karena itu menjadi sebuah kewajiban setiap orang tua untuk mengajarkan 

kepada anak-anaknya sedini mungkin untuk belajar membaca Al-Qur’an 

kemudian mempelajari isi kandungannya.2 

Mengajarkan Al-Qur’an merupakan risalah Allah dan misi pendidikan Islam 

yang harus dilaksanakan oleh pendidik dalam mendidik anak didiknya. Oleh 

karena itu beberapa isi kandungan Al-Qur’an yang berhubungan dengan 

pendidikan harus ditonjolkan sehingga bisa membantu seorang pendidik dalam 

menjalankan tugasnya. Memberi dorongan dan memotivasi anak didik merupakan 

unsur-unsur pendidikan yang tidak bisa diabaikan dan ditinggalkan oleh seorang 

pendidik. Pemberian motivasi dan dorongan terhadap anak didik memiliki peran 

yang besar dalam rangka meningkatkan kemampuan membaca dan menghafalkan 

Al-Qur’an, mempelajari kitab Rabb-Nya dan mengaktifkan potensi yang 

 

 

  

                                                     
2 Retno Kartini, Kemampuan Membaca Dan Menulis Huruf Al-Qur’an Pada Siswa SMP 

(Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan, 2010),h.15. 
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tersembunyi, membangkitkan kemampuan-kemampuan yang terpendam serta 

membangun kembali semangat yang loyo.3 

Pengajaran Al-Qur’an tidak dapat disamakan dengan pengajaran membaca dan 

menulis seperti pada umumnya yang diterapkan dalam mata pelajaran lainya di 

sekolah dasar maupun menengah, karena dalam pengajaran Al-Qur’an, anak anak 

terlebih dahulu belajar huruf huruf hijaiyah dan kata kata yang tidak mereka 

pahami artinya.4 Yang paling penting dalam pengajaran Al-Qur’an ini ialah 

keterampilan membaca Al-Qur’an dengan baik sesuai dengan kaidah yang disusun 

dalam ilmu Tajwid. Untuk dapat membaca dengan baik. Sebelum itu hendaknya 

sudah memahami dan dapat menggunakan berbagai tanda baca, dapat 

membunyikan simbol-simbol huruf dan kata sesuai dengan bunyi yang diucapkan 

oleh orang arab karena Bahasa Al-Qur’an adalah Bahasa arab.5 

Merujuk pada hal-hal tersebut, maka seorang guru harus mempunyai bekal 

kemampuan yang memadai. Sedangkan kompetensi yang perlu dimiliki seorang 

guru yaitu kompetensi professional, kompetensi personal, kompetensi sosial serta 

kompetensi pedagogik yakni untuk melaksanakan pembelajaran dengan sebaik 

baiknya yang berarti mengutamakan nilai nilai sosial dari nilai material.6 

Kompetensi-kompetensi tersebut mutlak dimiliki seorang guru karena peran dan 

tugas guru adalah memberikan sejumlah ilmu pengetahuan dan pendidikan kepada 

 

                                                     
3 Muhib Dan Muhammad Khair, Anakku Hafal Al-Qur’an. (Solo: Qauna-Smart Media, 2005),h.14. 
4 Zakiah Daradjat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam. (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2007),h.91-92 
5 Ibid,h.92 
6 Hamzah Uno, Profesi Kependidikan. (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.69. 
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siswa di sekolah. Disamping itu seorang guru juga bertugas menanamkan nilai- 

nilai dan sikap yang baik kepada siswa agar siswa memiliki kepribadian yang 

paripurna, dan juga membimbing siswa dalam mengembangkan potensinya7 

Dalam dunia pendidikan modern mengalami kemajuan yang cukup pesat 

seirama dengan munculnya tuntutan dalam masyarakat dan perkembangan dunia 

global. Hal tersebut dapat kita lihat dari tawaran tawaran program yang disodorkan 

oleh lembaga pendidikan, baik yang berhubungan dengan perangkat keras maupun 

perangkat lunak. Kemajuan yang cukup pesat itu jelas memunculkan 

permasalahan baru dalam dunia pendidikan yang kurang siap untuk memberikan 

respon terhadap perkembangan tersebut. 

Pendidikan ialah sebuah investasi jangka panjang yang membutuhkan usaha 

dan dana yang cukup besar, hal ini oleh semua orang atau suatu bangsa demi 

kelangsungan masa depan. Demikian pula hal nya dengan bangsa ini yang 

menaruh harapan besar besar terhadap guru dalam perkembangan masa depan 

bangsa ini, karena dari sanalah tunas muda harapan bangsa sebagai generasi 

penerus dibentuk. 

Implikasi lebih jauh dari kondisi ini ialah siswa akan menjadi insan yang justru 

kering dari nilai-nilai kreativitas. Titik konsen pendidikan hanya dalam aspek 

kognitif, seperti yang selama ini dikembangkan, dalam kenyataannya 

meninggalkan berbagai macam persoalan. Kualitas membaca Al-Qur’an siswa dari 

                                                     

7 Pupuh Fathurrohman dan Sobry Sutikno, Strategi Belajar Mengajar Melalui Penanaman Konsep 

Umum Dan Kosnep Islam. (Bandung: Refika Aditama), h.43. 
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tahun ke tahun justru semakin terpuruk. Memandang kondisi yang seperti ini guru 

hendaknya dapat mengubah paradigma pemikirannya bahwa siswa itu memiliki 

corak dan karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. Agar keperluan seluruh 

siswa dapat terpenuhi dan perkembangan kreativitas siswa semakin meningkat. 

Kreativitas siswa dalam berpikir dapat tercermin dalam berbagai hal, 

diantaranya dalam diri siswa mempunyai hasrat untuk selalu ingin tahu, tidak serta 

merta menerima begitu saja apa yang disampaikan oleh guru. Siswa selalu 

mengajukan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang disampaikan, 

apabila merasa kurang puas terhadap penjelasan guru mereka dapat mencari 

referensi atau sumber lain demi mendapatkan jawaban yang valid atas pertanyaan 

yang diajukan.8 Mengingat hal tersebut, terlibat bahwa kurikulum yang ada selama 

ini lebih dominan pada guru yang aktif dalam pembelajaran. Dengan demikian, 

siswa hanya sebagai penerima setumpuk materi yang akhirnya menjadi “momok” 

dan harus mereka hafal diluar kepala. Hal tersebut dapat menurunkan motivasi 

siswa sehigga pada taraf kebosanan untuk belajar dan kompetensi yang diraih dari 

proses pembelajaran tersebut akhirnya akan jauh dari yang diharapkan. 

Keadaan tersebut perlu diperhatikan khususnya guru PAI agar selalu berusaha 

untuk menciptakan inovasi dalam pembelajaran, sebagai solusi untuk 

meningkatkan daya tarik siswa dalam pembelajaran PAI, sehingga dapat 

 

 

 

 
8 Ngainum Naim, Dasar-dasar Komunikasi Pendidikan. (Yogyakarta:Ar-Rus Media, 2011), 

h.174- 175. 
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meningkatkan kemampuan membaca, maka peran guru yang menjadi inovasi 

dalam meningkatkan kemampuan membaca. 

Al-Qur’an dan Al-Ḥadīṡ adalah dua sumber yang dijadikan landasan dalam 

pendidikan agama Islam. Untuk dapat mempelajari dan memahami kandungan Al- 

Qur’an seorang muslim harus memiliki kemampuan untuk membaca Al-Qur’an 

terlebih dahulu.8 Karena membaca Al-Qur’an adalah kemampuan dasar yang harus 

dimiliki oleh setiap siswa. 

Pada masa era globalisasi dimana pendidikan agama Islam sedang dihadapkan 

pada tantangan yang tidak ringan, jika melihat pada tujuan pendidikan agama 

Islam. Disatu sisi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mensyaratkan adanya 

sumber daya manusia yang berkualitas, sementara disisi lain masyarakat telah 

mengalami pergeseran “tata nilai” dengan budaya asing. Generasi muda kini mulai 

jauh dari ajaran-ajaran Al-Qur’an dan ḥadīṡ dan dihadapkan pada kehidupan yang 

serba materi. Telah banyak upaya yang dilakukan untuk mengembalikan generasi 

muda pada kehidupan yang Qur’ani, diantaranya dengan dibentuknya TPA, TPQ 

dan majelis ta’līm. Namun upaya tersebut masih belum cukup sebab masih banyak 

anak usia sekolah yang belum mapu membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar. 

SMP Muhammadiyah 5 Surakarta merupakan salah satu sekolah yang memiliki 

program taḥfīż, dan juga tentunya mengharuskan peserta didik untuk dapat 

membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar. Dalam proses tersebut peran guru PAI 

 

                                                     
8 M.Arifin, Ilmu pendidikan Islam,(Jakarta: Bumi Aksara, 2010). h.10. 
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tentu terlibat dalam menjadikan peserta didik dapat membaca Al-Qur’an dengan 

baik dan benar. Peran guru PAI ini bukanlah hal yang mudah, banyak lika liku 

yang akan dihadapi, mulai dari mengajari mebaca Al-Qur’an sampai mengajari 

tajwid dan panjang pendek dalam membaca Al-Qur’an tersebut. Dilihat dari 

kesulitan tersebut terdapat faktor-faktor dalam meningkatkan kualitas membaca 

Al-Qur’an peserta didik, entah mungkin faktor dari guru PAI itu sendiri atau juga 

peserta didiknya. Selain itu tentu guru PAI juga memiliki strategi agar kegiatan 

belajar mengajar dalam membaca Al-Qur’an ini dapat menghasilkan peserta didik 

yang mempunyai kualitas membaca Al-Qur’an yang sangat baik tentunya sebelum 

memasuki program taḥfīż. 

SMP Muhammadiyah 5 Surakarta merupakan salah satu sekolah yang memiliki 

program taḥfīż, dan juga tentunya mengharuskan peserta didik untuk dapat 

membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar. Dalam proses tersebut peran guru PAI 

tentu terlibat dalam menjadikan peserta didik dapat membaca Al-Qur’an dengan 

baik dan benar. Peran guru PAI ini bukanlah hal yang mudah, banyak lika liku 

yang akan dihadapi, mulai dari mengajari mebaca Al-Qur’an sampai mengajari 

tajwid dan panjang pendek dalam membaca Al-Qur’an tersebut. Dilihat dari 

kesulitan tersebut terdapat faktor-faktor dalam meningkatkan kualitas membaca 

Al-Qur’an peserta didik, entah mungkin faktor dari guru PAI itu sendiri atau juga 

peserta didiknya. Selain itu tentu guru PAI juga memiliki strategi agar kegiatan 

belajar mengajar dalam membaca Al-Qur’an ini dapat menghasilkan peserta didik 

yang mempunyai kualitas membaca Al-Qur’an yang sangat baik tentunya sebelum 
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memasuki program taḥfīż. Keadaan bacaan Al-Qur’an siswa di SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta bisa dikatakan sudah cukup baik, akan tetapi masih 

perlu peningkatan lagi agar bacaan Al-Qur’annya menjadi sangat bagus dan itu 

memerlukan peran dari guru PAI dalam meningkatkan kualitas membaca Al- 

Qur’an siswa ini. 

Melihat kondisi yang demikian, hal inilah yang menjadi motivasi utama peneliti untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “PERAN GURU PAI DALAM 

MENINGKATKAN KUALITAS MEMBACA AL-QUR’AN PADA SISWA 

KELAS VII DI SMP MUHAMMADIYAH 5 SURAKARTA TAHUN AJARAN 

2021/2022” 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

 Bagaimana peran guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan 

kemampuan membaca Al-Qur’an siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 5 

Surakarta tahun ajaran 2021/2022? 

C. Tujuan Penelitian 

 

 Untuk mendeskripsikan peran guru pendidikan agama Islam dalam 

meningkatkan kualitas membaca Al-Qur’an siswa kelas VII SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta tahun ajaran 2021/2022 
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D. Manfaat Penelitian 

 

1. Secara Teoritik 

 

a. Untuk menambah wawasan keilmuan tentang seberapa besar peran guru 

pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kualitas membaca Al- 

Qur’an 

2. Secara Praktis hasil penelitian ini bermanfaat bagi: 

 

a. Bagi Sekolah/Madrasah: Sebagai bentuk kontribusi yang positif bagi 

lembaga pendidikan formal dalam meningkatkan kualitas pembelajaran 

agama terhadap peserta didik melalui proses pembelajaran, terutama 

dalam hal kualitas membaca Al-Qur’an 

b. Bagi pengajar (pendidikan agama Islam): penelitian ini sebagai evaluasi 

dalam pembelajaran agama Islam yang dimana masih banyak peserta 

didik yang kualitas membaca Al-Qur’an nya masih kurang mumpuni. 

c. Bagi penulis: untuk menambah pengetahuan bagi peneliti sendiri 

tentang peranan guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan 

kualitas membaca Al-Qur’an dari peserta didik. 

E. Metode Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Field Research), 

pelaksanaan penelitian ini dilakukan secara langsung sehingga peneliti 

mendapatkan data yang lebih akurat.9 Data lapangan diiperoleh di SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta yang berlokasi di Jalan Slamet Riyadi No.443. 

                                                     
9 Amiruddin D, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo,2004) 
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Kelurahan Pajang, kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa 

Tengah. 

2. Pendekatan Penelitian 

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan pedagogik, yaitu praktek cara seorang mengajar dan ilmu 

pengetahuan mengenai prinsip dan metode metode membimbing dan 

mengawasi pelajaran dan dengan satu perkataan yang disebut juga 

pendidikan.10 Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan 

pedagogik karena tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan peran guru 

dalam meningkatkan kualitas membaca Al-Qur’an di SMP Muhammadiyah 

5 Surakarta. 

3. Sumber Data 

 

Data untuk jenis penelitian lapangan dapat diperoleh dari tempat 

dilaksanakannya penelitian, sedangkan jenis penelitian kepustakaan 

bersumber dari beberapa buku referensi, ensiklopedia, dokumen, jurnal dan 

sejenisnya. 

4. Penentuan Subjek 

 

Subjek penelitian ialah sumber untuk memperoleh sebuah data yang sangat 

dibutuhkan untuk mendukung dalam rangka sebuah penelitian. Adapun 

metode penetuan subjek penelitian yang akan digunakan adalah teknik 

populasi yaitu keseluruhan pada subjek penelitian. Dalam hal penelitian ini 

yang menjadi subjek atau sumber data adalah Guru Pendidikan Agama 

Islam dan peserta didik kelas VII SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. 

                                                     
10 Soeganda Poerbakawatja, Ensiklopedia Pendidikan (Jakarta: Gunung Agung, 1980), h.254 
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5. Teknik Pengumpulan Data 
 

Untuk mendapatkan sebuah data yang real, akurat dan sesuai dengan 

penelitian, maka ada beberapa cara yang digunakan untuk mengumpulkan 

data yang menggunakan metode sebagai berikut, diantaranya: 

1. Wawancara 

 

Metode wawancara ialah salah satu metode cara untuk 

mendapatkan data yang diperlukan, yang ada pada penerapannya 

wawancara terdapat komunikasi antara pewawancara memberikan 

pertanyaan kepada narasumber tentang subjek penelitian yang akan 

dikaji yang berguna untuk mengumpulkan data penelitian.11 

Dalam peneliti tersebut, peneliti menggunakan jenis wawancara 

semi terstruktur, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas 

dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Adapun tujuan 

dilakukan wawancara ini yakni untuk menggali informasi kepada 

narasumber secara langsung sesuai subjek penelitian guna 

menemukan permasalahan yang terjadi secara terbuka dan 

mendalam, dimana narasumber diminta untuk mengutarakan 

pendapat atau ide atau pengalaman yang dialami. Wawancara 

ditujukan kepada guru pendidikan agama Islam mengambil tentang 

peran guru PAI dalam meningkatkan kualitas membaca Al-Qur’an. 

 

                                                     

11 Sukandar Rumidi, Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Muda, (Yogyakarta: Gajah 

University Press, 2012),h.160. 
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2. Observasi 
 

Observasi merupakan penelitian yang dilakukan secara 

sistematis dengan melakukan pengamatan secara langsung ke 

lapangan dalam memperoleh data secara langsung dengan cara 

berdialog dengan narasumber yang terkait. Atau dapat melalui data- 

data aktual lainnya yang dapat membantu dan medukung penelitian 

terhadap suatu objek, subjek, gejala, maupun fenomena yang ada.12 

Teknik observasi yang dipilih menggunakan teknik non 

participation, yaitu peneliti datang ke tempat kegiatan subjek yang 

diamati, dan ikut mengamati proses pelaksanaan kegiatan tersebut.13 

Dengan menggunakan metode observasi ini, peneliti dapat 

mengamati peranan guru PAI dalam meningkatkan kualitas 

membaca Al-Qur’an pada siswa kelas VII di SMP Muhammadiyah 

5 Surakarta Tahun Ajaran 2021/2022 

3. Dokumentasi 

 

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan dan memperoleh data tentang hal-hal atau variable 

yang berkaitan dengan catatan, transkip, foto dan lain sebagainya. 

Dokumentasi sangat berguna bagi penulis untuk mengumpulkan 

data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

Data-data tersebut adalah saran dan prasaran yang digunakan dalam 

                                                     
12 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: CV. Alfabeta,2002), h.50. 
13 Nyoamn Kutha R, Metodelogi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada 

umumnya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.217-221. 
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kegiatan proses belajar mengajar. Selain itu juga ada dokumen foto 

dalam pelaksanaan proses pembelajaran oleh guru di SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta. Dokumen pada kesempatan ini juga 

digunakan dalam penelitian tentang peranan guru PAI dalam 

meningkatkan kualitas membaca Al-Qur’an pada siswa kelas VII di 

SMP Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun Ajaran 2021/2022. 

6. Metode Analisis Data 

 

Teknik yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif.14 Penulis 

mengamati dan mengumpulkan data diri hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi. 

Miles dan Huberman dikutip oleh sugiyono, menyatakan kegiatan analisis 

data dilakukan dalam tiga tahapan setelah melali proses pengumpulan data. 

Yaitu data reduction (reduksidata), data display (penyajian data) dan 

conclusion/verification (verifikasi atau penarikan kesimpulan). Analisis 

data yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut: 

a. Data Reduction (Reduksi data). Mereduksi data berarti merangkum, 

memfokuskan pada hal yang penting serta memilih pada hal yang 

pokok. Sehingga data yang sudah direduksikan memberikan gambaran 

yang jelas dan memudahkan peneliti untuk meniji tahap selanjutnya.15 

b. Data Display (Penyajian data). Penyajian data yaitu memaparkan 

semua data hasil penelitian dengan bentuk uraian teks naratif, bagan, 

hubungan antar kategori dan sejenisnya. Data disusun secara sitematis, 

                                                     
14 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidkan Kuantitatif dan R&D,(Bandung: Alfabeta,2017), h.309. 

15 Miles Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: UI Press, 1997), h.16-19. 
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sehingga mudah dipahami. Hasil dari reduksi data akan peneliti 

paparkan secara keseluruhan dengan jelas, lengkap dan apa adanya.16 

c. Conclusing Drawing (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi) yaitu 

memaparkan kesimpulan dari data atau hasil penelitian yang sudah 

dikumpulkan. Analisa yang digunakan dalam penelitian yaitu 

menggunakan metode berfikir induktif, berangkat dari data atau hasil 

penelitian rill yang ada di lapangan, kemudian dikaitkan dengan teori- 

teori yang sudah dibuat sebagai landasan berfikir, selanjutnya 

dikorelasikan untuk ditarik kesimpulan. 

F. Sistematika Penulisan 

 

Sistem dalam penulisan skripsi ini dipakai sebagai aturan yang saling 

berkaitan dan saling melengkapi, adapun sistematikanya adalah sebagai 

berikut: 

a. BAB I: Pendahuluan 

 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai: Latar Belakang Masalah, Fokus 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah dan Sistematika 

Penulisan. 

                                                     
16 Ibid., 16-19 
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b. BAB II: Landasan Teori 

 

Dalam bab ini dijelaskan tinjauan pustaka dan landasan teori yang 

berisi tentang penelitian yang relevan dari skripsi ini dan juga berisi 

teori Peran Guru PAI dan Kualitas Membaca Al-Qur’an 

c. BAB III: Metode Penelitian 

 

Dalam bab ini diuraikan mengenai Gambaran Umum Penelitian, 

Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber Data dan Hasil Wawancara. 

d. BAB IV: Analisis Data 

 

Dalam bab ini memuat tentang Analisis Data yaitu bagaimana peran 

guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kualitas 

membaca Al-Qur’an pada siswa kelas VII di SMP Muhammadiyah 

5 Surakarta 

e. BAB V: Penutup 
 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran 


