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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bagi setiap keluarga muslim menanamkan nilai-nilai al-Qur‟an dalam 

rumah tangga sudah menjadi komitmen yang universal, sehingga terdapat 

waktu yang khusus untuk mengajarkan al-Qur‟an baik dilakukan orang tua 

sendiri ataupun di lembaga-lembaga pengajian yang ada di sekitar. 

Mengenalkan al-Qur‟an sejak dini merupakan langkah yang pertama  dan 

utama sebelum pembelajaran lainnya.
1
 

Munajad bin Hannah dalam kitabnya Hilyatut Tilawah mengatakan: 

“Mempelajari al-Qur‟an hukumnya adalah fardhu kifayah sedangkan 

dalam membaca memakai ilmu tajwid secara baik dan benar merupakan  

fardhu „ain, jika terjadi kesalahan dalam membaca al-Qur‟an maka 

termasuk dosa. Untuk menghindari dosa tersebut, seluruh umat Islam 

dituntut untuk selalu belajar al-Qur‟an pada ahlinya”.
2
 

 

Suatu kaum yang mau membaca dan mempelajari al-Qur'an maka akan 

datang rahmat kepada kaum tersebut. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW: 

 خيركم مه تعلم ا لقر آن و علمه

 
Artinya: “Sebaik-baik kalian adalah orang  yang  belajar  al-Qur‟an dan yang 

mengajarkannya”.
3
 

 

Kemampuan pertama yang menjadi sasaran dalam pengajaran al-Qur‟an 

adalah kemampuan membaca. Pada dasarnya pembinaan kemampuan 
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membaca dimulai sejak usia kanak–kanak yang dilakukan oleh keluarga, 

lembaga pendidikan formal maupun non formal.  Namun pada kenyataannya 

masih banyak peserta didik dari tingkatanSD, SMP, SMU bahkan perguruan 

tinggi yang belum mampu membaca al-Qur‟an dengan baik dan benar. 

Untuk mewujudkan semua itu tidaklah mudah, diperlukan kerjasama 

yang baik antara pendidik, orang tua dan pengaruh lingkungan perlu mendapat 

perhatian sebaik-baiknya, karena secara empiris tidak sedikit generasi muda 

Islam walaupun telah lulus dari sekolah formal, seperti sekolah-sekolah umum 

tingkat SD sampai Perguruan Tinggi, akan tetapi mereka masih belum mampu 

membaca dan menulis al-Qur‟an, apalagi memahami secara kognitif maupun 

secara afektif. 

Melihat fenomena yang seperti itu, maka diperlukan adanya pembinaan 

yang baik dan maksimal untuk dapat terwujudnya generasi Qur‟ani. 

Pembinaan yang baik dan maksimal tidak terlepas dari tangan pendidik atau 

kalau dalam madrasah diniyyah di sebut ustadz atau ustadzah. Di sini dapat 

kita lihat bahwa begitu besar peran para ustadz atau ustadzah dalam mendidik 

para santri, dari yang tidak bisa membaca sama sekali sampai menjadi bisa. 

Pada kenyataannya, ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Apalagi 

melihat kemajuan zaman yang sudah sedemikian rupa. Tidak mudah untuk 

bisa mencari ustadz atau ustadzah tersebut, apalagi dengan bayaran 

seikhlasnya. Melihat realita seperti itu, maka yang terjadi pada kebanyakan 

Madrasah Diniyyah atau TPQ pada saat ini adalah jumlah santri yang banyak 

dengan jumlah tenaga pengajar yang sedikit.  



3 

 

Guru PAI perlu menciptakan strategi atau metode yang tepat dalam 

mengajarkan al-Qur‟an, misalnya  memberikan tambahan jam pelajaran 

tentang al-Qur‟an setelah jam pulang sekolah dengan menggunakan metode-

metode yang sudah umum demi untuk memudahkan siswa dalam belajar 

membaca al-Qur‟an dan bisa menggairahkan siswa dalam belajar al-Qur‟an. 

Guru bagaikan pelatih berarti berfungsi untuk mengembangkan 

ketrampilan dan menerapkan dalam kehidupan demi masa depan peserta didik. 

Guru harus mempunyai kemampuan, keahlian atau sering disebut dengan 

kompetinsi profesional. Kompetensi profesional yang dimaksud tersebut 

adalah kemampuan guru untuk menguasai masalah akademik yang sangat 

berkaitan dengan pelaksanaan proses belajar mengajar, sehingga kompetensi 

ini mutlak dimiliki guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik dan 

pengajar. 

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh M. Saroni dalam bukunya 

“Manajamen Sekolah” : 

“Tugas dan fungsi guru dalam proses pembelajaran merupakan aspek 

yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan belajar. Jika seorang 

guru  dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara benar, tingkat 

capaian keberhasilan dari proses pembelajaran akan memuaskan, tetapi 

jika guru tidak peduli terhadap tugas  dan fungsinya, maka tingkat 

capaian  keberhasilan belajar tidak akan pernah tercapai”.
4
 

 

 

Berdasarkan pada fakta yang ada, terdapat indikasi bahwa di SDI Wahid 

Hasyim, ternyata masih banyak siswa yang belum bisa membaca al-Qur‟an, 

khususnya kelas lima dan kelas enam. Seharusnya anak kelas lima dan kelas 
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enam sudah bisa membaca al-Qur‟an walaupun belum lancar atau belum 

sesuai dengan tajwid dan makhorijul hurufnya, maka dari itu peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut, tentang permasalahan yang dihadapi 

peserta didik dalam proses pembelajaran al-Qur‟an.  

 Perlu diketahui bahwa SDI Wahid Hasyim adalah sekolah yang berlatar 

belakang islam, dengan beberapa kegiatan pembelajaran: mata pelajaran al-

Qur‟an Hadist, akhlak, bahasa arab juga kegiatan luar sekolah diantaranya 

sholat dluha, sholat jamaah dluhur dan masih banyak yang lainnya.Seharusnya 

peserta didik di SDI Wahid Hasyim sudah mampu membaca al-Qur‟an sesuai 

dengan makhorijul huruf atau tajwid. 

Sehubungan dengan uraian permasalahan di atas, peneliti ingin mengkaji 

lebih mendalam permasalahan-permasalahan tentang pembelajaran al-Qur‟an 

di SDI Wahid Hasyim dengan mengambil judul: ”Problematika pembelajaran 

al-Qur‟an di SDI Wahid Hasyim Dinoyo Malang”. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

peneliti  dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Apa problem-problem pembelajaran al-Qur‟an di SDI Wahid Hasyim 

Dinoyo Malang ? 

2. Bagaimanakah upaya elemen sekolah untuk mengatasi problem 

pembelajaran al-Qur‟an di SDI Wahid Hasyim Dinoyo Malang ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan: 

1. Mendiskripsikan problem-problem pembelajaran al-Qur‟an di SDI 

Wahid  Hasyim Dinoyo Malang. 

2. Mendiskripsikan upaya elemen sekolah untuk mengatasi problem 

pembelajaran al-Qur‟an di SDI Wahid Hasyim Dinoyo Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat: 

1. Bagi Guru PAI 

a. Membantu guru dalam mempercepat proses penyampaian materi 

pembelajaran al-Qur‟an. 

b. Menjadi alternatif bagi guru untuk meningkatkan wawasan dan 

keterampilan mengajar al-Qur‟an sesuai dengan perkembangan 

zaman. 

c. Untuk menambah pengetahuan tentang problematika pembelajaran 

al-Qur‟an dan pengaruh-nya terhadap proses belajar mengajar al-

Qur‟an pada peserta didik di SDI Wahid Hasyim Dinoyo Malang. 

2. Bagi  Peserta didik 

Peserta didik dapat merasakan hasil dari kegiatan pembelajaran al-Qur‟an 

setelah mengetahui problem-problem permasalahan pembelajaran al-
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Qur‟an dan bisa mempercepat peserta didik dalam menguasai materi yang 

diajarkan gurunya. 

3. Bagi pengelola pendidikan 

Umumnya pengelola Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar, Sebagai 

kontribusi untuk membantu memecahkan dan mengantisipasi problem-

problem yang dihadapi dalam kegiatan belajar mengajar al-Qur‟an. 

E. Batasan Istilah 

Sebagai upaya menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari 

judul “Problematika Pembelajaran al-Qur‟an di SDI Wahid Hasyim Dinoyo 

Malang”, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul 

tersebut di atas: 

1. Problematika 

Secara etimologi kata problematika berasal dari kata problem 

(masalah, perkara sulit, persoalan), problematika (merupakan 

kesulitan, ragu-ragu, tak menentu, tak tertentu) dan problematika 

(berbagai masalah)
5
. 

Pendapat lain problematika berasal dari kata problem yang dapat 

diartikan sebagai permasalahan atau masalah.Adapun masalah itu 

sendiri “adalah suatu kendala atau persoalan yang harus 

dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan 

antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar 

tercapai hasil yang maksimal”
6
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Menurut peneliti problem dikaitkan dengan penelitian adalah suatu 

kendala atau persoalan yang mendasar dalam pembelajaran  al-Qur‟an  

di  SDI  Wahid Hasyim. 

2. Pembelajaran 

Menurut Nanang Fattah: Pembelajaran dapat diartikan sebagai 

suatu peristiwa atau situasi yang sengaja dirancang dalam rangka 

membantu dan mempermudah proses belajar dengan harapan dapat 

membangun kreativitas siswa.
7
 

Dengan demikian pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu 

peristiwa atau situasi yang sengaja dirancang dalam rangka membantu 

dan mempermudah proses belajar dengan harapan dapat membangun 

kreativitas peserta didik. 

Dari pengertian tentang problematika dan pembelajaran yang telah 

disebutkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pengertian 

problematika pembelajaran adalah kendala atau persoalan dalam proses 

belajar mengajar yang harus dipecahkan agar tercapai tujuan yang 

maksimal. 

3. Al-Qur‟an 

Al-Farra berpendapat bahwa kata al-Qur‟an merupakan pecahan 

dari kata qora‟in (jama‟ dari qorinah) yang berarti kaitan, paralel 

dengan keterkaitan antara ayat-ayat al-Qur‟an. Dan huruf nun pada al-

Qur‟an adalah huruf asli, bukan tambahan. Sedangkan al-Asy‟ari dan 

                                                           
7
Nanang Fattah, System Penjaminan Mutu Pendidikan, Cet.ke-3, (Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 2013).hal.53. 



8 

 

para pengikutnya mengakarkan kata al-qur‟an dari kata qarn yang 

bermakna gabungan atau keterkaitan, lantaran surat-surat dan ayat-

ayatnya saling berkaitan.
8
 

Semua pengertian tersebut, yang paling masyhur dan banyak 

diikuti oleh para ulama‟ fiqh, ushul fiqh, ahli tata bahasa arab dan ahli 

kalam adalah al-Qur‟an merupaakan kalam Allah yang bermu‟jizat 

diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, mutlak 

benar, berlaku sepanjang zaman, mengandung ajaran dan petunjuk 

yang berkaitan dengan kehidupan dunia dan akhirat, ditulis dalam 

mushaf-mushaf, disampaikan secara mutawattir dan membacanya 

dianggap ibadah.
9
 

Al-Qur‟an adalah murni wahyu dari Allah swt, bukan dari hawa 

nafsu perkataan Nabi Muhammad SAW. Al-Qur‟an memuat 

aturan-aturan kehidupan manusia di dunia. Al-Qur‟an merupakan 

petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertaqwa. Di dalam 

al-Qur‟an terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-

orang yang beriman. Al-Qur‟an merupakan petunjuk yang dapat 

mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju jalan yang terang.
10

 

 

Menurut peneliti tentang pengertian pengajaran dan pengertian al-

Qur‟an di atas, maka dapat disimpulkan pengertian dari pengajaran al-

Qur‟an adalah suatu proses belajar mengajar antara guru dan siswa tentang 

materi pembelajaran  al-Qur‟an. 
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F. Sistematika Penulisan 

Untuk memperjelas pemahaman dalam skripsi ini, maka sistimatika penulisan  

yang di maksud ada beberapa bab sebagai berikut:  

Bab satu : Pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang masalah, Rumusan 

masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Definisi operasional 

dan Sistimatika penulisan. 

Bab  dua   :  Landasan teoritis tentang fungsi dan  tujuan pembelajaran al-Qur‟an. 

Bab tiga : Metodologi penelitian yang berisi lokasi penelitian, populasi dan  

sampel penelitian, data dan sumber Data, metode penelitian dan 

teknik pengumpulan data, serta pengolahan data dan analisis data. 

Bab empat :Hasil penelitian yang membahas tentang latar belakang SDI Wahid  

Hasyim Dinoyo Malang dan penyajian analisa data. 

Bab lima  : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran 
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