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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan sumber daya manusia berhubungan dengan upaya 

peningkatan di semua lembaga pendidikan, Untuk itu diperlukan upaya 

pengkajian semua unsur pada dunia pendidikan dan pengajaran agar serasi dan 

terarah serta relevan dengan segala kebutuhan jangka pendek dan jangka 

panjang. 

Era komunikasi global, diperlukan sumber daya manusia yang handal 

dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta beriman dan 

bertakwa. Berkenaan dengan upaya perbaikan mutu pengajaran di Taman 

Kanak-Kanak sangat perlu dilakukan oleh berbagai pihak yang mengelola 

pelaksanaan pendidikan. 

Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha manusia untuk 

menumbuhkan dan mengembangkan potensi anak, baik jasrrani dan rohani 

sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan, 

sehingga setelah terjadi interaksi dengan sumber belajar diharapkan terjadi 

perubahan sikap pada anak. 

Seorang guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan 

pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu 

perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnva secara 

optimal. Keyakinan ini muncul karena manusia adalah makhluk lemah, yang 
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dalam perkembanganya senantiasa membutuhkan orang lain, demikian halnya 

dengan peserta didik, orang tua menaruh harapan guru agar anaknya dapat 

berkembang secara optimal. 

Kemampuan berbahasa yang diajarkan di Taman Kanak-Kanak 

adalah membaca al-Qur’an yang merupakan bagian belajar agama usia dini. 

Penguasaan membaca Huruf hijaiyyah dan mengenal huruf sangat berperan 

penting dalam mengembangkan aspek kemampuan bahasa terutama bahasa 

arab, seorang anak yang mengetahui huruf hijaiyyah, maka anak tersebut 

secara mudah dapat membaca al-Qur'an dengan baik dan lancar dan tidak akan 

mempunyai hambatan dalam membaca al-Qur'an. 

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat islam yang berisikan tentang 

firman Allah swt, yang tidak mungkin dapat ditandingi oleh perkataan lainya. 

Al-Qur'an diturunkan melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan 

kepada Nabi Muhammad saw yang befungsi sebagai dalil (bukti) atau petujuk 

atas kerasulan beliau, sebagai pedoman dar sumber petunjuk bagi kehidupan 

manusia. 

Al-Qur'an terhimpun dalam suatu mushaf yang terdiri dari 30 juz, 

114 surah, 6666 ayat, 77.934 kosa kata, 333.671 huruf, diawali dengan surat 

al-Fatihah dan diakhiri surat an-Nas.1 Al-Qur'an disampaikan kepada umat 

Islam secara mutawatir, dalam arti disampaikan kepada oleh sejumlah orang 

yang semuanya sepakat bahwa al-Qur'an benar-benar wahyu Allah swt.  

                                                            
1 Ahmad Syarifudin, mendidik anak membaca, menulis dan mencintai al-Qur’an, Jakarta: 

Gema Insani Press, 2004, him.15 
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Al-Qur'an merangkum hal-hal yang berkaitan dengan hubungan 

antara sesama manusia, manusia dengan Allah, manusia dengan alam sekitar, 

ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh manusia seperti pendidikan, falsafah, 

hukum, tauhid, pertanian, sains, geografi, sejarah, perobatan, poltik, sosial dan 

lain sebagainya, semua terinuat di dalam al-Qur'an. Segala yang terangkum 

dalam al-Qur'an tersebut akan diketahui dan dimengerti manakala kita mampu 

mempelajari dan mengkajinya. 

Al-Qur'an diibaratkat sebagai jamuan yang harus didatangi, dilahap, 

dan dinikmati kelezatanya. Bila jamuan tersebut telah tersedia namun 

dibiarkan pasti akan sia-sia, suatu kerugian dan penyesalan di kemudian hari, 

begitu pula dengar. al-Qur'an sebagai jamuan Allah swt, yang harus dipelajari, 

dikaji, dibaca, dipahami dan dinikmati oleh umat manusia, yang terpenting 

yang harus dilakukan adalah belajar dan mengerti aksaranya, belajar membaca 

dan menulis aksara al-Qur'an. 

Al-Qur'an berasal dari kata qara'a yang artinya bacaan, himpunan 

atau kumpulan. Ketika seorang membaca al-Qur'an, ia telah mengumpulkan 

huruf-huruf kalimat dan suatu rangkaian yang utuh, lalu melafalkanya dengan 

lisannya, dalam bentuk kalimat atau kata yang sempurna, sehingga nyaman 

untuk didengar, pada akhirnya nampak jadi sebuah bangunan yang kuat dan 

saling mendukung. Membaca akan lahir pemahaman, dan dari pemahaman 

akan lahir amal.2 

                                                            
2 Amir Faisal, Makna al-Qur’an. http://www.org/1999/xhtml, diakses: Senin 5 Mei 2014 
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Perintah membaca jugaa ditunjukan oleh Allah swt pada surat al-

‘Alaq ayat 1-5 : 

 

“Bacalah dengan (menyebut) nama tuhanmu yang 
menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 
Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, yang mengajar 
(manusia) dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia 
apa yang tidak diketahuinya.3 

 

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah, tema utama 

diturunkanya surat al-Alaq adalah perintah tnembaca kepada Nabi Muhammad 

saw. Beliau diperintahkan mambaca agar memiliki bekal ilmu pengetahuan 

agar bisa memahami alam dan umatnya. Perintah membaca ini harus 

dilakukan dengan demi nama Tuhan yang telah meinciptakan manusia. 

Manusia adalah makhluk pertama yang disebut Allah swt, dalam al-Qur'an 

melalui wahyu pertama. Bukan saja karena ia diciptakan dalam bentuk sebaik-

baiknya, atau karena segala sesuatu dalam alam raya ini diciptakandan 

ditundukan Allah swt. Kitab suci al-Qur'an ditujukan kepada umat manusia 

guna menjadi pelita dalam kehidupannya. Salah satu cara yang ditempuh oleh 

al-Qur'an untuk mengantar manusia menghayati petunjuk-petunjuk Allah swt 

untuk memperkenalkan jati dirinya antara lain dengan menguraikan proses 

kejadian manusia. Setelah memerintahkan membaca disertai dengan nama 

                                                            
3 Al-Qur'an (96): 1-5 
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Tuhan, terdapat perintah untuk membaca dan manfaatnya lagi dengan 

menyampaikan janji Allah swt. Dalam mengajar manusia yaitu melalui pena 

(tulisan) yang harus dibaca oleh manusia dan meialui pengajaran secara 

langsung tanpa alat dan dikenal sebagai ‘Ilm Ladunny.4 

Sedangkan menurut Achmad Fahrudin, dkk, surat al-'Alaq 

merupakan perintah untuk membaca al-Qur'an, serta menerangkan bahwa 

Allah menciptakan manusia dari benda yang hina kemudian memuliakanya 

dengan mengajar membaca, menul;s dan memberinya pengetahuan.5 

Tasiran di atas, maka dapat dipahami bahwa surat al-'Alaq yang 

merupakan wahyu pertama yang permulaan ayatnya tersirat perintah membaca 

al-Qur'an secara rutin, terus-menerus dan berkesinambungan, karena dialah 

bacaan istimewa vang menjamin pembacanya dengan menyebut "asma tuhan".  

Perintah iqro' mendorong agar umat islam berfikir mempergunakan 

potensi akalnya. Karena itu, kegiatan membaca al-Qur'an perlu dijadikan 

sebagai aktifitas dan konsumsi sehari-hari agar adapat mudah memahami dan 

mengamalkan segala yang terkandung di dalamnya. 

Menurut M. Quraish shihab dalam Tafsir al-Mishbah bantahan atas 

ucapan orang-orang kafir yang meragukan sumber datangnya al-Qur'an, dan 

sebagai dorongan kepada mereka untuk mempercayai al-Qur'an sekaligus 

memutuskan harapan mereka untuk dapat mempertahankan keyakinan sesat 

mereka. Disebut pula kaum muslimin ikut memelihara otentitas al-Qur'an 

                                                            
4 M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, 

Jakarta: Lentera Hati, 2002, Vol 15, hlm. 392-402 
5 Achmad Fakhruddin, dkk, QS. a1-`Alaq: 1-5, Freeware al-Qur'an Digital Version 2.0 

Maret 2014. 
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dengan banyak cara, baik dengan menghafalnya, menulis dan membukukanya, 

merekamnya dengan menggunakan berbagai alat seperti kaset, piringan hitam, 

CD dan lain-lain.6 Ahmad Syrifuddin juga menjelaskan bahwa Allah swt, 

memberikan jaminan keotentikan, keakuratan dan validitas kitab suci al-

Qur'an dijamin benar-benar berasal dari-Nya dan akan selalu dijaga keaslianya 

dan kemurniannya sepanjang masa.7  

Perkembangan metode Qiro'ati makin meluas ke seluruh nusantara, 

bahkan beberapa negara asing juga tertarik untuk menerapkanya dalam 

pembelajaran membaca al-Qur'an. Diantaranya negaira-negara tersebut adalah 

Malaysia, Thailand, Singapura, Brunai darrussalam, Cina, Australia. Vietnam, 

Burma, Kuwait, Jerman dan Philadelpia. Khusus di negara Malaysia telah 

membuat webside www.qiraati.com yang isinya memuat informasi tentang 

metode Qiro'ati secara komplit, misalnya tentang sejarah metode Qiro'ati, 

buku-buku Qiro'ati dan lain-lain.8 Setelah diterapkan metode Qiro'ati 

kemajuan cara membaca al-Qur'an santri semakin meningkat. Keberhasilan 

inilah banyak pengelola taman pendidikan al-Qur'an melakukan studi banding 

dan meminta petunjuk cara mengajarkan metode Qiro'ati yang beliau 

ciptakan.9  

Selain metode Qiro'ati, banyak pula ditemukan metode tentang 

pembelajaran membaca al-Qur'an diantaranya: Iqra', Al-Barqi, Sas, Libat dan 

                                                            
6 M. Quraish Shihab, op. Cit., hlm.95-97 
7 Ahmad Syrifuddin, op. cit., hlm. 23. 
8 Muthoifah, Studi Tentang Evaluosi Pembelajaran Membaca al-Qur’an Metode Qiro'ati 

di TPQ al-Ikhsan kelurahan Palebon Semarang, Skripsi Sarjana, Fakultas Tarbiyah Institut Agama 
Islam Negeri Walisongo, Semarang: 2005, hlm.3. 

9  Nur Ali Usman, Kiat Sukses Pendidikan Qiro'ati, Makalah disampaikan pada 
silaturrahmi Ustadz-ustadzah pengajar metode Qiro'ati, Kepanjen-Malang, Tanggal 23 Maret 2014 
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lain-lain. Semua metode yang ditawarkan tersebut memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Salah satu metode pembelajaran membaca al-Qur'an yang 

menjamur di TKQ dan TPQ adalah metode Iqra'. Peneliti sebagai pelaku yang 

mengajarkan metode Iqra' melihat kelebihan metode ini selain bukunya mudah 

di beli dimana saja, cara pengaJaranya pun dirasakan mudah karena dibagi 

dalam 6 jilid, setiap jilid disesuaikan dengan kebutuhan tingkat kemampuan 

peserta didik dalatn mengenal dan membaca huruf-huruf hijaiyyah. 

Kekurangannya lebih tampak pada kemampuan santri dalam membaca al-

Qur'an, rata-rata santri hanya bisa membaca al-Qur'an dengan lancar tetapi 

tanpa tartil dan kaidah tajwid yang benar.  

Taman Kanak-kanak muslimat Sembujo adalah salah satu pendidikan 

Taman Kanak-kanak yang pada awal berdirinya menerapkan metode lqra'. 

Selama menerapkan metode tersebut kemam-puan santri dalam membaca al-

Qur'an dinilai masih kurang, kekurangan ini lebih terlihat pada penguasaan 

peserta didik terhadap kaidah tajwid, tempat kcluarnya huruf, dan tartill. 

Namun, setelah menerapkan metode Qiro’ati permasalahan membaca alQur'an 

di Taman Kanak-kanak Muslimat sembujo bukan menjadi masalah lagi. rata-

rata santri sudah bisa menguasal kaidah tajwid yang benar, makharij ai huruf 

membaca dengan tartil, dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk 

khatam, dan beralih pada al-Qur'an. 

Bertolak dari latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik 

untuk mengadakan penelitian secara langsung di Taman Kanak-kanak 

muslimat sembujo dengan judul "Penerapan Metode Qiro'ati dalam 
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Pembelajaran Membaca al-Qur'an di Taman Kanak-kanak Muslimat Sembujo 

Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang". 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan 

masalah yang terjadi yang menjadi sasaran dalam penelitian adalah: 

1. Mengapa metode Qiro’ati menjadi pilihan dalam pembelajaran membaca 

al-Qur'an di Taman Kanak-kanak Muslimat sembujo Kecamatan Kepanjen 

Kabupaten Malang? 

2. Bagaimana hasil penerapan pembelajaran membaca al-Qur'an dengan  

metode Qiro’ati di Taman Kariak-kanak Muslimat Sembujo Kecamatan 

Kepanjen Kabupaten Malang? 

3. Bagaimana hasil penerapan pembelajaran membaca al-Qur’an dengan 

metode Qiro’ati di Taman Kanak-kanak Muslimat Sembujo Kecamatan 

Kepanjen Kabupaten Malang? 

4. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat 

penerapan metode Qiro’ati dalam pembelajaran membaca al-Qur'-an di 

Taman Kanak-kanak Muslimat Sembujo Kecamatan Kepanjen Kabupaten 

Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap jawaban terhadap 

masalah-masalah yang telah dirumuskan, dengan demikian tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui alasan yang mendasari Taman Kanak-kanak Muslimat 

Sembujo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang memilih metode 

Qiro’ati dalam pembelajaran membaca al-Qur'an pada peserta didiknya. 

2. Untuk mengetahui hasil penerapan pembelajaran membaca al-Qura'an 

dengan metode Qiro’ati di Taman Kanak-kanak Muslimat Sembujo 

Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan penghambat 

pembelajaran membaca al-Qur'an dengan metode Qiro’ati di Taman 

Kanak-kanak Muslimat Sembujo Kecamatan Kepanjen Kabupaten 

Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai berikut:  

1. Sebagai bahan informasi bagi Taman Kanak-kanak Muslitnat Sembujo 

Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dalam upaya meningkatkan mutu 

pembelajaran membaca al-Qur'an dengan metode Qiro'ati pada masa 

mendatang. 

2. Sebagai bahan informasi bagi Taman Kanak-kanak di mana saja berada 

tentang pembelajaran membaca al-Qur'an dengan metode Qiro'ati.  

3. Dapat menambah pengetahuan, khususnya bagi peneliti dan umumnya 

bagi pembaca untuk menekuni dan mempersiapkan diri dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. 
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4. Sebagai bahan referensi serta pertandingan dalam mengadakan penelitian 

berikutnya dengan permasalahan yang sama. 

 

 

 

E. Definisi Operasional 

1. Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan 

menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk mencapai 

tujuan kurikulum. Jadi, pembelajaran adalah suatu aktifitas yang dengan 

sengaja untuk memodifikasi berbagai kondisi yang diarahkan untuk 

tercapainya suatu tujuan yaltu tercapainya tujuan kurikulum.10 

Sedangkan menurut peneliti, pembelajaran adalah suatu usaha 

yang dilakukan oleh para pendidik dalam mengajarkan cara membaca al-

Qur'an yang benar, baik fasih dan tartil kepada para santri sesuai dengan 

tujuan dari metode Qiro'ati. 

 

2. Membaca 

Dalam kamus bahasa Indonesia, membaca adalah melihat tulisan 

dan mengerti atau dapat melisankan apa yang ditulis.11 Sedangkan 

menurut peneliti, membaca adalah kegiatan melihat tulisan al-Qur'an 

                                                            
10 Abdullah, "Pengertian Belajar”, www.smu-net diakses: Senin 5 Mei 2014 
11 Wjs. Purwadarminta, Kamus Bahosa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1999, hlm.17 
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secara rutin kemudian mencoba untuk melisankan apa yang telah ditulis 

dan mengkaji hasil bacaan tersebut. 

 

3. Al-Qur'an 

Al-Qur'an secara harfiah berarti “bacaan sempurna” merupakan 

kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah swt kepada Nabi Muhammad 

saw. melalui perantara malaikat Jibril, yang berisikan petunjuk, 

peringatan, dan kabar gembira bagi umat Islam yang beriman serta 

membaca al-Qur'an temasuk ibadah.12 

Sedangkan menurut peneliti, al-Qur'an merupakan kitab suci dan 

pedoman bagi umat Islam. Oleh karena itu al-Qur'an harus selalu dibaca, 

dipelajari, digali dan diamalkan dimana saja kita berada. Cara 

membacanya harus sesuai dengan kaidah ilmu talwid dan tartil, dan 

melalui metode Qiro'ati adalah salah satu cara untuk. mempelajari al-

Qur'an. 

Jadi, pembelajaran membaca al-Qur'an adalah suatu usaha yang 

dilakukan oleh para pendidik dalam mengajarkan cara rnembaca al-Qur'an 

yang benar, fasih dan tartil kepada peserta didik dengan cara melihat 

tulisan al-Qur'an yang kemudian diharapkan setelah pandai membaca al- 

Qur'an mereka bisa, memahami dan mengamalkan isi dari al-qur'an 

tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 

 

                                                            
12
  M. Quraish shihab, wawasan al-Qur'an: Taafsir Maudul Atas Berbagai Persoalan 

Umat, Bandung: Mizan,1997, hlm.3. 
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4. Metode 

Dalam kasus bahasa indonesia metode berasal dari kata Yunani 

meta dan hodos yang berarti cara atau, rencana untuk melakukan sesuatu. 

Metode mempunyai arti cara. teratur yang digunakan untuk melaksanakan 

suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki.13 

Sedangkan menurut peneliti, metode merupakan suatu cara yang 

digunakan dalam pembelajaran membaca al-Qur'an melalui buku Qira'ati 

yang kemudian dikenal dengan metode Qira'ati dengan tujuan melahirkan 

santri yang baik, fasih, benar dan tartil bacaan al-Qur'annya. 

 

5. Qira'ati 

Qira'ati adalah nama salah satu metode pembelajaran membaca 

al-Qur'an yang bunyi bacaan huruf-huruf hijaiyyahnya sudah berharakat 

(tanda baca). Istilah Qira'ati mempunyai arti "bacaanku" yang maksudnya 

adalah inilah bacaanku (bacaan al-Qur'an) yang baik dan benar sesuai 

dengan kaidah ilmu tajwid. Dengan nama ini diharapkan akan timbul cita-

cita agar dalam mengajarkan ilmu baca al-Qur'an tidak hanya sekedar asal 

dapat membaca, namun lebih menekankan pada aspek mengajarkan ilmu 

baca al-Qur'an dengan cara. yang baik dan benar sesuai dengan kaidah 

ilmu tajwid, serta diharapkan dapat mengerti dan memahami isi 

kandungannya, sebagaimana yang telah diajarkan Rasullah saw.14 

                                                            
13 Wjs. Purwadarminta, op.cit., hlm.21. 
14 Mutoifah, op. Cit., hlm. 27. 
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Jadi, metode Qira'ati adalah sebuah cara pengajaran membaca al-

Qur'an dengan tidak mengeja, tetapi langsung mernbaca bunyi bacaan 

huruf-huruf hijaiyyah yang sudah berharakat (tanda baca) agar peserta 

didik bisa membaca al-Qur'an dengan benar, baik, tartil dan fasih sesuai 

dengan kaidah ilmu tajwid.  

 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam skripsi ini pembahasan diklasifikasikan menjadi empat bab. 

Adapun sistematika penulisan pembahsan ini adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, menfaat penelitian, 

metodologi penelitian, teknik analisis data dan sisternatika penulisan. 

Bab II Kajian pustaka, bab ini berisikan dua pembahasan. Pertama, 

pembahasan tentang pembelajaran membaca al-Qur'an yang meliputi 

pengertlan, dasar, tujuan, dan metodologi. Kedua, pembahasan tentang metode 

qiro'ati yang meliputi pengertian, tujuan, sistem, prinsip, strategi mengajar, 

tahap mengajar dan evaluasi. 

Bab III Metode Penelitian dalarn bab ini berisikan tentang 

pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan 

data, teknis analisis data, uji keabsahan. 

Bab IV Hasil Penelitian, bab ini berisikan tentang sejarah berdirinya, 

letak geografis, visi, misi, tujuan, struktur organisasi, keadaan peserta didik, 

sarana prasarana, penyajian data, penerapan meode Qiro'ati. 
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Bab V Kesimpulan dan saran. Ini merupakan bagian akhir dari 

penelitian sserta saran yang dapat memberi manfaat bagi pihak terkait. 

 

 

 


