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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam telah memasuki kepulauan nusantara adalah sekitar abad ke-7 

Masehi1. Sejumlah sarjana Belanda memegang teori bahwa asal muasal Islam 

di Nusantara adalah anak benua India bukan Persia atau Arabia2. Namun 

banyak teori yang menjelaskan tentang masuknya Islam ke nusantara, 

diantaranya Teori Gujarat, Teori Makkah dan Teori Persia. Teori-teori tersebut 

berpendapat bahwa Islam masuk ke nusantara oleh para pedagang Gujarat dan 

Arab3. 

 Peletak dasar teori Gujarat adalah Snouck Hurgronje dalam bukunya 

L’Arabie et les Indes Neerlandaises. Snouck Hurgronje berpendapat bahwa 

Gujarat yang membawa agama Islam ke Indonesia berdasar tiga fakta. 

Pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peran bangsa Arab dalam 

menyebarkan agama Islam. Kedua, hubungan dagang Indonesia-India telah 

lama terjalin. Ketiga, adanya inskripsi tertua di Sumatera tentang hubungan 

dengan India4. 

J.C. van Leur dalam bukunya Indonesia: Trade and Society, menyatakan 

bahwa pada tahun 674 masehi di pantai barat Sumatera telah terdapat 

                                                        
1 Munawir, Sejarah Pendidikan Islam (Surabaya: 2013), hal: 97 
2 Ibid, hal. 95 
3 Nurhayati Djamas, Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pascakemerdekaan (Jakarta: 

2009), hal.V 
4 Ahmad Mansur Suryanegara, Menemukan Sejarah Wacana Pergerakan Islam di Indonesia 

(Bandung: 1995), hal.75 
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perkampungan Arab Islam. Tahun-tahun berikutnya perkembangan 

perkampungan perdagangan ini mulai mempraktikkan ajaran agama Islam. 

 Ahli sejarah seperti T. W. Arnold, Hamka, J.C. van Leur, dan Bernard 

H.M. Vlekke umumnya berpendapat bahwa agama Islam mula-mula masuk 

ialah ke pulau Sumatera5. Pendapat tersebut diperkuat dengan ditemukannya 

inskripsi tertua berangka tahun 1297 di daerah Perlak pantai utara Sumatera6. 

Umumnya ahli sejarah memastikan Islam masuk ke daerah Aceh itu dengan 

perjalanan Marco Polo. Dalam perjalanannya pulang dari Tiongkok, ia 

singgah di Aceh pada tahun 1292 Masehi7.  

Seorang pengeliling dunia terkenal bernama Ibn Batuthah sekitar tahun 

1345 M pernah singgah di Pase dalam perjalanan pulang pergi ke Tiongkok. 

Ketika itu yang menjadi raja adalah putra Malik Al-Saleh yang bernama Malik 

Al-Zahir. Dalam bukunya yang berjudul Tuhfah al-Nadhar fi Ghalib al-

Amshar beliau menuturkan bahwa pendidikan Islam pada waktu itu 

dilaksanakan dengan sistem halaqah. Berawal dari Pase inilah selanjutnya 

Islam menyebar ke negeri Malaka, Sumatera Barat dan Jawa Timur8. 

Menurut pendapat ahli sejarah, kerajaan Islam berdiri di Minangkabau 

pada tahun 1500 Masehi atau 1650 Masehi9. Orang-orang Minangkabau 

terkenal suka merantau dan banyak mengadakan perhubungan dengan Malaka. 

Pada abad ke-15 Malaka sangat maju dan agama Islam telah berkembang 

                                                        
5 Ibid, hal.84 
6 Ibid, hal.78 
7 Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: 1996), hal.11 
8 Munawir, Sejarah Pendidikan Islam (Surabaya: 2013), hal: 100 
9 Ibid, hal.21 
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dengan pesat. Sebagian orang Minangkabau yang merantau pulang dan 

membawa ajaran Islam ke negaranya. 

Pada masa kerajaan Islam tegak dan kuat, maka pendidikan dan 

pengajaran Islam juga kuat. Sistem pendidikan Islam pada masa tahun 1900 

masih berjalan sesuai dengan ajaran yang dibawa para penganjur Islam. Pada 

awal berkembangnya agama Islam di Indonesia, pendidikan Islam 

dilaksanakan secara informal. 

 Seperti dikemukakan di atas bahwa agama Islam datang ke Indonesia 

dibawa oleh para pedagang muslim, sambil berdagang mereka memberikan 

pendidikan dan ajaran agama Islam. Mereka datang ke Indonesia dengan 

maksud hendak berniaga, tetapi juga tetap menyiarkan agama Islam kepada 

penduduk. 

Pada awal pertumbuhan Islam di Indonesia, para penyebar agama 

mendirikan tempat-tempat khusus untuk keperluan ibadah bersama 

masyarakat sekitar. Mereka juga menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk 

sederhana di tempat-tempat ibadah itu. Pendirian suatu lembaga pendidikan 

dipandang suatu keharusan walaupun hanya memanfaatkan tempat-tempat 

ibadah. 

Pada waktu itu hampir di setiap desa yang ditempati kaum muslimin 

mereka mendirikan masjid untuk tempat mengerjakan shalat Jum’at, dan pada 

tiap-tiap kampung mereka dirikan surau atau langgar untuk mengerjakan 

shalat lima waktu, selain itu juga untuk mengaji Al-Qur’an10. 

                                                        
10 Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: 1999), hal. 21 
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Menurut adat kebiasaan kaum Muslimin, anak yang telah berumur 7 tahun, 

harus dipisahkan dari ibunya. Anak-anak itu bermalam di langgar, sambil 

belajar mengaji Al-Qur’an pada guru agama. Itulah gambaran bagi pendidikan 

dan pengajaran Islam tingkatan permulaan (rendah), yang dinamai Pengajian 

Qur’an11. Pendidikan agama Islam di langgar bersifat elementer, dimulai 

dengan mempelajari abjad huruf Arab (Hijaiyah). 

Dalam sistem ini, tidak ada tujuan pengajaran (pendidikan), metode, dan 

kurikulum yang dirancang atau direncanakan oleh guru ngaji tersebut. 

Pengajian berjalan secara konvensional, dan satu-satunya ciri bahwa guru 

ngaji itu berhasil dalam mengajar adalah apabila para muridnya sudah mahir 

melafalkan ayat-ayat Al-Qur’an yang sudah diajarkannya secara fasih dan 

lancar12. 

Dalam posisinya sebagai lembaga pendidikan Islam, posisi langgar atau 

surau sangat strategis baik dalam proses pengembangan Islam maupun 

pemahaman terhadap ajaran-ajaran Islam. Langgar juga merupakan bentuk 

institusi pendidikan Islam yang paling awal. 

Bentuk lembaga pendidikan yang menjadi embrio pesantren ini merupakan 

jawaban mendesak terhadap kondisi religius-kultural dan religius-sosial 

masyarakat pada waktu itu. Meski keadaan institusi pada waktu itu sangat 

                                                        
11 Ibid, hal.34 
12 Karl A. Steenbrink, Pesantren Madrasah Sekolah (Jakarta:1986), hal.11 
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sederhana namun keberadaannya dapat membentuk santri menjadi kader 

militan dalam berdakwah dan mengembangkan Islam di lingkungannya13.  

Dalam perkembangan pendidikan Islam di nusantara, sebelum munculnya 

sekolah dan lembaga pendidikan formal lainnya, langgar telah berkembang 

sebagai lembaga pertama pendidikan Islam yang bersifat non-formal. Langgar 

juga merupakan tempat yang multifungsi bagi masyarakat Islam. 

Berdasarkan latar belakang berdirinya langgar sebagaimana pemaparan di 

atas, langgar mempunyai peran yang sangat vital dalam perkembangan agama 

Islam di Indonesia. Pendidikan agama Islam terutama baca tulis Al-Qur’an 

dapat terinternalisasi dengan baik lewat pendidikan di langgar. Hal tersebut 

menarik penulis untuk meneliti tentang “Langgar Sebagai Pusat 

Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur’an”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana peran dan fungsi Langgar sebagai pusat pembelajaran baca 

tulis Al-Qur’an? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk: 

                                                        
13 Mujamil Qomar, Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi 

(Jakarta: 2002), hal.42 
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1. Mendeskripsikan peran dan fungsi langgar sebagai pusat pembelajaran 

baca tulis Al-Qur’an 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

1. Peneliti 

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang 

peran dan fungsi langgar sebagai pusat pembelajaran baca tulis Al-Qur’an. 

2. Lembaga 

Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan 

dalam pengembangan sejarah pendidikan Islam di Indonesia dan 

mengetahui value dari langgar di kalangan masyarakat Islam. 

E. Batasan Istilah 

1. Langgar 

Langgar adalah tempat untuk melaksanakan shalat lima waktu dan 

mengaji Al-Qur’an. Langgar adalah tempat ibadah masyarakat Islam di 

Jawa, dan di Sunda disebut tajug. Langgar bentuknya lebih kecil dan 

merupakan tempat shalat berjama’ah, tetapi tidak dipakai untuk shalat 

Jumat. Tidak diketahui asal mula atau arti kata langgar dan kapan 

munculnya langgar. Namun menurut L.W.C Van den Berg, langgar berasal 

dari bahasa Melayu14. Pendidikan agama Islam di langgar bersifat 

elementer, dimulai dengan mempelajari abjad huruf Arab (Hijaiyah) atau 

kadang-kadang langsung mengikuti guru dengan menirukan apa yang telah 

                                                        
14 Hanun Asrohah, Pelembagaan Pesantren Asal-usul dan Perkembangan Pesantren di 

Jawa (Jakarta: 2004), hal.85 
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dibaca dari kitab suci Al-Qur’an15. Pelajaran awal ialah belajar huruf Al-

Qur’an atau huruf hijaiyah. Setelah murid pandai membaca huruf hijaiyah 

kemudian baru membaca Al-Qur’an. Para murid akan melanjutkan 

pendidikan ke pesantren setelah mereka mendapat pendidikan dasar di 

langgar. 

Langgar dalam skripsi ini dijadikan sebagai suatu objek penelitian. Poin 

yang diambil di dalam Langgar adalah peran dan fungsi Langgar sebagai 

lembaga pada masa awal perkembangan agama Islam. 

2. Pusat Pembelajaran 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBI), pusat adalah pokok pangkal 

atau yang menjadi tumpuan dari berbagai urusan16. Sedangkan 

pembelajaran adalah kegiatan yang berupaya membelajarkan siswa secara 

terintegrasi dengan memperhitungkan faktor lingkungan belajar, 

karakteristik siswa, karakteristik bidang studi, serta berbagai strategi 

pembelajaran, baik penyampaian, pengelolaan, maupun pengorganisasian 

pembelajaran17. Berdasarkan pengertian tersebut maka pusat 

pembelajaran adalah lembaga yang paling dasar yang dapat 

mempengaruhi siswa untuk belajar. 

3. Baca Tulis Al-Qur’an 

Baca atau membaca adalah melihat atau memahami atau menghafal dari 

apa yang tertulis. Pada hakikatnya membaca adalah kegiatan fisik dan 

mental untuk menemukan makna dari tulisan, walaupun dalam kegiatan 

                                                        
15 Hasbullah, Op.Cit, hal.22 
16 http://kamusbahasaindonesia.org/pusat diakses pada tanggal 18 Maret 2014 
17 Hamzah B. Uno, Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran, (Jakarta: 2006), hal.5 

http://kamusbahasaindonesia.org/pusat


8 
 

itu terjadi proses pengenalan huruf-huruf. Dikatakan kegiatan fisik, 

karena bagian-bagian tubuh khususnya mata yang melakukannya. 

Dikatakan kegiatan mental karena bagian-bagian pikiran khususnya 

persepsi dan ingatan terlibat di dalamnya. Dari definisi tersebut maka 

yang dimaksud membaca adalah menemukan makna dari bacaan 

(tulisan)18. Menurut kalangan pakar ushul fiqh, Al-Qur’an adalah Kalam 

Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nya, Muhammad, yang lafazh-

lafazhnya mengandung mukjizat, membaca mempunyai nilai ibadah, 

diturunkan secara mutawatir dan ditulis pada mushaf, mulai dari awal 

surat Al-Fatihah (1) sampai akhir surat An-Nas (114)19. Maka yang 

dimaksud baca tulis Al-Qur’an adalah proses pengenalan abjad huruf-

huruf arab (hijaiyah) sehingga dapat membaca dan memaknai kalam 

Allah. 

                                                        
18 www.lintasberita.com/Dunia/Berita-Dunia/pengertian-membaca diakses pada tanggal 08 

April 2014 
19 Rosihon Anwar, Ulum Al-Quran, (Bandung, 2008), hal.54 

http://www.lintasberita.com/Dunia/Berita-Dunia/pengertian-membaca

