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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur’an merupakan intisari dan sumber pokok dari ajaran Islam yang disampaikan 

oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga tugas untuk mengajarkan Al-Qur’an kepada umatnya. 

Dalam hal ini, Umat Islam yang mau mengikuti ajaran yang tertuang di dalam Al-Qur’an 

selanjutnya ajaran Al-Qur’an menjadi warisan ajaran yang secara turun menurun menjadi 

pegangan hidup bagi kaum muslimin. 

Al-Qur’an adalah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW 

melalui perantaraan Malaikat Jibril, yang merupakan mukjizat yang diriwayatkan secara 

mutawatir, yang ditulis di mushaf, dan membacanya adalah ibadah
1
.  

Dengan demikian, isi Al-Qur’an harus bisa diamalkan oleh seluruh umat manusia 

yang beriman dan mempercayai Al-Qur’an sebagai pedoman hidup. Hal ini pernah dilakukan 

oleh Nabi Muhammad SAW mengajarkan Al-Qur’an kepada sahabat-sahabat-Nya. Para 

sahabat mempelajari Al-Qur’an di rumah sahabat Arqam bin Al-Arqom. Mereka berkumpul 

membaca Al-Qur’an, memahami setiap ayat yang diturunkan oleh Allah SWT dengan jalan 

bermadrasah dan bertadarus. Nabi Muhammad SAW dalam mengajarkan Al-Qur’an 

menganjurkan pengikutnya untuk menghafal dan membaca ayat-ayat Al-Qur’an sebagaimana 

yang diajarkannya, sehinggga kebiasaan membaca Al-Qur’an tersebut merupakan bagian dari 

kehidupan mereka sehari-hari
2
.  
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Oleh karena itu, Al-Qur’an adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi 

Muhammad SAW, sebagai salah satu rahmat yang tak ada taranya bagi alam semesta. Di 

dalamnya terkumpul wahyu Ilahi yang menjadi petunjuk, pedoman dan pelajaran bagi siapa 

yang mempercayai serta mengamalkannya. Bukan itu saja, tetapi juga Al-Qur’an itu adalah 

kitab suci yang paling penghabisan diturunkan Allah, yang isinya mencakup segala pokok-

pokok syari’at yang terdapat dalam kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Karena itu, 

setiap orang yang mempercayai Al-Qur’an, akan bertambah cinta kepadanya, cinta untuk 

membacanya, untuk mempelajari dan memahaminya serta pula untuk mengamalkan dan 

mengajarkannya sampai merata rahmatnya oleh penghuni alam semesta
3
. 

Demikian pentingnya untuk mempelajari Al-Qur’an sehingga dalam rangka 

mempersiapkan anak-anak agar mampu menerima warisan Islam dan tanggung jawab untuk 

mengemban tugas pengembangan dan dakwahnya, maka anak-anak diperintahkan oleh Nabi 

Muhammad SAW agar belajar membaca dan menulis Al-Qur’an yang telah berkembang 

pada masa Nabi Muhammad SAW
4
. 

Oleh sebab itu pengenalan pendidikan Al-Qur’an pada masa anak-anak merupakan 

masa yang tepat, sehingga mereka lebih mudah mempelajari, mengingat dan menghafal. 

Lebih penting lagi bahwa apa yang akan dikembangkan pada masa-masa awal perkembangan 

itu akan menjadi bekal bagi anak didik untuk berkembang pada jenjang pendidikan 

selanjutnya. 

Untuk mewujudkan program tersebut banyak kendala yang dihadapi terutama dalam 

hal perubahan budaya yang sedemikian cepat. Dulu hampir setiap keluarga muslim, sehabis 

Shalat Maghrib terdengar pembacaan Al-Qur’an di rumah-rumah penduduk. Anak-anak ada 
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yang langsung belajar membaca Al-Qur’an kepada orang tuanya sendiri. Ada juga yang 

belajar kepada orang lain. Bila belajar kepada orang lain, maka sehabis Shalat Ashar 

mendekati waktu Shalat Maghrib mereka pergi mendatangi guru ngaji tersebut. Sekarang 

tradisi tadarus dan belajar Al-Qur’an sehabis Maghrib hampir tidak terdengar lagi. Kini 

berganti dengan suara hiruk pikuk hiburan televisi dengan berbagai program acaranya. Siang 

harinya anak-anak dipengaruhi lagi dengan suasana lingkungan yang penuh dengan tempat-

tempat hiburan dan permainan. 

Demikian juga mengenai pendidikan Al-Qur’an, bahwa selama ini system pendidikan 

yang berlaku mengalami kegagalan karena memang belum menggunkan Al-Qur’an sebagai 

landasannya. Strategi yang diambil adalah memfungsikan Al-Qur’an dan Sunnah secara 

benar, yaitu bagaimana menerapkan Al-Qur’an dan Sunnah sebagai pedoman untuk 

mencapai tujuan pendidikan secara umum, yaitu membentuk manusia yang beriman dan 

bertakwa yang intelek, terampil dan berakhlak mulia. Setelah semua itu tercapai baru disusun 

program-program pendidikan yang diawali dengan membaca Al-Qur’an secara utuh dan 

benar. 

Dalam kaitannya dengan pentingnya pengajaran Al-Qur’an ini, Allah SWT berfirman 

di dalam Al-Qur’an surat Al-Qiyamah ayat 16–19 sebagai berikut: 

     

       

      

       

      

Artinya: “(16) Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al Quran 

karena hendak cepat-cepat (menguasai)nya. (17) Sesungguhnya atas tanggungan kamilah 

mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. (18) Apabila Kami 

telah selesai membacakannya Maka ikutilah bacaannya itu. (19) Kemudian, Sesungguhnya 

atas tanggungan kamilah penjelasannya.” 
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Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa setiap umat Islam mempunyai kewajiban 

dan tanggung jawab untuk mempelajari dan mengajarkan Al-Qur’an dengan terlebih dahulu 

memperhatikan berbagai aturan dan adab dalam membacanya maksudnya adalah: 

Dalam membaca Al-Qur’an dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Membaca Al-Qur’an sesudah berwudhu karena ia termasuk dzikir yang paling utama, 

meskipun boleh membacanya bagi orang yang berhadas kecil. 

2. Membaca di tempat yang bersih dan suci untuk menjaga keagungan membaca Al-Qur’an. 

3. Membacanya dengan khusyuk, tenang dan penuh hormat. 

4. Bersiwak sebelum memulai membaca. 

5. Membaca basmalah pada permulaan setiap surat, kecuali surat Bara’ah (At-Taubah), 

sebab basmalah termasuk salah satu ayat Al-Qur’an menurut pendapat yang kuat. 

6. Membacanya dengan tartil, yaitu dengan bacaan yang pelan – pelan dan jelas serta 

memberikan hak setiap huruf, seperti membaca mad dan idgham. 

7. Merenungkan ayat–ayat yang dibacanya. 

8. Meresapi makna dan maksud ayat–ayat Al-Qur’an, yang berhubungan dengan janji 

maupun ancaman, sehingga merasa sedih dan menangis ketika membaca ayat–ayat yang 

berkenaan dengan ancaman karena takut dan ngeri,”Dan mereka menyungkur atas muka 

mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk.” (Al-Israa’:109)  

9. Membaguskan suara dengan membaca Al-Qur’an, karena Al-Qur’an adalah hiasan bagi 

suara, dan suara yang bagus lagi merdu akan lebih berpengaruh dan meresap dalam jiwa. 

10. Mengeraskan bacaan AL-Qur’an, karena membacanya dengan suara jahar (keras) lebih 

utama
5
. 

 

Dalam kaitannya dengan pembelajaran Al-Qur’an, maka ada dua asas yang harus di 

perhatikan oleh para guru yaitu: 

1. Perhatian terhadap tingkat pemikiran murid meliputi pengembangan potensi akal, jiwa 

jasmaniahnya. 

2. Metode yang digunakan dalam pembelajaran baca tulis Al-Qur’an dimana metode ini 

dapat meningkatkan pembelajaran baca tulis Al-Qur’an dan membawanya kearah 

kebaikan
6
. 

Sebagai dampak dari penggunaan metode yang tepat dalam pembelajaran Al-Qur’an, 

maka seseorang dapat mengambil hikmah turunnya Al-Qur’an secara bertahap, yaitu 

meningkatkan pendidikan umat islam secara bertahap dan bersifat alami untuk memperbaiki 
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jiwa manusia, meluruskan prilakunya, membentuk kepribadian dan menyempurnakan 

eksistensinya sehingga jiwa itu tumbuh kokoh di atas pilar-pilar yang kokoh dan 

mendatangkan buah yang baik bagi kebaikan umat manusia seluruhnya dengan izin 

Tuhannya
7
. 

 

Salah satu fasilitator dalam kegiatan tersebut adalah melalui jalur pendidikan formal 

atau sekolah umum, sebagai upaya untuk meningkatkan prestasi belajar murid kelas 2 pada 

materi baca tulis Al-Qur’an melalui bidang studi Pendidikan Agama Islam yang 

dilaksanakan di Madrasah Ibtida’iyah Nahdlatul  Ulama’ Semberpasir Pakis  Kab. Malang. 

Baca Tulis Al-Qur’an perlu diajarkan di sekolah-sekolah umum, mulai dari tingkat 

Madrasah Ibtida’iyah (Sekolah Dasar) sampai SLA (Sekolah Lanjutan Atas), mengingat 

masih banyak para remaja dan murid di Sekolah umum yang belum bisa baca tulis Al-

Qur’an. Di karenakan bahasa yang digunakan adalah bahasa arab yang sulit dipahami bagi 

anak – anak yang bukan asli dari Bangsa Arab selain itu salah satu kesulitan belajar  Al-

Qur’an bagi anak-anak adalah karena ayat-ayatnya terdapat kalimat yang panjang sehingga 

mengakibatkan kurang lancar, bahkan tidak fasih dalam membaca. Kesulitan tersebut di 

akibatkan karena pada tingkat dasar belum sepenuhnya memahami ilmu tajwid, dan 

biasahnya para guru mengajarkan secara praktis sehingga seringkali sekedar menghafal saja.  

Selain itu Baca tulis Al-Qur’an amat penting diajarkan kepada para murid, karena memang 

sudah seharusnya sebagai seorang muslim bisa menulis dan membaca Al-Qur’an. Oleh 

karena itu sekolah-sekolah perlu memasukkan pelajaran baca tulis Al-Qur’an dalam 

kurikulum, yaitu pada mata pelajaran Pendidikan agama Islam. 

Sebagai akhir dari rangkaian pembelajaran mengajar adalah melaksanakan evaluasi 

suatu mata pelajaran yang dilakukan melalui tes harian, UTS dan UAS untuk menghadapi 

pelaksanaan evaluasi maka guru harus mempersiapkan segala sesuatunya yang berkenan 
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dengan pembelajaran salah satunya metode. Dalam hal ini guru harus mencari metode yang 

tepat dan dapat meningkatkan kemampuan dan prestasi belajar murid, khususnya 

kemampuan dan prestasi murid kelas 2 Madrasah Ibtida’iyah Nahdlatul Ulama’ Sumberpasir 

Pakis Kab. Malang pada materi baca tulis Al-Qur’an. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka dalam penulisan 

skripsi ini penulis mengambil judul “Upaya Guru ngaji Dalam Meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur’an murid kelas 2 Madrasah Ibtida’iyah Nahdlatul 

Ulama’Sumberpasir Pakis Kabupaten Malang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka masalah yang timbul dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran baca tulis Al-Qur’an di Madrasah Ibtida’iyah 

Nahdlatul Ulama’ Sumberpasir Pakis Kabupaten Malang di kelas 2 semester genap tahun 

ajaran 2013-2014? 

2. Problem apa saja yang dihadapi oleh guru ngaji di Madrasah Ibtida’iyah Nahdlatul 

Ulama’ Sumberpasir Pakis Kabupaten Malang dalam upaya meningkatkan kualitas 

pembelajaran baca tulis Al-Qur’an? 

3. Apa saja upaya yang ditempuh oleh guru ngaji di kelas 2 Madrasah Ibtida’iyah Nahdlatul 

Ulama’ Sumberpasir Pakis Kabupaten Malang dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran baca tulis Al-Qur’an? 

 

C. Tujuan Penelitian 
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Tujuan yang ingin dicapai dalam Penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran baca tulis Al-Qur’an di Madrasah 

Ibtida’iyah Nahdlatul Ulama’ Sumberpasir Pakis Kabupaten Malang kelas 2 semester 

genap tahun ajaran 2013-2014. 

2. Untuk mendeskripsikan problematika yang dihadapi oleh guru Madrasah Ibtida’iyah 

Nahdlatul Ulama’ Sumberpasir Pakis Kabupaten Malang dalam upaya meningkatkan 

kualitas pembelajaran baca tulis Al-Qur’an. 

3. Untuk mendeskripsikan upaya-upaya yang ditempuh guru ngaji Madrasah Ibtida’iyah 

Nahdlatul Ulama’ Sumberpasir Pakis Kabupaten Malang dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran baca tulis Al-Qur’an. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Orangtua, diharapkan dapat memberikan motivasi untuk putra – putrinya agar lebih giat 

belajar membaca dan menulis Al-Qur’an. 

2. Guru, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan informasi yang 

positif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran baca, tulis Al-Qur’an. 

3. Murid, di harapkan dengan penelitian ini murid dapat meningkatkan prestasinya dalam 

mata pelajaran baca tulis Al-Qur’an. 

4. Peneliti, hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan tentang 

pembelajaran baca tulis Al-Qur’an. 

 

 



 

8 

 

 

 

 

E. Batasan Istilah 

1. Upaya  

Upaya adalah usaha, akal, dan ikhtiyar. Jadi upaya itu mengandung pengertian 

suatu usaha dan ikhtiar manusia untuk mencapai sesuatu yang di maksud, memecahkan 

suatu persoalan, atau mencari jalan keluar
8
. 

Sedangkan menurut Poerwodinto Upaya adalah usaha untuk mencapai suatu 

maksud, memecahkan persoalan dengan mencari jalan keluar
9
. 

Jadi dari pendapat tersebut dapat di simpulkan bahwa upaya adalah suatu usaha 

atau ikhtiar yang di lakukan oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang di 

kehendaki nya 

2. Guru Ngaji 

Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para 

peserta didik, dan lingkungannya. Oleh karena itu guru harus memiliki standar kualitas 

pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin
10

. 

Sedangkan menurut wasty soemanto Guru adalah makhluk biasa. Guru sejati 

bukanlah makhluk yang berbeda dengan murid-muridnya. Ia bukan makhluk yang serba 

hebat. Ia harus dapat berpartisipasi di dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh murid-

muridnya dan yang dapat mengembangkan rasa persahabatan secara pribadi dengan 

                                                 
8
 Di akses tanggal 8 Juni 2014 dari http://www.artikata.com/arti-355956-upaya. html 

9
 Poerwodinto. KBBI, (Jakarta, 2002), hal. 22 

10
 Mulyasa, Menjadi Guru Prefesional, 2011, hal. 37 

http://www.artikata.com/arti-355956-upaya


 

9 

 

murid-muridnya dan tidak perlu merasa kehilangan kehormatan karenanya. Rasa was-

was, takut dalam keadaan tertentu adalah hal yang wajar
11

. 

Dari pengertian di atas, guru ngaji adalah seorang manusia biasa yang mempunyai 

kelebihan ilmu untuk mengajarkan Al-Qur’an baik di lingkungan keluarga, sekolah dan 

masyarakat. 

3. Meningkatkan  

Meningkatkan adalah kata kerja dengan arti antara lain: menaikkan (derajat, taraf, 

dsb) mempertinggi, memperhebat (produksi) mengangkat diri (memegahkan diri)
12

. 

Sedangkan menurut Moeliono seperti yang dikutip “Sawiwati, peningkatan adalah 

sebuah cara atau usaha yang dilakukan untuk mendapatkan keterampilan atau 

kemampuan menjadi lebih baik
13

. 

Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa meningkatkan 

adalah proses yang bertahap dari taharp terendah, tahap menengah, dan tahap akhir 

“meningkatkan atau peningkatan” yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah 

meningkatkan hasil belajar murid yang mendapat nilai rendah di tingkatkan agar hasil 

belajarnya lebih tinggi. 

4. Kualitas Pembelajaran 

Kualitas adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu
14

. Kualitas 

yaitu kesesuaian dengan yang disyaratkan
15

. 
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Sedangkan Pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan 

berbagai aspek yang saling berkaitan. Oleh karena itu, untuk menciptakan pembelajaran 

yang kreatif, dan menyenangkan, diperlukan berbagai keterampilan. Diantaranya adalah 

keterampilan membelajarkan atau keterampilan mengajar
16

. 

Dari kedua pendapat di atas disimpulkan kualitas pembelajaran adalah tingkat 

baik buruknya suatu proses belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru dengan 

muridnya untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. 

5. Baca dan Tulis 

Baca adalah melihat serta memahami isi daripada yang tertulis (dengan 

melisankan atau hanya dalam hati)
17

. 

Tulis adalah bertulis dengan huruf (angka dsb) yang di buat (digurat dsb) dengan 

pena (pensil, cat, dsb)
18

. 

Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa baca dan tulis adalah 

memahami suatu tulisan Bahasa Arab atau tulisan Arab. 

6. Al-Qur’an 

Al-Qur’an adalah kalam Allah SWT yang di turunkan kepada Nabi Muhammad 

SAW melalui perantaraan malaikat jibril, yang merupakan mukjizat yang diriwayatkan 

secara mutawatir, yang ditulis di mushaf, dan membacanya adalah ibadah
19

. 

Alqur'an adalah Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallahu 

'Alaihi Wa Sallam yang berangsur angsur dalam bahasa Arab untuk mengalahkan musuh 

dengan satu surah darinya, yang menerangkan hukum hukum, aqidah/i'tiqadiyah, nasehat 
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dan lain lain dan menjadi mukjizat buat Nabi Muhammad Shallahu 'Alaihi Wa Sallam 

dan menjadi pegangan Ummat Nabi Muhammad Shallahu 'Alaihi Wa Sallam. Alqur'an 

juga mempunyai beberapa nama yang sudah tawqifi dan mempunyai banyak keutamaan 

keutamaan
20

. 

7. Madrasah Ibtida’iyah Nahdlatul Ulama’ 

Madrasah Ibtida’iyah Nahdlatul Ulama’ Sumberpasir pakis kabupaten Malang 

merupakan suatu lembaga pendidikan Ma’arif yang bernaung di bawah naungan Depag, 

yang terletak di Jln. PA. HJ. Khotijah 07 Sumberpasir kecamatan Pakis kabupaten 

Malang. Sekolahan ini berada di lokasi yang sangat strategis sehingga mudah di jangkau 

oleh guru dan murid. 

 

F. Sitematika Pembahasan 

Untuk lebih terarahnya pembahasan dan pemahaman penulisan skripsi ini, maka 

dalam penulisannya dibagi menjadi lima bab pokok pikiran yang menjadi persoalan sekaligus 

merupakan arah dalam pembahasan studi ini yaitu:  

Bab I: Pada bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan  Penelitian, 

Manfaat Penelitian, Batasan Istilah, Sistematika Pembahasan. 

Bab II: Tinjauan Pustaka, atau Kajian Teori yang berhubungan dengan pengertian dengan 

pelaksanaan pembelajaran Baca Tulis Al-Qur’an pada murid kelas 2 Madrasah 

Ibtida’iyah Nadlatul Ulama’ Sumberpasir Pakis Kabupaten Malang. 

Bab III: Metode Penelitian yang meliputi, Pendekatan dan jenis, Lokasi Penelitian Informan 

Teknik Pengumpulan Data, dan Analisa Data. 

                                                 
20

 Pengertian Al-Qur’an Kitab Suci Umat Islam, diakses tanggal 07 Juni 2014 dari 
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Bab IV: Hasil penelitian yang meliputi Latar Belakang Obyek Penelitian, Penyajian dan 

Analisa Data. 

Bab V:  Berisi kesimpulan dan saran secara ringkas yang diharapkan dapat memberikan 

masukan dan jalan keluar dalam Upaya Guru Ngaji Meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur’an pada murid kelas 2 Madrasah Ibtida’iyah 

Nahdlatul Ulama’ Sumberpasir Pakis Kabupaten Malang. 

 


