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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur’an dan As-Sunnah merupakan pedoman hidup manusia yang 

mana manusia harus berpegang teguh pada keduanya supaya selamat dunia 

dan akhirat. Al-Qur’an sebagai pembina manusia guna mampu menjalankan 

fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini. Manusia yang 

dibina adalah makhluk yang memiliki unsur-unsur jasmani dan akal juga 

jiwa. Pembinaan akal menghasilkan ilmu, pembinaan jiwa mengahasilkan 

kesucian dan etika, sedangkan pembinaan jasmani menghasilkan 

keterampilan. Dengan pembinaan tersebut akan tercipta makhluk yang 

seimbang dalam hal dunia maupun akhirat, ilmu dan iman.
1
 

Dalam Al-Qur’an banyak terdapat ajaran yang mengenai pendidikan, 

yakni seperti yang terdapat pada surat Luqman ayat 12 sampai dengan 19 

yang di dalamnya menerangkan tentang nasehat Luqman kepada anaknya 

yang intinya adalah masalah iman, akhlak ibadat, sosial dan ilmu 

pengetahuan yang merupakan tujuan hidup dan pendidikan sudah seharusnya 

mendukung dari tujuan hidup tersebut dengan Al-Qur’an sebagai 

pedomannya.
2
 

Berkenaan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup orang Islam sudah 

seharusnya orang Islam wajib mempelajarinya, sehingga mengerti apa yang 
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terkandung di dalamnya. Untuk memahami isi yang terkandung di dalam Al-

Qur’an maka tidak bisa langsung begitu saja tanpa belajar membaca yang 

benar, mengerti arti, dan juga menafsirkannya. 

Namun keadaan yang banyak terjadi saat ini adalah banyak orang 

Islam kurang memperhatikan betapa pentingnya mempelajari Al-Qur’an 

untuk pedoman hidup manusia. Seperti halnya dalam membaca Al-Qur’an, 

misalnya kurang memperhatikan bagaimana membacanya, bacaannya, 

panjang pendeknya, dan kaidah-kaidah yang lainnya yang menjadi ketentuan 

dalam membaca Al-Qur’an. 

Melihat yang terjadi seperti itu, sudah seharusnya tugas orang tua 

adalah mendidik anak-anaknya dengan baik dan benar. Anak adalah anugrah, 

tapi juga amanah dari Allah yang harus dididik dengan baik, hingga mereka 

menjadi anak yang soleh dan solihah. Karena anak merupakan amanah yang 

diberikan Allah kepada orang tua, maka mereka harus bertanggung jawab 

terhadap amanah tersebut, bila orang tua sampai salah dalam melaksanakan 

amanah, maka hal tersebut akan menimbulkan kerusakan yang nyata dan itu 

artinya orang tua lemah dalam hal agama.
3
 

Banyak hal yang dapat dilakukan orang tua dalam mendidik anak-

anaknya yakni salah satunya adalah memberikan contoh kebiasaan yang baik 

pada anak-anak agar mereka terbiasa dengan kegiatan yang positif. Dengan 

kebiasaan tersebut anak menjadi tidak merasa terpaksa. Misalnya mebiasakan 

anak-anak mengisi harinya dengan membaca dan menghafal Al-Qur’an 
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walaupun hanya satu ayat. Berinteraksi dengan Al-Qur’an sama artinya 

dengan berinteraksi dengan Allah, karena Al-Qur’an adalah firman Allah, 

maka semakin erat hubungan dengan Allah dan itu merupakan jalan 

keberkahan dalam hidup.
4
 

Jamal Abdurrahman mengutip dari Imam Suyuthi bahwa beliau 

mengatakan, “mengajarkan anak membaca Al-Qur’an merupakan salah satu 

pokok agama Islam. Al-Qur’an membuat mereka tumbuh sesuai dengan 

fitrah. Al-Qur’an juga menyinari hati mereka dengan cahaya hikmah, sebelum 

tertutup dengan kegelapan syahwat.”
5
 

Adanya keharusan orang tua dalam mengajarkan Al-Qur’an kepada 

anaknya, itu juga tidak bisa sembarangan asal belajar, namun harus ada guru 

yang membimbing dalam pembelajaran Al-Qur’an tersebut. Adapun guru 

tersebut harus mempunyai kemampuan dalam mengajarkan Al-Qur’an, 

bahkan orang tua wajib mencari alternative terbaik bagi anak untuk belajar 

Al-Qur’an. Misalnya saja mendatangkan guru ngaji ke rumah, atau 

diserahkan di masjid atau madrasah atau mungkin orang tua mampu untuk 

mengajari anaknya sendiri. Dalam hal ini seharusnya orang tua sependapat 

mencari guru yang terbaik untuk anak-anaknya belajar Al-Qur’an 

sebagaimana mereka mencarikan sekolah yang terbaik untuk anaknya.
6
 

Mengingat pentingnya belajar Al-Qur’an dengan baik dan benar, 

maka metode sangat berpengaruh dalam pembelajaran Al-Qur’an. Karena 
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metode adalah cara untuk membantu mengembangkan suatu potensi pada 

anak didik yang pastinya dengan metode yang bagus dan sesuai dengan 

materi. Dengan seperti itu memudahkan untuk mencapai tujuan dalam 

pembelajaran Al-Qur’an.
7
 Kesesuaian dalam menggunakan metode untuk 

menyampaikan materi yang ingin disampaikan kepada anak didik hingga 

mereka menjadi memahami apa yang telah diajarkan oleh gurunya itu adalah 

hal yang penting. Dengan mempertimbangkan situasi, dan kondisi, sumber 

belajar, kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang dihadapi dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran tertentu.
8
 

Adapun sama halnya dengan TPQ Al-Basyir yang bertempat di desa 

Karangsuko kecamatan Pagelaran kabupaten Malang ini menggunakan 

metode utsmani dalam meningkatkan mutu santrinya. Dalam hal membaca, 

menulis, dan juga menghafal. Di TPQ Al-Basyir tersebut tidak hanya anak 

didiknya saja yang diberi bimbingan, akan tetapi guru-guru juga diberikan 

bimbingan untuk lebih baik lagi dalam hal membina santri mereka. Di TPQ 

tersebut santri yang masih tingkatan Paud, TK, dan juga SD sudah pintar-

pintar dalam belajar Al-Qur’an yaitu dalam membaca dengan menggunakan 

makhorijul huruf yang benar, tajwid yang benar, dalam menulis huruf 

hijaiyah, dan juga dalam menghafal surat-surat pendek beserta artinya dan 

doa sehari-hari. 

Dalam pembelajarannya sangat ditekankan pada kebenaran dalam 

membaca Al-Qur’an yakni dalam makhorijul hurufnya, tajwidnya, dan juga 
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ditambah hafalan surat-surat pendek dan doa-doa sehari-hari. Saat sorogan 

guru juga sangat memperhatikan santrinya dalam mengucapkan huruf per 

huruf hingga benar. Dalam hafalan surat pendek juga sangat diperhatikan 

pengucapan hurufnya dan juga kebenaran dalam panjang pendeknya. 

Untuk evaluasi mereka ada tiga tahap yakni dalam sehari-hari saat 

sorogan, satu per satu maju dan membaca pelajarannya yang dikuasai tersebut 

kemudian dinilai oleh guru apakah lancar, cukup atau ulangi. Dan yang tahap 

kedua adalah kenaikan juz yaitu tidak untuk satu kelas namun satu atau dua 

anak, akan tetapi kemungkinan juga bisa lebih. Santri tersebut yakni santri 

yang sepertinya sudah bisa dinaikkan ke juz yang lebih tinggi, artinya sudah 

lancar dalam membaca, menulis juga menghafal. Anak tersebut ditest 

pelajaran yang sudah pernah dipelajarinya dari mulai awal samapai pelajaran 

yang paling akhir mereka pelajari. Pada test kenaikan juz bukan guru kelas 

lagi yang menguji melainkan kepala TPQ Al-Basyir. Dan untuk test yang 

terakhir yaitu khotaman. 

Dari keterangan yang sudah dijelaskan di atas, yang membahas tetang 

pentingnya mempelajari Al-Qur’an dan TPQ Al-Basyir yang meningkatakan 

mutu santri dalam mempelajari Al-Qur’an dengan menggunakan metode 

utsmani yang juga sangat detail dalam pembelajaran Al-Qur’an sehingga 

santrinya pintar-pintar sekalipun mereka masih tingkatan Paud, TK, dan SD 

maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi dari metode 

utsmani yang ada di TPQ Al-Basyir maka peneliti mengambil judul 

Implementasi Metode Utsmani Dalam Pembelajaran Al-Qur’an Di TPQ 
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Al-Basyir Di Desa Karangsuko Kecamatan Pagelaran Kabupaten 

Malang.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi metode utsmani dalam pembelajaran Al-Qur’an 

di TPQ Al-Basyir desa Karangsuko kecamatan Pagelaran kabupaten 

Malang? 

2. Apa faktor yang mendukung dan menghambat implementasi metode 

utsmani dalam pembelajaran Al-Qur’an di TPQ Al-Basyir desa 

Karangsuko kecamatan Pagelaran kabupaten Malang?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Guru mendeskripsikan implementasi metode utsmani dalam pembelajaran 

Al-Qur’an. 

2. Guru mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dan yang 

penghambat dari pelaksanaan metode utsmani dalam pembelajaran Al-

Qur’an. 

D. Manfaat Penelitian 

Diangkat dari masalah yang diteliti, peneliti berharap penelitian ini 

memberikan manfaat, diantaranya: 

1. Manfaat Teoritis 

Dari segi teoritis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada 

guru-guru pengajar Al-Qur’an tentang metode dalam pembelajaran Al-
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Qur’an guna untuk meningkatkan mutu generasi muslim yang diharapkan 

dapat mengamalkan isi dari Al-Qur’an dengan jalan mempelajarinya.  

2. Manfaat Praktis 

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, 

para orang tua, masyarakat dan pihak-pihak yang lain sebagai berikut: 

a. Penggunaan metode yang tepat dalam pembelajaran Al-Qur’an dan 

menyenangkan. 

b.  Memberikan pengertian untuk orang tua supaya lebih memperhatikan 

anaknya dalam belajar Al-Qur’an. 

c. Dapat mengamalkan Al-Qur’an dengan benar. 

E. Batasan Istilah 

1. Implementasi 

Implementasi adalah pelaksanaan dari suatu rencana. Implementasi 

merupakan unsur penting dalam proses perencanaan. Menilai efektifitas 

suatu perencanaan dapat dilihat dari implementasinya. Keputusan ataupun 

ketentuan yang diambil tidak ada artinya tanpa mengimplementasikan 

dalam kegiatan nyata.
9
Pelaksanaan yang dilakukan ini adalah pelaksanaan 

pembelajaran yang dilakukan di sebuah TPQ yaitu dengan menggunakan 

metode utsmani, bagaimana langkah-langkah atau tahap-tahap untuk 

melaksanakan metode tersebut. 
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2. Metode Utsmani 

Metode berasal dari kata meta yang berarti ”melalui” dan kata hodos 

yang berarti “jalan ke” atau “cara ke”. Dan bahasa Arabnya tariqah yang 

mempunyai arti “jalan”, cara”, atau juga bisa disebut sistem. Dengan 

pengertian istilahnya adalah seatu sistem, cara, atau jalan untuk menuju 

suatu tujuan.
10

 

Menurut Efendi Anwar (2010: 4) metode utsmani adalah metode yang 

menyenangkan dan mudah dalam mempelajari Al-Qur’an. Metode utsmani 

ini dilakukan dengan bernasyid  sehingga siswa menjadi senang dan 

mudah dalam mengenal huruf-huruf hijaiyah, tahsin serta tajwidnya. 

Dilakukan dengan bernyanyi dan bernasyid maka anak-anak menjadi 

senang dan cepat menghafal jadi dapat dijadikan sarana pembelajaran yang 

efektif.
11

 

3. Pembelajaran Al-Qur’an 

Pembelajaran adalah proses perolehan maklumat, dan pengetahuan, 

penguasaan, kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap dan 

kepercayaan. Kata pembelajaran sama artinya dengan mengajar. Adapun 

pengertian mengajar adalah suatu proses yang kompleks, tidak sekedar 

menyampaikan informasi dari guru kepada siswa namun banyak kegiatan 

yang dilakukan apalagi menginginkan tercapainya suatu nilai yang bagus 
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pada seluruh siswa.
12

 Pembelajaran disini adalah pembelajaran Al-Qur’an 

yang dilakukan dengan menggunakan metode utsmani dimana metode ini 

dilakukan dengan cara sorogan, klasikal, dan individual-klasikal, yakni 

dengan bertatap muka langsung dengan guru karena untuk menjaga 

kebenaran cara membacanya.  

F. Sistematika Penulisan 

Untuk uraian dari penelitian ini, peneliti akan menyusun dengan lima 

bab secara sistematis yakni sebagai berikut: 

1. BAB I   : Pendahuluan 

Dalam bab ini penulis akan menerangkan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan 

istilah, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II  : Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka disini adalah wacana yang berisikan tentang 

implementasi metode utsmani dalam pembelajaran Al-Qur’an yang 

meliputi, pembelajaran Al-Qur’an yang terdiri dari pengertian 

pembelajaran Al-Qur’an dan keutamaan membaca Al-Qur’an, Metode 

membaca Al-Qur’an yang salah satunya adalah metode utsmani itu sendiri 

yaitu tentang pengertian metode utsmani, materi, cara belajar metode 

utsmani, dan evaluasi. 
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3. BAB III : Metode Penelitian 

Dalam bab ini peneliti menjelaskan metode yang digunakan untuk 

memperoleh data dalam penelitian. Dan juga dalam menganalisis data 

yang sudah diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. 

4. BAB IV : Hasil Penelitian 

Bab IV ini peneliti menggambarkan apa yang sudah di teliti yaitu 

tentang implementasi metode utsmani dan pendukung juga penghambat 

dari pelaksanaan tersebut. 

5. BAB V  : Kesimpulan Dan Saran  

Dalam bab yang terakhir ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan dan peneliti memberikan saran-saran yang 

berisikan harapan yang berkaitan dengan hasil penelitian. 

 


