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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Al-Qur’an adalah  firman Allah yang berfungsi sebagai mukjizat (bukti 

kebenaran atas kenabian Muhammad) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 

yang tertulis di dalam mushaf-mushaf, yang diriwayatkan dengan jalan 

mutawatir, dan yang membacanya dipandang beribadah.1 Untuk mendapatkan 

jaminan keselamatan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat 

melalui al-Qur’an, maka setiap umat Islam harus berusaha belajar, mengenal, 

membaca dan mempelajarinya.2 Al-Qur’an menjadi sumber utama dan pertama 

bagi ajaran agama Islam yang berfungsi sebagai pedoman hidup bagi setiap umat 

Islam.  

Al-Qur’an merupakan sumber ilmu yang mempunyai peranan yang 

sangat penting bagi kehidupan manusia bahkan menjadi sumber utama di dalam 

syariat Islam. Salah satu hambatan dalam pelajaran al-Qur’an menurut 

pengalaman peneliti sendiri selama ini adalah siswa kesulitan dalam membaca al-

Qur’an dan tidak faham akan isi kandungan dari ayat al-Qur’an yang telah 

diajarkan oleh guru. Ini dapat disebabkan dari beberapa faktor, diantaranya  (1) 

faktor orang tua yang jarang bahkan tidak pernah mengajarkan al-Qur’an kepada 

anaknya, (2) faktor lingkungan yang kurang mendukung untuk belajar al-Qur’an, 

                                                             
1 Masyfuk Zuhdi, Pengantar Ulumul Qur’an (Surabaya: karya Abditama), hal.1. 
2 Ibid, hal 2. 
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dan (3) faktor pendidikan di sekolah, seperti membaca al-Qur’an secara 

serempak, sehingga tidak dapat diidentifikasi siswa yang belum bisa membaca 

al-Qur’an. 

Al-Qur’an adalah sebaik-baik bacaan bagi orang mukmin, baik di kala 

senang maupun di kala susah, di kala gembira atau di kala sedih. Membaca al-

Qur’an itu bukan saja menjadi amal dan ibadah tetapi juga menjadi obat dan 

penawar bagi orang yang gelisah jiwanya. Dengan membaca al-Qur’an atau 

mendengarkan bacaan al-Qur’an dengan hikmah serta meresapi isinya niscaya 

akan mendapat petunjuk dari Allah SWT, serta dapat menenangkan hati. Itulah 

yang dinamakan rahmat dari Allah SWT.3 Setiap mukmin yang mempercayai al-

Qur’an, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap kitab sucinya. 

Diantara kewajiban dan tanggung jawab itu ialah mempelajari dan 

mengajarkannya. Dalam perintah membaca al-Qur’an, banyak ayat yang 

menganjurkan umat Islam untuk membaca al-Qur’an, karena membaca dan 

mempelajari al-Qur’an mempunyai keutamaan dan kelebihan. Di antaranya 

adalah:  

                                

                              

        

                                                             
3 Muhammad Thalib, Fungsi dan Fadhillah Membaca Al-Qur’an, (Surakarta: Kaffah Media), 

hal. 12. 
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Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, mendirikan 
shalat dan menginfakan sebagian rizki yang telah Kami berikan kepada mereka 
secara diam-diam atau terang-terangan, mereka mengharapkan perniagaan yang 
tidak merugi. Agar Allah menyempurkan kepada mereka pahala dan menambah 
kepada mereka karunia-Nya, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.” 
(QS. Al-Fathir/35;29-30)4 

Dalil-dalil di atas menunjukkan betapa pentingnya membaca dan 

mempelajari al-Qur’an akan mendapat kemuliaan di dunia maupun di akhirat. 

Untuk itulah kemudian Islam menganjurkan bahkan mewajibkan pada umatnya 

untuk membaca al-Qur’an. Namun sangat disayangkan motivasi membaca al-

Qur’an itu sendiri relatif sedikit. Apabila di kalangan masyarakat zaman 

sekarang. Al-Qur’an seolah-olah dijadikan hiasan ruangan saja. Mereka 

membaca al-Qur’an pada momen-momen tertentu saja, misalnya pada saat 

upacara pernikahan, kematian, penempatan rumah baru, peringatan hari besar 

Islam dan sebagainya. 

Kenyataan ini pun berimplikasi juga di kalangan pelajar dalam 

pendidikan formal, yang merasa enggan dan malas membaca al-Qur’an. Padahal 

kita tahu, bahwa dari mulai SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA selalu ada pelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) yang di dalamnya memuat teori-teori tentang al-

Qur’an, agar para siswa termotivasi untuk mempelajari al-Qur’an.Mengingat 

masih sangat banyak sekali peserta didik yang tidak bisa membaca al-Qur’an 

apalagi memahaminya, itu sangat minim sekali dari jumlah peserta didik yang 

ada saat ini. Padahal sejak dini peserta didik harus dibiasakan untuk belajar 

                                                             
4 Al-Qur’an dan terjemahan, hal 434. 
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membaca ayat-ayat al-Qur’an, bisa dimulai dari surat-surat pendek, melihat 

betapa pentingnya mempelajari al-Qur’an. 

Pada saat ini tidaklah asing lagi apabila mendengar para pendidik yang 

menyatakan keluhan-keluhan tentang siswa dalam hal membaca al-Qur’an. Salah 

satu sekolah tersebut adalah SMP Muhammadiyah 2 Bojonegoro, hal itu 

disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: 

1. Dari segi kemampuan siswa berbeda antara satu dengan yang lainnya. 

2. Tidak semua siswa lancar dalam membaca al-Qur’an. 

3. Kurangnya sebuah motivasi pada diri siswa. 

Motivasi adalah salah satu faktor yang memengaruhi keefektifan kegiatan 

belajar membaca al-Qur’an siswa. Karena motivasilah yang mendorong siswa 

ingin melakukan kegiatan belajar baik motivasi dari dalam diri siswa maupun 

motivasi yang berasal dari luar diri siswa. Oleh karena itu seorang pendidik 

harus memotivasi peserta didiknya agar senantiasa mempelajari al-Qur’an. 

Untuk yang belum bisa membaca al-Qur’an supaya bisa membacanya dengan 

baik dan benar. 

Di SMP Muhammadiyah 2 Bojonegoro pelajaran keagamaannya lebih 

banyak dibandingkan SMP lainnya seperti adanya tambahan pelajaran bahasa 

Arab dan Kemuhammadiyahan. Oleh karena itu kemampuan dasar dalam 

membaca al-Qur’an harus mereka kuasai sebab selain mempelajari al-Qur’an 

mereka juga harus mempelajari bidang studi yang lain yang mana 

mensyaratkan peserta didiknya mampu mempelajari al-Qur’an. Misalnya: Al-
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Islam, Bahasa Arab dan Kemuhammadiyahan. Karena di dalam pelajaran 

tersebut adanya dalil-dalil yang mengharuskan peserta didik mampu membaca 

al-Qur’an agar dapat mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Untuk itu perlu 

adanya upaya untuk meningkatkan motivasi belajar membaca al-Qur’an untuk 

siswa khususnya di SMP Muhammadiyah 2 Bojonegoro. 

Dari situlah kemudian peneliti mengambil judul: Upaya Peningkatan 

Motivasi Membaca al-Qur’an Siswa SMP Muhammadiyah 2 Bojonegoro. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  yang telah dipaparkan di atas, terdapat 

beberapa hal yang perlu diangkat tentang motivasi siswa SMP Muhammadiyah 

2 Bojonegoro dalam belajar membaca al-Qur’an. 

Sedangkan rumusan masalah penelitian ini secara terperinci adalah 

sebagai berikut: 

1. Upaya apa yang dilakukan oleh sekolah untuk meningkatkan motivasi 

belajar membaca al-Qur’an siswa SMP Muhammadiyah 2 Bojonegoro? 

2. Faktor pendukung dan penghambat apa dalam upaya peningkatan belajar 

membaca al-Qur’an siswa SMP Muhammadiyah 2 Bojonegoro? 

 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini perlu penulis beri batasan masalah agar mendapat arah 

yang jelas dan pasti. Pada skripsi ini berkisar tentang seberapa jauh upaya 

sekolah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam membaca al-Qur’an. 
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Jadi, yang dibahas pada skripsi ini adalah upaya peningkatan motivasi belajar 

membaca Al-Qur’an. Sedangkan sasaran yang dituju adalah para siswa dan 

guru SMP Muhammadiyah Bojonegoro. 

 

D.  Tujuan Penelitian 

Pada dasarnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan: 

1. Upaya sekolah dalam meningkatkan motivasi belajar membaca al-Qur’an 

siswa SMP Muhammadiyah 2 Bojonegoro. 

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam upaya peningkatan motivasi 

belajar membaca al-Qur’an siswa SMP Muhammadiyah 2 Bojonegoro.  

 

E. Alasan Pemilihan Judul 

Alasan yang mendorong penulis mengadakan penelitian ini adalah : 

1. Adanya kenyataan bahwa masih banyak siswa SMP Muhammadiyah 2 

Bojonegro yang belum bisa membaca al-Qur’an.  

2. Mengenai input siswa yang beragam tersebut, bahwasanya ada siswa yang 

sudah lancar dalam membaca al-Qur’an, ada yang belum lancar, dan belum 

bisa membaca al-Qur’an terjadi penyamarataan kemampuan dalam proses 

membaca al-Qur’an sebelum pelajaran dimulai. 

 

F. Manfaat Penelitian 
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a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga 

sekolah SMP Muhammadiyah2 Bojonegoro dalam meningkatkan motivasi 

belajar siswa dalam membaca al-Qur’an. Sehingga dapat memberikan 

sedikit masukan untuk mengatasi kesulitan para peserta didik dalam 

membaca al-Qur’an. 

b. Sebagai tugas akademik yang merupakan salah satu persyaratan untuk 

memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Malang Jurusan Tarbiyah. 

 

G. Sistematika Bahasan 

Sistematika pembahasan adalah suatu uraian yang disusun untuk 

menggambarkan tata urutan pembahasan dan rangkaian antara pembahasan 

yang satu dengan yang lainnya. Hal ini dimaksud untuk mempermudah 

pemahaman isi baik bagi pembaca maupun bagi penulis dalam menguraikan. 

Skripsi ini terdiri dari beberapa bab, yang masing-masing bab terdiri 

dari beberapa sub bab yang terperinci sebagai berikut: 

Bab Pertama terdiri dari pendahuluan yang mencakup uraian tentang 

latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 

alasan pemilihan judul, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. 

Bab Kedua berisi tentag kajian pustaka yang menjelaskan mengenai 

hal-hal yang berkaitan dengan upaya peningkatan motivasi belajar membaca 

al-Qur’an siswa SMP Muhammadiyah 2 Bojonegoro. 
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Bab Ketiga berisi tentang metodologi penelitian yang meliputi 

pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data 

(observasi, wawancara, dokumentasi), tahap-tahap penelitian, dan analisis 

data. 

Bab Keempat berisi tentang hasil penelitian yang meliputi latar 

belakang objek penelitian, motivasi siswa SMP Muhammadiyah 2 Bojonegoro 

dan upaya sekolah dalam meningkatkan motivasi belajar membaca al-Qur’an 

siswa, dan yang mana adalah hasil daripada observasi, wawancara, dan 

dokumentasi di SMP Muhammadiyah 2 Bojonegoro. 

Bab Kelima berisi tentang penutup yang memuat beberapa 

kesimpulan pembahasan skripsi ini dan beberapa pokok pikiran sebagai saran-

saran yang diberikan oleh penulis. 


