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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna 

dibandingkan dengan makhluk lain. Kelebihannya terdapat pada bentuk yang 

baik dan dibekali dengan akal pikiran. Kelebihan itulah menjadikan manusia 

memiliki tugas yang sangat penting yaitu menuntut ilmu, demi menunjang 

kelangsungan hidup di dunia dan akhirat. Manusia dapat melakukan suatu 

perubahan menjadi lebih baik, dari tidak bisa menjadi bisa yaitu dengan 

menuntut ilmu atau belajar. Kewajiban manusia untuk belajar tercantum dalam 

firman Allah yang pertama kali turun yaitu QS. Al-Alaq (96)1-5: 

                            

                   

Artinya : 

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah, bacalah dan Tuhanmu yang 
paling pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaraan qalam, 
Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya1. 
 
Makna kandungan yang terdapat dalam surat al-Alaq ayat 1-5 di atas, 

dapat dipaparkan secara jelas bahwa ayat-ayat tersebut menerangkan manusia 

adalah objek dan subjek pembelajaran. Surat ini menjelaskan bahwa manusia 
                                                             

1  Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan 
Penterjemahan Al Qur’an, 1989), hal.1077. 
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mendapat tugas sebagai peserta didik yang diberi pelajaran langsung oleh Allah 

SWT dan pendidik untuk menyampaikan ilmu yang mereka terima. Seperti 

penafsiran Quraish Shihab, sebagai berikut: 

               

Iqra’ dapat diartikan membaca, menghimpun, menelaah, mendalami, 
meneliti dan menyampaikan. Ismun ada dua pengertian, asumu berarti 
tinggi dan asimma berarti tanda. Maksudnya adalah bahwa sebuah nama 
adalah sebuah tanda dan nama itu ingin selalu ditinggikan. Rabb artinya 
pemelihara.  

        

Kholaqo menjadikan atau menciptakan. Insaan, yang artinya manusia. 
Menurut Quraish Shihab manusia haruslah dinamis, jinak, menyukai 
keharmonisan dan mempunyai sifat pelupa. Quraish Shihab menyatakan 
Al-Alaq bisa diartikan menggantung, dan ternyata setelah diteliti 
diketahui bahwa setelah ovum dan sperma bertemu, akan menggantung di 
rahim.  

          

Iqra’ disebutkan berulang pada ayat pertama dan ayat ketiga, tentunya 
ada makna tersendiri. Quraish Shihab menjelaskan maknanya adalah 
bacalah dan karena engkau telah membaca, karena keagungan dan 
kemuliaan Allah maka engkau pun akan menjadi mulia.  

        

Di sini Allah menyatakan bawa diri-Nyalah yang telah menciptakan 
manusia dari ‘alaq, kemudian mengajari manusia dengan perantaraan 
qalam. Demikian itu agar manusia menyadari bahwa dirinya diciptakan 
dari sesuatu yang paling hina, hingga ia mencapai kesempurnaan 
kemanusiaannya dengan pengetahuannya tentang hakekat segala sesuatu. 

             

Dia-lah Tuhan yang mengajar manusia bermacam-macam ilmu 
pengetahuan yang bermanfaat baginya yang menyebabkan dia lebih 
utama dari binatang, sedangkan manusia pada permulaan hidupnya tidak 
mengetahui apa-apa2. 
 
Perintah membaca kepada nabi Muhammad mafhumnya kepada kita 

umat manusia sebagai umatnya, dalam perintah itu tersirat agar kita menuntut 

                                                             
2  Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan dan Kesan Keserasian Al-Qur’an, Vol 15 

(Jakarta : Lentera Hati, 2005), hal. 392-402. 
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ilmu. Utamanya ilmu tentang Al-Qur’an sebagai kitab yang diturunkan pada 

Nabi Muhammad SAW.    

Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda : 

 )رواه لبخارى(َخْیُرُكْم َمْن َتَعلََّم ْالُقْرآَن َوَعلََّمُھ 

Artinya :  Sebaik-baik kamu adalah yang mau belajar membaca Al 

Qur’an dan mengajarkannya (HR. Bukhori)3. 

Ayat dan hadits di atas bila dikaitkan dengan Undang-Undang No. 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 30, maka ada hal yang 

saling mendukung yaitu perintah untuk belajar khususnya belajar agama 

dengan mempelajari al-Qur’an, hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan yang 

menyatakan bahwa penyelenggaraan Agama wajib pada semua strata 

pendidikan.  

Berdasarkan landasan tersebut di atas, “mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam pada SMP sangatlah urgen kedudukannya bagi kemajuan 

masyarakat. Terdapat empat aspek dalam Pendidikan Agama Islam, antara lain 

Fiqih, SKI, Al-Qur’an Hadits, dan Aqidah Akhlaq”4. Al-Qur’an merupakan 

salah satu aspek pelajaran Pendidikan Agama Islam yang harus dikuasai oleh 

siswa.  

Standar Kompetensi Lulusan dalam jenjang pendidikan menengah 

pertama adalah “siswa dapat mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai 

                                                             
 3 Al hafidz, Masrap Suhaeni, Tarjamah Riyadhus Shalihin (Surabaya:  Mahkota, 1986), 
hal.554. 

4 Rahmadi, Pengembangan Pendidikan Agama melalui KTSP bagi Guru-guru Agama Islam 
SM, diakses dari http://smpn4paringin.wordpress.com/2010/09/06/pengembangan-pendidikan-agama-
melalui-ktsp-bagi-guru-pendidikan-agama-islam-smp/, pada tanggal  30 Maret 2013. 
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dengan tahap perkembangan remaja”5. Dijelaskan bahwa kualitas lulusan SMP, 

diharapkan memiliki kemampuan dalam membaca, menulis, memahami serta 

mengamalkan apa yang ada di dalam al-Qur’an. Setelah siswa memiliki 

kemampuan tersebut, siswa dapat dikatakan telah menuntaskan kompetensi 

yang diinginkan dalam pelajaran pendidikan agama Islam. 

Secara umum kondisi siswa di SMPN 3 Batu  dapat digambarkan bahwa 

tidak semua siswa di sekolah ini memiliki kemampuan dalam membaca al-

Qur’an. Hasil pengamatan sementara menunjukkan setidaknya ada tiga 

tingkatan kemampuan siswa SMP dalam membaca al-Qur’an, yaitu; pertama, 

siswa yang mampu membaca al-Qur’an dengan lancar dan benar; kedua, siswa 

yang mampu membaca al-Qur’an tetapi masih belum lancar; dan ketiga,  siswa 

yang belum mampu membaca al-Qur’an. Faktor ketidakmampuan membaca al-

Quran di SMPN 3 Batu adalah pemilihan dan penggunaan metode yang relatif 

belum tepat, membosankan, tidak menyenangkan dan waktu pembelajarannya 

terlalu lama.  Berbagai permasalahan itu mendorong sekolah untuk 

mengadakan ekstrakurikuler BTA (Baca Tulis Al-Qur’an) sebagai sarana untuk 

mempermudah siswa yang belum mampu membaca al-Qur’an belajar dengan 

bimbingan pengajarnya. 

Proses pembelajaran tidak lepas dari peran metode yang digunakan. 

Berdasarkan pertimbangan dari kelemahan dan kelebihan metode pembelajaran 

al-Qur’an sebelumnya, seperti; Qiro’ati, Tartila, Tilawati, Iqro, Yanbu’a dan 

lainnya, berdasarkan pertimbangan waktu yang dibutuhkan oleh siswa untuk 

menguasai kompetensi membaca al-Qur’an, pengajar memilih metode al-Jadid. 
                                                             

5 Mulyasa, KurikulumTingkat Satuan Pendidikan (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 
hal. 93. 
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Metode al-Jadid adalah “metode yang mengindikasi cara yang baru dengan 

menanggalkan cara-cara lama, dan kurang sistematis. Metode ini mencirikan 

tiga hal dalam pengajarannya, yaitu: cepat, mudah dan gembira”6. 

Setiap metode yang ada,  pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. 

Hasil observasi pra penelitian yang dilakukan, memperoleh data mengenai 

kelebihan dan kekurangan metode al-Jadid. Kelebihan metode ini adalah siswa 

diajak untuk belajar al-Qur’an dengan mudah, cepat dan menyenangkan, 

pendekatannya secara klasikal sehingga tenaga pengajarnya relatif sedikit, 

sedangkan metode lain pendekatannya secara individual diperlukan tenaga 

lebih banyak. Sedangkan kekurangannya adalah; 1) contoh-contoh bacaan 

kurang banyak, 2) dalam penerapan diperlukan tenaga pendidik yang terlatih 

dengan baik dan benar, 3)  perlu pelatihan secara intensif karena masih sedikit 

tenaga terlatih yang siap pengajar7.  

Melihat permasalahan kemampuan siswa dalam membaca al-Qur’an,  

serta waktu yang ditentukan kepada siswa dalam kurikulum sangat terbatas 

untuk menguasai aspek mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, maka sekolah 

memilih untuk menerapkan metode al-Jadid dalam pembelajaran al-Qur’an 

yang dirasa cukup efektif. Sekolah berharap melalui metode ini, siswa dalam 

kurun waktu yang tidak cukup lama, mampu membaca al-Qur’an dengan baik 

dan benar, sehingga bisa memenuhi aspek yang ada di dalam mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 

                                                             
6  Muhadjir Sulthon, Metode Cepat Membaca Al-Qur’an (Al-Jadid) ( Surabaya: Mentari 

DMU, 2011), hal. ii. 
7  Hasil observasi yang dilakukan dalam pembinaan pengajar al-Jadid di Gedung PDM Kota 

Batu,  tanggal 24 Februari 2013. 
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Dilihat dari beberapa gambaran di atas, maka perlu dilakukan penelitian 

dengan judul “Efektivitas Metode al-Jadid dalam Pembelajaran Baca al-

Qur’an di SMPN 3 Batu Tahun Pelajaran 2012/2013”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Merujuk pada paparan di atas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan metode al-Jadid pada pembelajaran al-Qur’an di 

SMPN 3 Batu pada Tahun Pelajaran 2012/2013? 

2. Bagaimanakah efektivitas dan efisiensi metode al-Jadid dalam 

meningkatkan keterampilan membaca al-Qur’an pada siswa SMPN 3 Batu 

pada Tahun Pelajaran 2012/2013? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan penerapan metode al-Jadid di SMPN 3 Batu Tahun 

Pelajaran 2012/2013.. 

2. Mendeskripsikan efektivitas dan efisiensi penerapan metode al-Jadid dalam 

meningkatkan keterampilan membaca al-Qur’an pada siswa SMPN 3 Batu 

Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah poin kedua di atas, maka hipotesis dari 

penelitian ini adalah: 
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Ho: Tidak terdapat peningkatan keterampilan membaca al-Qur’an pada siswa 

SMPN 3 Batu melalui Metode Al-Jadid.  

Ha: Terdapat peningkatan keterampilan membaca al-Qur’an pada siswa SMPN 

3 Batu melalui Metode Al-Jadid. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh di antaranya: 

1. Bagi Pendidik 

Pendidik dapat menerapkan metode tersebut sebagai upaya meningkatkan 

keterampilan membaca al-Qur’an bagi siswa. Diharapkan dengan 

mengetahui kelebihan pada metode tersebut,  pembelajaran al-Qur’an akan 

berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan apa yang diharapkan oleh  

pendidik.  

2. Bagi Peserta didik 

Peserta didik dapat mengikuti program baca al-Qur’an dengan baik dan 

benar, serta dengan mengetahui metode tersebut siswa akan lebih antusias 

lagi dalam mengikuti pembelajaran al-Qur’an yang menyenangkan dan  

tidak membosankan.   

3. Bagi Lembaga Pendidikan 

Lembaga Pendidikan dapat merencanakan program pembelajaran baca tulis 

al-Qur’an tersebut lebih baik lagi, sehingga tujuan yang ingin dicapai dari 

pembelajaran tersebut bisa tersampaikan dengan efektif dan efisien. 
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4. Bagi Peneliti  

Peneliti dapat mengetahui bagaimana efektivitas penerapan metode al-Jadid 

sebagai upaya meningkatkan pemahaman membaca al-Qur’an, yang 

memiliki kelebihan yaitu penyampaian yang menyenangkan, sehingga dapat 

mengajarkan siswa dengan mudah dan cepat dalam membaca al-Qur’an. 

 

F. Batasan Istilah 

Batasan istilah disampaikan untuk menghindari terjadinya multi tafsir terhadap 

penelitian ini serta sebagai penjelas apa saja yang akan dibahas dalam 

pemelitian ini. Berikut ini batasan istilah tersebut: 

1. Efektivitas:  

       Pengertian efektivitas secara umum menunjukan seberapa jauh 

tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan 

pengertian efektivitas menurut Hidayat yang menjelaskan bahwa: 

“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target 

(kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Di mana makin besar 

persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”8. 

Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ukuran atau 

nilai keberhasilan metode al-Jadid yang diterapkan dalam pembelajaran al-

Qur’an yang dilaksanakan di sekolah. 

2. Metode al-Jadid:  

 Metode al-Jadid adalah sebuah metode hasil pengembangan atau 

modifikasi dari metode al-Barqi. “Metode ini merupakan upaya untuk 

                                                             
8  Saksono, Pengetian efektivitas,  diakses pada tanggal 20 Desember 2012 dari 

http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas/. 
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mempercepat belajar membaca al-Qur’an bagi pemula anak-anak dan 

remaja”9. 

 Metode al-Jadid dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai metode 

yang dipilih oleh sekolah untuk melaksanakan kegiatan peningkatan 

kemampuan membaca al-Qur’an di SMP. 

3. Pembelajaran Baca al-Qur’an:  

       Berdasarkan buku Teori Pembelajaran, Sugandi, dkk. menyatakan 

bahwa “pembelajaran terjemahan dari kata “instruction” yang berarti self 

instruction (dari internal) dan eksternal instructions (dari eksternal). 

Pembelajaran yang bersifat eksternal antara lain datang dari guru yang 

disebut teaching atau pengajaran”10. 

 Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, al-Qur’an ialah 

“sesuatu yang berisi firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril untuk dibaca, 

dipahami dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat 

manusia”11. 

 Pembelajaran Baca al-Qur’an yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah pembelajaran tambahan yang diadakan di sekolah sebagai upaya 

peningkatan kemampuan siswa dalam membaca al-Qur’an. 

 

 

                                                             
9  Misbahul Munir, Metode Cepat Membaca Al-Qur’an Al-Jadid Tajwid (Surabaya: 

MENTARI DMU, 2011), hal. ii. 
10  Achmad Sugandi, dkk. Teori Pembelajaran ( Semarang: UPT MKK UNNES, 2004), hal. 

9. 
11 Depdikbud RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 

hal. 28. 



10 

 

4. SMPN 3 Batu: 

Sekolah Menengah Pertama yang lokasinya berada di Jl. Raya Beji 08 

Kecamatan Junrejo Kota Batu. Sekolah ini terletak di tepi jalan raya, 

sehingga akses untuk sekolah mudah ditempuh oleh siswa, guru dan 

karyawan SMPN 3 Batu. Untuk tahun pelajaran 2012-2013 rombongan 

belajarnya kelas 7 berjumlah 10 rombel, kelas 8 berjumlah 10 rombel, dan 

kelas 9 berjumlah 8 rombel. Dengan demikian, jumlah rombel sebanyak 

28. 

 

G. Sistematika Penulisan  

Untuk memudahkan penyusunan serta pemahaman dalam penulisan ini, maka 

penulis menguraikannya secara garis besar berdasarkan sistematika sebagai 

berikut: 

Bab I   Pendahuluan : Bab ini membahas tentang latar belakang masalah dalam 

penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, 

manfaat penelitian, batasan istilah dan sistematika penulisan. 

Bab II  Kajian Pustaka : Bab ini menjelaskan tentang teori sebagai acuan dasar 

mengenai efektivitas pembelajaran baca al-Qur’an yaitu; pengertian 

pembelajaran al-Qur’an, pembelajaran al-Qur’an di jenjang SMP, serta 

efektivitas pembelajaran al-Qur’an di jenjang SMP. Selain itu 

menjelaskan mengenai Materi dan Metode pembelajaran al-Qur’an 

meliputi; karakteristik materi baca tulis al-Qur’an, metode al-Jadid 

dalam baca tulis al-Qur’an, prosedur pelaksanaan pembelajaran al-
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Qur’an dengan menggunakan metode al-Jadid dan kelebihan metode al-

Jadid dalam pembelajaran al-Qur’an. 

Bab III Metode Penelitian: Bab ini meliputi jenis penelitian, lokasi dan 

informan penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, 

dan teknik analisa data. 

Bab IV Penyajian dan Hasil Penelitian: Bab ini berisi tentang penyajian data 

dan temuan penelitian, yang meliputi: profil ekstrakurikuler baca tulis 

al-Qur’an di SMPN 3 Batu meliputi; latar belakang berdirinya, pendiri 

ekstrakulikuler, pandangan pimpinan sekolah tentang ekstrakurikuler 

BTA, dan kondisi siswa yang mengikuti ekstrakurikuler. Hasil 

penyajian data, menjawab rumusan masalah maka data yang disajikan 

yaitu; penerapan metode al-Jadid pada pembelajaran BTA di SMPN 3 

Batu, efektivitas dan efisiensi metode al-Jadid dalam peningkatan 

keterampilan siswa membaca al-Qur’an di SMPN 3 Batu. 

Bab V Kesimpulan dan Saran: Bab ini merupakan kesimpulan dari beberapa 

pembahasan dalam penelitian ini dan berisi saran-saran. 

 


