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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pendidikan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Tunggal, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pengertian tersebut menjadi acuan 

dan motivasi dalam mewujudkan cita-cita pendidikan agama, mulai dari tingkat satuan 

pendidikan dasar, menengah sampai pada tingkat satuan pendidikan tinggi. Pada 

hakekatnya pendidikan itu tidak ada dikotomi “Pendidikan Agama” dan “Pendidikan 

Umum” bila dilihat dari tujuan pendidikan itu sendiri yang ada bahwa pendidikan itu 

bertujuan menjadikan manusia yang bermartabat dan berakhlaq mulia. 

Sejalan dengan uraian di atas, Pendidikan Agama Islam khususnya di sekolah   

tingkat dasar seperti Madarasah Ibtidasiyah, diusahakan dapat mengantarkan 

lulusannya memiliki wawasan dan kepribadian yang Islami. Berdasarkan kurikulum 

tersebut berarti anak yang sekolah di Madrasah Ibtidaiyah ( MI ) Daruttaqwa 

Sengonagung Purwosari Pasuruan seharusnya memiliki Kemampuan lebih, karena 

selain menerima materi pendidikan umum mereka juga menerima materi Pendidikan 

Agama Islam yang terinci kedalam 5 bidang studi yaitu : Al-Quran haditz, Aqidah 

Akhlak, Fiqih, Bahasa Arab, Sejarah kebudayaan Islam dan juga tambahan materi 

Pelajaran Baca Tulis Al Qur’an secara baik.( Struktur Kurikulum MI. Daruttaqwa )  

Muatan lokal pembelajaran baca tulis Al-Qur’an  disusun sebagai salah satu 

upaya mewujudkan keinginan Pasuruan sebagai Kota santri, dan sebagai 
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upaya implementasi visi pendidikan  kabupaten Pasuruan dan upaya 

melaksanakan salah satu misinya yaitu meningkatkan pengamalan nilai-nilai 

agama untuk mewujudkan  kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang 

maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. (Masyrifah, 

Dewi, 2009 ) 

 

Pelajaran Baca Tulis Al Qur’an (BTQ)  adalah suatu terobosan baru dalam 

dunia pendidikan dengan pendekatan keterampilan atau kecakapan hidup yang sangat 

terpadu dengan pendidikan agama. Kebijakan kurikulum yang khas seolah  ada ketidak 

percayaan terhadap pendidikan agama, sehingga menimbulkan pro dan kontra dalam 

peluncuran pertama kurikulum khas BTQ tersebut. ( A. Pambudi : 2010 ) 

Implementasi tersebut dilaksanakan juga berdasarkan analisa yang sangat 

panjang dan mendalam. Kabupaten  Pasuruan   satu satunya kabupaten yang mendapat 

julukan “ Pasuruan Kota Santri” dengan predikat tersebut kepala daerah tidak tinggal 

diam tentu mengadakan riset bahwa masyarakat terimbas dengan predikat tersebut 

sehingga melupakan kemampuan dari setiap warga atau masyarakat pasuruan. Hasil 

riset membuktikan bahwa kurang lebih 70% masyarakat Pasuruan buta Baca Tulis Al 

Qur’an. ( A. Pambudi : 2010 ) 

Pengamat pendidikan Agama ( Dr. Saifulloh, MHI). menanggapi  bahwa : 

Muatan lokal Baca tulis Al- Quran tidak seharusnya dilaksanakan secara teoritis di 

setiap tingkat satuan pendidikan namun lebih mengacu pada kecakapan hidup dan 

keterampilan yang berbasis kompetensi, khususnya di Madrasah Ibtidaiyah.  

Kemampuan membaca dan menulis Al Qur’an masih menunjukkan lebih dari 

60 % siswa belum bisa membaca dan menulis Al Qur’an. Dan dari tahun ketahun 

prosentase siswa yang tidak bisa atau tidak lancar mengalami peningkatan.  Hal ini 

tampak pada perolehan nilai ujian praktek tiga tahun terakhir seperti berikut ini: 
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Tabel 1. 

Prosentase Hasil Ujian Praktek  (Baca Tulis Al Qur’an) MI Daruttaqwa Purwosari 

Tahun 

Pelajaran 

Jumlah 

Siswa 

Bisa/ 

Lancar 

 Prosentase Tidak 

bisa/ 

tidak 

lancar 

Prose

ntase 

      

2007/2008 25 10 40% 15 60% 

2008/2009 33 13 39% 20 61% 

2009/ 2010 28 7 25% 21 75% 

Sumber : Data nilai MI Daruttaqwa Purwosari. 

Diterapkannya kebijakan muatan lokal baca tulis Al Qur’an diharapkan bisa 

mengurangi jumlah peserta didik yang tidak bisa membaca dan menulis Al Qur’an 

sebagaimana tujuan yang diharapkan oleh pemerintah daerah. Kewajiban semua 

sekolah formal maupun non formal melaksanakan mata pelajaran muatan lokal BTQ di 

Kabupaten Pasuruan telah dimulai sejak tahun pelajaran 2006/2007 untuk semua 

jenjang pendidikan. 

Pemerintah kabupaten pasuruan mengeluarkan peraturan Daerah nomer 17 

tahun 2006 tentang pengelenggaraan pendidikan di kabupaten Pasuruan. Pasal 6 

ayat 1-2 menjelaskan bahwa :  

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pasuruan secara umum bertujuan 

untuk membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, menjunjung tinggi nilai-nilai religius, sehat jasmani 

dan rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, memiliki keterampilan hidup (life 

skils), menjadi warga negara yang demokratis dan cinta tanah air, responsif 

gender dan bertanggung jawab. Sedangkan secara khusus tujuan pendidikan di 

Kabupaten Pasuruan mencakup: (a) agamis, memiliki keseimbangan antara 

IMTAQ dan IPTEK; (b) memiliki rasa cinta tanah air; (c) menghargai 

perbedaan agama, suku bangsa, sosial budaya, dan ekonomi dalam kehidupan 
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berbangsa dan bernegara yang selaras dengan Pancasila dan UUD 1945; (d) 

dapat membaca dan menulis Al Qur’an secara baik dan benar bagi yang 

beragama Islam dan bagi yang beragama non-Islam dapat memahami isi kitab 

suci sesuai dengan ajaran agama yang dianut; (e) memiliki kecakapan hidup 

yang dapat meningkatkan daya kompetitif; (f) mampu mengembangkan seni 

budaya daerah dalam kerangka budaya bangsa sesuai dengan kondisi 

lingkungan satuan pendidikan untuk meningkatkan nilai seni daerah dan 

ekonomi daerah; (g) memiliki daya saing tinggi untuk melanjutkan ke jenjang 

pendidikan lebih tinggi dan/atau memiliki jiwa kewirausahaan; (h) mampu 

menciptakan lapangan kerja sendiri.   

Implementasi dari kebijakan tersebut, MI Daruttaqwa Purwosari Pasuruan telah 

menyelenggarakan mata pelajaran muatan lokal BTQ mulai tahun pelajaran 2007/2008 

untuk kelas I- V, sedangkan kelas VI tidak dimasukkan sebagai mata pelajaran wajib. 

Berbagai persiapan telah dilakukan oleh sekolah seperti: penunjukan guru pengajar 

BTQ, mempersiapkan kurikulum yang memuat standar kompetensi dan kompetensi 

dasar, menyusun silabus, RPP, menyiapkan fasilitas pendukung serta sistem 

penilaiannya. Oleh karena itu, peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana Implementasi 

Kebijakan Muatan Lokal Baca Tulis Al Qur’an (BTQ) di Madrasah Ibtidaiyah (MI). 

Daruttaqwa Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan “. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut di atas, penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan muatan lokal Baca Tulis Al Qur’an 

(BTQ) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Daruttaqwa Purwosari  Pasuruan. 

2. Kendala - kendala apa saja yang dihadapi dalam Implementasi kebijakan Muatan 

lokal Baca Tulis Al Qur’an (BTQ)  di Madrasah Ibtidaiyah ( MI ) Daruttaqwa 

Sengonagung  Purwosari  Pasuruan. 

3. Bagaimanakah upaya - upaya yang dilakukan untuk  mengatasi kendala - kendala 

dalam Implementasi Kebijakan Muatan lokal Baca Tulis Al Qur’an (BTQ) di 

Madrasah Ibtidaiyah ( MI ) Darut Taqwa  Purwosari  Pasuruan. 



 

5 
 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendiskripsikan  bagaimana Implementasi Kebijakan Muatan Lokal 

Baca Tulis Al Qur’an (BTQ) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darut Taqwa 

Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. 

2. Untuk mengetahui kendala- kendala yang ada dalam Implementasi Kebijakan 

Muatan Lokal Baca Tulis Al Qur’an (BTQ) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

Darut Taqwa Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. 

3. Untuk menganalisis  kendala yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan 

Muatan Lokal Baca Tulis Al Qur’an (BTQ) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

Darut Taqwa Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. 

D. Manfaat  Penelitian 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan dan dimanfaatkan bagi 

semua kalangan : 

1. Bagi Penulis, hasil penelitian ini dapat menambah  wawasan pengetahuan dan 

pengalaman, baik teoritis maupun praktis mengenai dunia ilmu pengetahuan pada 

umumnya dan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini khususnya. 

2. Bagi Praktisi Pendidikan, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan 

sebagai evaluasi untuk perbaikan dan pengembangan  kebijakan  muatan lokal 

Baca Tulis Al Qur’an (BTQ)  di tingkat dasar. 

3. Bagi pemberi kebijakan agar selalu mengatasi dan merevisi serta sebagai acuan 

untuk menentukan kebijakan yang lainnya terkait dengan kebijakan tersebut.  

4. Bagi Orang Tua, hasil penelitian ini sebagai kontribusi pemikiran untuk 

mendukung putra- putrinya dalam mempelajari Agam Islam, dan merealisasikan 

dalam kepribadiannya untuk kehidupan sehari- hari serta sebagai kunci dari 

pengetahuan keIslaman. 
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5. Bagi Pemerintah kabupaten 

a. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan muatan lokal Baca Tulis Al- 

Quran 

b. Mengetahui kendala - kendala pelaksanaan kebijakan muatan lokal bacatulis 

Alquran, selanjutnya akan dilakukan penyempurnaan pelaksanaannya. 

E. Penegasan istilah 

Untuk memberikan ketegasan dalam pembahasan tesis ini, perlu adanya 

penjelasan maksud dari judul penelitian yaitu : 

1. Impelementasi adalah pelaksanaan penerapan ( depdiknas, 2001: 427 ). 

2. Sedangkan kebijakan merupakan konsep dan asas yang menjadi garis 

besar dan dasar  rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, 

kepemimpinan, cara bertindak tentang pemerintahan atau organisasi, ( 

depdiknas, 2001: 149 ) 

3. Implementasi kebijakan (policy implementation) adalah pelaksannan 

pengendalian aksi-akasi kebijakan dalam kurun waktu tertentu (Dunn, 

2000:132). Jadi implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan atau 

penerapan konsep - konsep dalam suatu organisasi ( sekolah ) yang 

dibatasi dalam kurun waktu tertentu dalam usaha perbaikan pelaksanaan 

kebijakan pada waktu yang lalu. 

4. Muatan lokal 

a. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan 

kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, 

termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat 

dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada (BNSP, 2006:12).   
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b. Muatan lokal merupakan bagian dari struktur dan muatan kurikulum 

yang terdapat pada Standar Isi di dalam Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) yang dikembangkan berdasarkan ciri tertentu dari 

suatu daerah.  

5.  Kebijakan Muatan Lokal 

Kebijakan merupakan konsep dan asas yang menjadi garis besar dan 

dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan 

cara bertindak tentang pemerintahan atau organisasi (Depdiknas, 2001: 

149). Muatan lokal diartikan sebagai program pendidikan yang isi dan 

media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan 

sosial dan lingkungan budaya serta kebutuhan pembangunan daerah yang 

perlu diajarkan kepada siswa. Kebijakan muatan lokal merupakan konsep 

program pendidikan yang disesuaikan dengan lingkungan alam sekitar dan 

menjadi kebutuhan bagi masyarakat setempat.  

6. Baca Tulis Al Qur’an 

Membaca Al Qur’an maksudnya adalah kemampuan melafalkan Al 

Qur’an secara tepat sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid dan ilmu 

qiro’ah.  

Sedang menulis Al Qur’an maksudnya adalah kemampuan menulis huruf 

dan kalimat Al Qur’an dengan benar sesuai kaidah-kaidah imla’ dan khath 

(Peraturan Bupati  Pasuruan Nomor 36 tahun 2007 : 3). 

7. Muatan Lokal Baca Tulis Al Qur’an 

Muatan Lokal Baca Tulis Al Qur’an (BTQ) adalah suatu pembelajaran 

membaca dan menulis Al Qur’an yang menjadi kurikulum lokal yang 

wajib diajarkan kepada peserta didik yang beragama Islam sebagai satu 
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mata pelajaran tersendiri sebagaimana mata pelajaran lain (Peraturan 

Bupati Nomor 36 tahun 2007 : 3). 

 Jadi menurut penulis Implementasi kebijakan Muatan lokal Baca tulis Al 

Quran adalah pelaksanaan, penataan, pengaturan atau pengelolaan dalam bentuk 

yang nyata dari struktur program-program pengajaran dan proses pembelajaran 

pada Tingkat Satuan Pendidikan dengan cakupan kelompok mata pelajaran 

Muatan Lokal yang direncanakan dan dimiliki oleh masing-masing sekolah yang 

bersumber dari Al Qur’an dan As-Sunnah Rosululloh Muhammad SAW. Pada 

kesempatan ini, peneliti memfokuskan penelitiannya pada Implementasi  Muatan 

Lokal Baca Tulis Al Qur’an. Bukan pada kebijakannya. 

 


