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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kebiasaan Membaca Al-Qur’an dan Ruang Lingkupnya 

1. Pengertian Al-Qur’an 

Terkait mengenai pembahasan membaca al-Qur’an, maka kita 

terlebih dahulu memahami pengertian dari al-Qur’an baik di tinjau secara 

bahasa (etimologi) maupun istilah (terminologi). 

a. Al-Qur’an menurut Bahasa (Etimologi) 

Kata al-Qur’an secara bahasa (etimologis) berasal dari kata: قُْرآن    - 

نَرأَ قُ  - يَْقَرأُ   artinya: “bacaan/membaca”.
1
 Ada dua pengertian al-Qur’an 

dalam bahasa Arab, yaitu Qur’an   قُْرأ berarti “bacaan” dan “sesuatu 

yang dibaca berulang-ulang”
2
 

b. Al-Qur’an menurut Istilah (Terminologi) 

Kata al-Qur’an secara istilah (terminologi) dapat diartikan 

kalamullah atau perkataan Allah SWT (wahyu) yang diberikan kepada 

Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat yang ditulis dalam mushaf 

dan menjadi amal ibadah jika dibaca.
3
 

                                                           
1
 Drs. H. Nor Hadi, Juz ‘Amma: Cara Mudah Membaca dan Memahami Al-Qur’an Juz 

ke-30, (Jakarta: Erlangga, 2014), hal. 1 
2
 Wikipedia, Portal: Al-Qur’an, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Portal:Al-

Qur%27an, pada 3 desember 2017 pukul 16.04 WIB 
3
  Nor Hadi, Op.Cit.,hal.1 



15 
 

Menurut pandangan umum umat Islam bahwa al-Qur’an 

merupakan kalam Allah SWT dan diturunkan kepada Nabi terbaik, 

manusia terbaik dan juga Rasul termulia yakni Muhammad SAW 

Allah SWT. Seperti halnya ketika Allah SWT menurunkan kitab-kitab-

Nya kepada Rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad dan kemudian 

menurunkan al-Qur’an kepada Nabi Muhammad SAW sebagai 

penyempurna atau pelengkap ajaran agama Islam.
4
 

 Berdasarkarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa al-

Qur’an merupakan bacaan yang memiliki amal ibadah ketika 

membacanya. Al-Qur’an merupakan pembimbing, penuntun serta 

pedoman hidup seluruh manusia yang tergolong relevan dari waktu ke 

waktu. Cara berpikir manusia yang berbeda-beda menjadikan umat 

Muslim merasa tertantang dan ingin memperdalami atau mengkaji al-

Qur’an secara terus-menerus. 

2. Etika Membaca Al-Qur’an 

Etika dalam membaca al-Qur’an adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan dengan melihat aturan-aturan yang terdapat di dalam al-Qur’an 

serta melafalkannya dengan lisan. Adapun  beberapa etika yang harus 

diperhatikan dan dijaga saat membaca al-Qur’an agar bacaan tersebut 

bermanfaat dan istiqomah dengan membacanya seperti yang dilakukan 

Nabi SAW dan para sahabatnya. 

                                                           
4
 Ibid, hal. 2  
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Etika yang harus dilakukan oleh seseorang ketika membaca al-

Qur’an adalah sebagai berikut:
5
 

a. Berguru Secara Musyafahah (Berhadapan) 

Seorang murid dianjurkan untuk belajar kepada yang ahli dalam 

bidang al-Qur’an secara langsung sebelum membaca al-Qur’an. Hal ini 

dianjurkan karena belajar secara langsung dapat meningkatkan 

interaksi antara pendidik dan murid serta memperoleh pemahaman 

yang lebih. 

b. Niat Membaca dengan Ikhlas 

Niat membaca dengan ikhlas yakni didasari dengan niat yang baik 

untuk beribadah semata-mata hanya untuk mengharapkan ridha dari 

Allah SWT, tidak mengharapkan imbalan seperti gaji atas bacaannya, 

tidak dengan bertujuan untuk menginginkan hal-hal yang bersifat 

duniawi seperti harta, pangkat, pekerjaan ataupun menyaingi sesama. 

c. Dalam Keadaan Suci 

Seseorang yang hendak membaca al-Qur’an harus dalam keadaan 

suci dari segala jenis najis dan dari hadas kecil maupun hadas besar. 

Jika seseorang sedang berhadas maka diharuskan bersuci dengan 

mandi serta berwudhu’. 

 

 

                                                           
5
 Huda Limostufa, “Studi Korelasi Penerapan Adab Membaca Al-Qur’an Dengan Akhlak 

Siswa Di Kelas XI SMA Negeri 1 Weleri Kendal Tahun Ajaran 2014/2015” (Skripsi Sarjana 

Pendidikan dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 

Semarang, 2014), hal. 10 
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d. Memilih Tempat yang Pantas dan Suci 

Pembaca al-Qur’an dianjurkan untuk memilih tempat yang suci 

dan tenang, seperti rumah, masjid atau mushalah dan tempat-tempat 

yang dipandang  terhormat atau pantas. Adapun tempat-tempat yang 

tidak sesuai untuk membaca al-Qur’an seperti kamar mandi, tempat-

tempat kotor, WC dan lain-lain. 

e. Berpakain Sopan dan Menghadap Kiblat 

Membaca al-Qur’an merupakan salah satu cara beribadah kepada 

Allah SWT, sehingga disunnahkan bagi orang yang membaca al-

Qur’an untuk menghadap kiblat, berpakaian yang sopan, tenang dan 

khusyu’. 

f. Bersiwak (Gosok Gigi) 

Etika dalam membaca al-Qur’an salah satunya adalah dengan 

bersiwak atau gosok gigi terlebih dahulu sebelum membaca al-Qur’an, 

sehingga bau mulutnya harum dan bersih dari sisa-sisa makanan atau 

bau yang tidak sedap. 

g. Membaca Ta’awwudz dan Basmalah 

Istidzah kepada Allah SWT dan bacaan basmalah dianjurkan untuk 

dibaca saat akan membaca al-Qur’an serta tidak lupa untuk 

mengharapkan perlindungan dari segala godaan syeitan kepada Allah, 

supaya syeitan tidak menghalangi atau mengacaukan bacaanmu.  
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h. Membaca al-Qur’an dengan Tartil  

Tartil adalah membaca al-Qur’an secara perlahan-lahan dengan 

tidak terburu-buru, dan dengan bacaan makhraj yang sesuai serta sifat-

sifatnya seperti yang terdapat dalam ilmu tajwid. Bacaan yang  sesuai 

dengan makhraj inilah yang akan memberikan ketenangan baik bagi 

orang yang membacanya maupun yang mendengarnya.  

i. Merenungkan Makna Al-Qur’an 

Salah satu etika saat membaca al-Qur’an adalah membaca arti ayat-

ayat al-Qur’an serta direnungkan. yaitu kata-kata al-Qur’an yang 

dibaca semampunya dapat dipahami dan digerakkan hatinya atau yang 

digerakkan lidah sehingga mudah untuk memahami dan kemudian 

diamalkan dalam praktik kehidupan di tengah-tengah masyarakat. 

j. Khusyu’ dan Khudhu’ 

Khusyu’dan Khudhu’ merupakan salah satu yang penting dalam 

etika membaca al-Qur’an. Khusyu’ dan Khudhu’ dapat diartikan 

sebagai merendahkan hati dan seluruh tubuh hanya kepada Allah 

SWT, sehingga pembaca memperoleh hubungan besar saat membaca 

al-Qur’an baik hubungan rasa gembira atau senang maupun hubungan 

rasa sedih, menangis, takut ketika ada ayat-ayat yang mengandung 

ancaman. 

k. Membaca dengan Suara yang Indah 

Para ulama sepakat bahwa etika membaca al-Qur’an adalah 

memperindah suara saat membacanya. Kita ketahui bersama bahwa al-
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Qur’an merupakan bacaan yang sangat indah, dan keindahan itu akan 

bertambah jika diiringi dengan lantunan suara yang indah yang dapat 

menggoncangkan dan menggerakkan hati serta dengan lagu-lagu yang 

merdu itu dapat membaguskan bacaan-bacaan al-Qur’an. 

l. Tidak Dipotong dengan Pembicaraan Lain 

Al-Qur’an merupakan firman Allah SWT, dengan begitu membaca 

al-Qur’an adalah berdialog dengan-Nya. Sehingga di antara etika 

membaca al-Qur’an adalah dengan tidak memotong pembicaraan 

dengan orang lain, terutama sambil bermain ataupun tertawa-tawa. 

3. Waktu yang Utama Membaca Al-Qur’an 

Waktu yang sangat utama untuk membaca al-Qur’an yakni pada 

saat shalat. Kita dianjurkan untuk membaca surah-surah panjang dalam al-

Qur’an di waktu shalat karna bernilai pahala yang besar bagi siapapun 

yang membacanya. Waktu shalat yang dimaksud di sini tentunya bukanlah 

shalat umum yang berjama’ah seperti yang dilakukan di masjid-masjid 

umum melainkan waktu shalat munfarid (sendiri) dan shalat sunnah. 

Shalat berjama’ah seperti di masjid umum dianjurkan untuk membaca 

surah-surah yang pendek. Hal ini dilakukan untuk menghindari kebosanan 

para jama’ah serta menghindari shalat wajib yang memiliki waktu pendek 

seperti shalat maghrib. 

Sebagian besar orang sering mengkhatamkan al-Qur’an pada saat 

menjadi imam shalat tarawih di masjid dengan dibacanya al-Qur’an hingga 

dapat mengkhatamkan 30 juz dalam waktu satu bulan di bulan ramadhan. 
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Demikian juga di Indonesia beberapa imam shalat tarawih dapat 

mengkhatamkan al-Qur’an pada saat shalat.  

 Selain di dalam shalat, An-Nawawi dalam al-adzkar menerangkan 

secara rinci tentang waktu utama dalam membaca al-Qur’an yakni pada 

waktu setelah shalat subuh dan antara maghrib dan isya’. Berikut 

perinciannya yang artinya: 

“Adapun waktu utama untuk membaca al-Qur’an di luar shalat 

yakni pada malam hari. Paruh kedua malam lebih utama dari paruh 

pertama. Saat selang waktu maghrib juga disunnahkan untuk 

membaca al-Qur’an. Sedangkan pada waktu siang disunnahkan 

membaca al-Qur’an pada saat setelah shalat subuh. Prinsipnya 

ialah membaca al-Qur’an bisa dilakukan kapan saja dalam artian 

tidak ada hal-hal yang makhruh atau haram untuk membaca al-

Qur’an kapanpun.”
6
 

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa dalam membaca al-Qur’an terdapat waktu-waktu yang utama yakni 

membaca al-Qur’an pada saat shalat wajib yang munfarid (sendiri) atau 

shalat sunnah. Adapun selain membaca al-Qur’an pada saat shalat, juga 

dianjurkan untuk membacanya di siang hari yakni setelah subuh. 

Sedangkan pada malam hari lebih diutamakan pada waktu paruh dua 

malam atau bisa dilakukan setelah shalat maghrib atau isya’. Namun perlu 

diketahui bahwa membaca al-Qur’an di luar waktu-waktu yang sudah 

dijelaskan di atas juga diperbolehkan, artinya bisa dilakukan kapan saja 

tanpa ada larangan dan makruh untuk membaca al-Qur’an. 

                                                           
6
 http://www.nu.or.id/post/read/65873/waktu-utama-baca-al-quran, diakses pada 5 

desember 2017 pukul 08.38 WIB 



21 
 

4. Keutamaan Membaca Al-Qur’an 

Al-Qur`an merupakan firman Allah SWT yang selama 23 tahun 

telah diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. Al-Qur’an merupakan 

kitab suci umat Islam yang bersumberkan petunjuk dan pedoman dalam 

beragama serta yang membimbing untuk menjalani kehidupan baik di 

dunia maupun di akhirat. Sehingga diwajibkan kepada muslim untuk 

selalu berinteraksi dengan al-Qur’an karena al-Qur’an merupakan sumber 

inspirasi dalam bertindak serta berpikir. Langkah utama interaksi yang 

dimaksud yaitu dengan membaca al-Qur`an, selanjutnya dengan 

merenungkan dan memahami maknanya lalu mengamalkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 Adapun keutamaan-keutamaan membaca al-Qur’an yakni adalah 

sebagai berikut:
7
 

1. Dari shahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiallahu ‘anhu : Saya 

mendengar Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda : 

ا ألَْصَحابِه »  « اْقَرُءوا اْلقُْرآَن فَإِنَّهُ يَأْتِى يَْوَم اْلقِيَاَمِة َشفِيع 

“Bacalah oleh kalian al-Qur’an. Karena ia (al-Qur’an) akan dating 

pada Hari Kiamat kelak sebagai pemberi syafa’at bagi orang-orang 

yang rajin membacanya.” [HR. Muslim 804] 

                                                           
7
 Al-Ustadz Abu Hazim bin Muhammad Bashori, Panduan Praktis Tajwid dan Bid’ah-

bid’ah Seputar Al-Qur’an serta 250 Kesalahan dalam Membaca Al-Fatihah, (Magetan: Maktabah 

Daarul Atsar, 2001), hal. 16 
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Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan untuk 

membaca al-Qur’an dengan bentuk perintah yang bersifat mutlak. 

Sehingga membaca al-Qur’an diperintahkan pada setiap waktu dan 

setiap kesempatan. Lebih ditekankan lagi pada bulan Ramadhan. Nanti 

pada hari Kiamat, Allah subhanahu wata’ala akan menjadikan pahala 

membaca al-Qur’an sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, datang 

memberikan syafa’at dengan seizin Allah kepada orang yang rajin 

membacanya. 

2. Dari shahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiallahu ‘anhu : Saya 

mendengar Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda : 

ْهَراَوْيِن : اْلبَقََرةَ َوسُ  … » وَرةَ آِل ِعْمَراَن؛ فَإِنَّهَُما تَأْتِيَاِن يَْوَم اْلقِيَاَمِة اْقَرُءوا الزَّ

اِن َعْن  َكأَنَّهَُما َغَماَمتَاِن أَْو َكأَنَّهَُما َغيَايَتَاِن أَْو َكأَنَّهَُما فِْرقَانِِمْن طَْيٍر َصَوافَّ تَُحاجَّ

َكةٌ َوتَْرَكهَا َحْسَرةٌ َوالَ تَْستَِطيُعهَا أَْصَحابِِهَما، اْقَرُءوا ُسوَرةَ اْلبَقََرِة فَإِنَّ أَْخَذهَا بَرَ 

 .« اْلبَطَلَةُ 

“Bacalah oleh kalian dua bunga, yaitu surat Al-Baqarah dan Surat Ali 

‘Imran. Karena keduanya akan datang pada hari Kiamat seakan-akan 

keduanya dua awan besar atau dua kelompok besar dari burung yang 

akan membela orang-orang yang senantiasa rajin membacanya. 

Bacalah oleh kalian surat Al-Baqarah, karena sesungguhnya 

mengambilnya adalah barakah, meninggalkannya adalah kerugian, 

dan sihir tidak akan mampu menghadapinya.” [HR. Muslim 804] 

3. Dari shahabat An-Nawwas bin Sam’an Al-Kilabi radhiallahu ‘anhu 

berkata : saya mendengar Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam 

bersabda : 

 يُْؤتَى بِاْلقُْرآِن يَْوَم اْلقِيَاَمِة َوأَْهلِِه الَِّذيَن َكانُوا يَْعَملُوَن بِِه تَْقُدُمهُ ُسوَرةُ اْلبَقََرِة َوآلُ  »
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اِن َعْن َصاِحبِِهَما  .« ِعْمَراَن تَُحاجَّ

“Akan didatangkan al-Qur’an pada Hari Kiamat kelak dan orang 

yang rajin membacanya dan senantiasa rajin beramal dengannya, 

yang paling depan adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali ‘Imran, 

keduanya akan membela orang-orang yang rajin membacanya.” [HR. 

Muslim 805] 

Pada hadits ini Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam 

memberitakan bahwa surat Al-Baqarah dan Ali ‘Imran akan membela 

orang-orang yang rajin membacanya. Namun Rasulullah shalallahu 

‘alaihi wasallam mempersyaratkan dalam hadits ini dengan dua hal, 

yaitu : 

a) Membaca al-Qur’an, dan 

b) Beramal dengannya. 

Karena orang yang membaca al-Qur’an ada dua tipe yakni: 

a) tipe orang yang membacanya namun tidak beramal dengannya, 

tidak mengimani berita-berita al-Qur’an, tidak mengamalkan 

hukum-hukumnya. Sehingga al-Qur’an menjadi hujjah yang 

membantah mereka. 

b) Tipe lainnya adalah orang-orang yang membacanya dan 

mengimani berita-berita al-Qur’an, membenarkannya, dan 

mengamalkan hukum-hukumnya, … sehingga al-Qur’an menjadi 

hujjah yang membela mereka. 
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Nabi shalallahu ‘alaihi wasallambersabda : 

ن حجة لك أو عليكالقرآ  

“Al-Qur’an itu bisa menjadi hujjah yang membelamu atau sebaliknya 

menjadi hujjah yang membantahmu.” [HR. Muslim] 

Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa tujuan terpenting 

diturunkannya al-Qur’an adalah untuk diamalkan. Hal ini diperkuat 

oleh firman Allah subhanahu wata’ala : 

 ( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا األلباب )

“Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh 

dengan berkah, supaya mereka mentadabburi (memperhatikan) ayat-

ayat-Nya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang 

mempunyai fikiran.” [Shad : 29] 

Kalimat “Supaya mereka mentadabburi”, yakni agar mereka 

berupaya memahami makna-maknanya dan beramal dengannya. Tidak 

mungkin bisa beramal dengannya kecuali setelah tadabbur. Dengan 

tadabbur akan menghasilkan ilmu, sedangkan amal merupakan buah 

dari ilmu. 

4. Dari shahabat ‘Utsman bin ‘Affan radhiallahu ‘anhu berkata, bahwa 

Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda : 

َم اْلُقْرآَن َوَعلََّمهُ ))  رواه البخاري((َخْيُرُكْم َمْن َتَعلَّ

“Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari al-Qur’an dan 

mengajarkannya.”[Al-Bukhari 5027] 
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Orang yang terbaik adalah yang terkumpul padanya dua sifat 

tersebut, yaitu : mempelajari al-Qur’an dan mengajarkannya. Ia 

mempelajari al-Qur’an dari gurunya, kemudian ia mengajarkan al-

Qur’an tersebut kepada orang lain. Mempelajari dan mengajarkannya 

di sini mencakup mempelajari dan mengajarkan lafazh-lafazh al-

Qur’an; dan mencakup juga mempelajari dan mengajarkan makna-

makna al-Qur’an. 

5. Dari Ummul Mu`minin ‘Aisyahradhiallahu ‘anha berkata, bahwa 

Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallambersabda : 

(( َفَرةِ الكَِراِم البََرَرةِ، َوالَِّذي يَْقَرُأ اْلُقْرآَن الَِّذي يَْقَرُأ الُقْرآَن َوهَُو َما هٌِر بِهِ َمَع السَّ

 متفٌق َعَلْيهِ ((َويََتتَْعَتُع فِيهِ َوهَُو َعَلْيهِ َشاقٌّ َلهُ أْجَراِن 

“Yang membaca al-Qur’an dan dia mahir membacanya, dia bersama 

para malaikat yang mulia. Sedangkan yang membaca al-Qur’an 

namun dia tidak tepat dalam membacanya dan mengalami kesulitan, 

maka baginya dua pahala.”[Al-Bukhari 4937, Muslim 244] 

Orang yang mahir membaca al-Qur’an adalah orang yang 

bagus dan tepat bacaannya. Adapun orang yang tidak tepat dalam 

membacanya dan mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala : 

pertama, pahala tilawah, dan kedua, pahala atas kecapaian dan 

kesulitan yang ia alami. 

6. Dari shahabat Abu Musa Al-Asy’ari radhiallahu ‘anhu berkata, bahwa 

Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda : 
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ةِ : رِيُحهَا َطيٌِّب َوَطْعُمهَا َطيٌِّب ، )) َمَثُل اْلُمْؤِمِن الَِّذي يَْقَرُأ الُقْرآَن َمَثُل اأُلْتُرجَّ

َوَمَثُل اْلُمْؤِمِن الَِّذي اَل يَْقَرُأ الُقْرآَن َكَمَثِل التَّْمَرةِ : اَل رِيَح َلهَا َوَطْعُمهَا ُحْلٌو ، َوَمثُل 

يحاَنةِ : ريُحهَا َطيٌِّب َوَطْعُمهَا ُمرٌّ ، َوَمَثُل الُمَنافِقِ الَّذِ  ي يقرأ القرآَن َكَمثِل الرَّ

متفٌق ((َلْيَس َلهَا رِيٌح َوَطْعُمهَا ُمرٌّ  :الُمَنافِقِ الَِّذي اَل يَْقَرُأ الُقْرآَن َكَمثِل الَحْنَظَلةِ 

 . َعَلْيهِ 

“Perumpaan seorang mu`min yang rajin membaca al-Qur’an adalah 

seperti buah Al-Atrujah : aromanya wangi dan rasanya enak. 

Perumpamaan seorang mu`min yang tidak membaca al-Qur’an adalah 

seperti buah tamr (kurma) : tidak ada aromanya namun rasanya 

manis. Perumpamaan seorang munafiq namun ia rajin membaca al-

Qur’an adalah seperti buah Raihanah : aromanya wangi namun 

rasanya pahit. Sedangkan perumpaan seorang munafiq yang tidak 

rajin membaca al-Qur’an adalah seperti buah Hanzhalah : tidak 

memiliki aroma dan rasanya pun pahit.” [Al-Bukhari 5427, Muslim 

797] 

Seorang mu`min yang rajin membaca al-Qur’an adalah seperti 

buah al-Atrujah, yaitu buah yang aromanya wangi dan rasanya enak. 

Karena seorang mu`min itu jiwanya bagus, qalbunya juga baik, dan ia 

bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Duduk bersamanya 

terdapat kebaikan. Maka seorang mu`min yang rajin membaca al-

Qur’an adalah baik seluruhnya, baik pada dzatnya dan baik untuk 

orang lain. Dia seperti buah al-Atrujah, aromanya wangi dan harum, 

rasanya pun enak dan lezat. 

7. Dari shahabat ‘Umar bin Khaththab radhiallahu ‘anhu, bahwa Nabi 

shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda : 
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 . رواه مسلم((إنَّ هللاَ يَْرَفُع بِهََذا الكَِتابِ أْقَواما  َويََضُع بِهِ آخرِيَن ))

“Sesungguhnya Allah dengan al-Qur’an ini mengangkat suatu kaum, 

dan menghinakan kaum yang lainnya.”[HR. Muslim 269] 

5. Kebiasaan Membaca Al-Qur’an 

 Kebiasaan menurut bahasa (etimologi) berasal dari kata “biasa” 

dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah lazim atau umum.
8
 

Jadi dapat dikatakan bahwa kebiasaan yakni suatu proses yang dilakukan 

seseorang sehingga menjadi kebiasaan. 

 Kebiasaan menurut istilah (terminologi) yakni terdapat beberapa 

pendapat antara lain: 

a. Menurut Armai Arif kebiasaan merupakan sebuah cara yang dapat 

dilakukan untuk membiasakan anak didik berfikir, bersikap dan 

bertindak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.
9
 

b. Menurut Abdul Nashih Ulwan kebiasaan adalah segi praktek nyata 

dalam proses pembentukan dan persiapan.
10

 

c. Menurut Hanna Junhana Bastaman, kebiasaan adalah melakukan 

sesuatu perbuatan atas keterampilan tertentu tetus menerus secara 

konsisten untuk waktu yang cukup lama, sehingga perbuatan dan 

                                                           
8
 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 

146 
9
 Armai, Arif, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat Pers, 

2002), hlm. 110 
10 Abdul Nashih Ulwan, Pendidikan Anak Menurut Islam Kaidah-Kaidah Dasar, 

(Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1992), hlm. 60  
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keterampilan benar-benar dikuasai dan akhirnya menjadi suatu 

kebiasaan yang sulit ditinggalkan.
11

 

Kebiasaan membaca al-Quran yakni pengulangan membaca al-

Quran secara terus-menerus dalam rentang waktu yang lama. Kebiasaan 

memiliki peran yang sangat penting dalam perilaku manusia secara umum. 

Karena pengalaman manusia terus bertambah pada fase perkembangannya. 

kebiasaan membaca al-Quran yang baik akan memberikan dampak yang 

positif sama halnya diberlakukan kepada peserta didik.
12

 

Dari definisi di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa yang 

dimaksud kebiasaan adalah suatu cara yang dipakai pendidik untuk 

membiasakan anak didik secara berulang-ulang sehingga dengan 

sendirinya kebiasaan tersebut dapat dilakukan tanpa ada paksaan dari 

orang lain. 

 

B. Kajian Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar adalah hasil belajar dari suatu aktivitas belajar yang 

dilakukan berdasarkan pengukuran dan penilaian terhadap hasil kegiatan 

belajar dalam bidang akademik yang diwujudkan berupa angka-angka 

                                                           
11 Hanna Junhana Bastaman, Integrasi Pesikologi dan Islam, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1995), hlm. 126 
12

 Ana Priatin Lukman Fauzi, “Pembiasaan Tadarus Al-Qur’an di SD Negeri 3 

Pasunggingan Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga” (Skripsi Sarjana Pendidikan 

Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto, 2016), hal. 6 
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dalam rapor.
13

 Prestasi belajar adalah tingkat kemampuan anak didik 

dalam menerima suatu jenis pelajaran yang diberikan oleh guru dalam 

kegiatan belajar mengajar. Melalui prestasi belajar seorang siswa dapat 

mengetahui kemajuan-kemajuan yang telah dicapainya dalam belajar.
14

 

Marsun dan Martaniah dalam Sia Tjundjing berpendapat bahwa 

prestasi belajar merupakan hasil kegiatan belajar, yaitu sejauh mana 

peserta didik menguasai bahan pelajaran yang diajarkan, yang diikuti oleh 

munculnya perasaan puas bahwa ia telah melakukan sesuatu dengan baik. 

Hal ini berarti prestasi belajar hanya bisa diketahui jika telah dilakukan 

penilaian terhadap hasil belajar siswa. Sementara menurut 

Poerwodarminto dalam Mila Ratnawati, yang dimaksud dengan prestasi 

adalah hasil yang telah dicapai, dilakukan atau dikerjakan oleh seseorang. 

Sedangkan prestasi belajar itu sendiri diartikan sebagai prestasi yang 

dicapai oleh seorang siswa pada jangka waktu tertentu dan dicatat dalam 

buku rapor sekolah.
15

 

Prestasi belajar menjadi salah satu parameter keberhasilan belajar 

siswa di sekolah. Prestasi belajar adalah taraf keberhasilan seorang murid 

dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam 

bentuk skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi 

pelajaran tertentu. Prestasi belajar merupakan hasil belajar atau hasil 

penilaian secara menyeluruh. Diperkuat oleh pendapatnya Sudjana bahwa 

                                                           
13

 Eva Nauli Thaib, “Hubungan Antara Prestasi Belajar Dengan Kecerdasan Emosional”, 

Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA, Vol. 13, No. 2, 384-399, Februari 2013, hal. 1 
14

 Ibid, hal. 385 
15

 Ibid, hal. 387 
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prestasi belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah siswa menerima pengalaman belajar. Mengkaji dari beberapa 

pendapat mengenai pengertian prestasi belajar, peneliti mengambil 

kesimpulan bahwa prestasi belajar adalah hasil dari sebuah proses belajar 

yang baik, ditandai dengan adanya kemampuan pengausaan materi tentang 

pelajaran terkait dan merupakan hasil penilaian secara menyeluruh.
 16

 

2. Faktor-Faktor Prestasi Belajar 

Keberhasilan belajar berhubungan dengan banyak faktor. Agar 

dapat mencapai keberhasilan belajar yang maksimal, tentu harus 

memahami faktor-faktor yang memhubungani keberhasilan belajar 

tersebut. Pemahaman itu juga penting untuk menentukan latar belakang 

dan penyebab kesulitan belajar yang mungkin dialami.
17

  

Prestasi belajar berhubungan dengan dua faktor utama, yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi, (1) faktor fisiologi, 

misalnya mengalami sakit, cacat tubuh atau perkembangan tidak 

sempurna, dan (2) faktor psikologis, misalnya intelegensi, konsep diri, 

motivasi berprestasi, minat, persepsi, sikap, bakat, kemandirian belajar, 

kebiasaan belajar, dan lain-lain. Faktor eksternal seperti lingkungan, 
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 Indra Bangkit Komara, “Hubungan antara Kepercayaan Diri dengan Prestasi Belajar 

dan Perencanaan Karir Siswa”, Jurnal Ilmiah PSIKOPEDAGOGIA,Vol. 5, No. 1, 2016, hal. 37 
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 Ervin Oktavianingtyas, “Studi Tentang Faktor-Faktor yang Memhubungani Prestasi 

Belajar Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Jember”, Jurnal Kadikma, Vol. 

4, No. 2, Agustus 2013, hal. 14 
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kurikulum, bahan ajar, administrasi manajemen, pendidik, sarana, dan 

fasilitas.
18

` 

Menurut Dalyono seperti yang telah dikutip oleh Sumarti, faktor-

faktor yang memhubungani belajar adalah sebagai berikut:
 19

 

a. Faktor Internal 

Faktor internal (dari dalam) adalah faktor-faktor yang 

memhubungani keberhasilan siswa dalam belajar yang berasal dari 

siswa yang sedang belajar. Faktor-faktor tersebut antara lain: 

1) Faktor yang bersifat fisiologis 

Kondisi fisiologis umumnya sangat berhubungan terhadap belajar 

seseorang, misalnya orang yang sangat sehat jasmaninya akan lebih 

mudah belajarnya dibanding dengan orang yang dalam keadaan 

lemah. Di samping kondisi fisiologis umum yang tidak kalah 

pentingnya adalah kondisi panca indera, terutama penglihatan dan 

pendengaran. 

2) Faktor yang bersifat psikologis 

Beberapa faktor psiologis yang utama, yang dapat memhubungani 

proses dan hasil belajar adalah:  

a) Kecerdasan 
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 Fajar Aji Nugroho, “Faktor-Faktor yang Memhubungani Prestasi Belajar Pemasangan 

Dasar Instalasi Listrik Siswa Kelas X Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 1 Sedayu” 

(Skripsi Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2012), hal. 3 
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 Sumarti, “Peningkatan Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Melalui Strategi 
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Kecerdasan mempunyai peranan penting yang sangat besar 

dalam proses keberhasilan seseorang dalam belajar sesuatu. 

Orang cerdas akan cepat menguasai pelajaran dibanding 

dengan orang yang kurang cerdas, meskipun fasilitas dan 

waktu yang digunakan untuk mempelajari materi sama. 

b) Bakat 

Bakat adalah suatu keadaan sifat-sifat seseorang. Seseorang 

yang mempunyai bakat tertentu akan mudah menyelesaikan 

atau memecahkan masalah dibandingkan dengan orang yang 

tidak sehat. 

c) Minat  

Dengan adanya minat dalam diri seseorang belajar maka dapat 

diharapkan bahwa hasilnya akan lebih baik dibandingkan orang 

yang tidak mempunyai minat.  

d) Motivasi  

Motivasi merupakan dorongan bagi diri seseorang untuk 

melakukan kegiatan tertentu. Seseorang yang mempunyai 

motivasi tinggi untuk belajar maka orang tersebut berusaha 

dengan sungguh-sungguh untuk melakukannya agar tercapai 

hasil belajar yang memuaskan. 

e) Emosi 

Keadaan emosi yang labil seperti mudah marah, mudah 

tersinggung, merasa tertekan, merasa tidak aman dapat 
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mengganggu keberhasilan anak dalam belajar seseorang 

cenderung lebih berhasil dalam melaksanakan kegiatan belajar 

apabila orang tersebut didasari oleh perasaan aman, gembira 

dan bebas. 

f) Kemampuan kognitif 

Kemampuan kognitif adalah kemampuan menalar atau 

penalaran yang dimiliki oleh para siswa. Kemampuan 

penalaran yang tinggi akan memungkinkan seseorang dapat 

belajar lebih baik dari pada siswa yang memiliki kemampuan 

penalaran sedang. 

b. Faktor eksternal 

Faktor eksternal (dari luar) adalah faktor-faktor yang berasal dari 

luar diri siswa yang dapat memhubungani proses dan hasil belajar. 

Faktorfaktor tersebut meliputi: 

1) Faktor lingkungan  

a) Lingkungan alami 

Lingkungan alami merupakan kondisi alam yang dapat 

berhubungan terhadap proses dan hasil belajar, seperti suhu, 

udara, kelembaban udara, cuaca, dan musim yang berlangsung 

termasuk di dalamnya kejadian-kejadian yang ada, misalnya 

udara yang segar akan memberikan kondisi yang lebih baik 

untuk belajar dari pada udara yang panas. 
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b) Lingkungan sosial 

Lingkungan sosial misalnya hubungan keluarga di mana 

hubungan antara anak dengan orang tua harmonis, penuh 

pengetian, kasih sayang dan akrab, hal ini memungkinkan anak 

belajar dengan baik karena di samping memberi dorongan 

untuk belajar, orang tua akan membantu menciptakan situasi 

belajar yang baik. 

2) Faktor instrumental 

Faktor instrumental adalah faktor yang adanya dan 

penggunaannya dirancang sesuai dengan hasil belajar yang 

diharapkan. Faktor inilah yang dapat dimanipulasikan untuk 

mencapai tujuan belajar yang telah dirancang. 

 

C. Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan 

pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, 

memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan.
20

 

Muhaimin berpendapat bahwa pendidikan agama Islam bermakna 

upaya mendidik agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya agar 
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menjadi pandangan dan sikap hidup seseorang. Dari aktivitas pendidikkan 

agama Islam itu bertujuan untuk membantu seseorang atau sekelompok 

anak didik dalam menanamkan dan /atau menumbuhkembangkan ajaran 

Islam dan nilai-nilainya untuk dijadikan sebagai pandangan hidupnya.
21

 

Al-Nahlawi memberikan pengertian pendidikan Islam adalah 

sebagai pengaturan pribadi dan masyarakat sehingga dapat memeluk Islam 

secara logis dan sesuai secara keseluruhan baik dalam kehidupan individu 

maupun masyarakat (kolektif). Hal yang senada juga disampaikan 

Muhammad Fadhil al-Jamaly mendefinisikan pendidikan Islam sebagai 

upaya mengembangkan, mendorong serta mengajak peserta didik hidup 

lebih dinamis dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan 

yang mulia. Dengan proses tersebut, diharapkan akan terbentuk pribadi 

peserta didik yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan potensi 

akal, perasaan, maupun perbuatannya.
22

 

Zakiyah Daradjat menyatakan , pendidikan agama berarti suatu 

usaha yang secara sadar dilakukan guru untuk memhubungani siswa dalam 

rangka pembentukan manusia beragama. Sehingga pendidikan agama 

Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam rangka 

mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan 

mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau 
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 H. Abdul Rahman, “Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Islam Tinjauan 

Epistemologi dan Isi-Materi”, Jurnal Eksis,Vol.8, No.1, Maret 2012 ISSN 0216-6437, hal. 2055 
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pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.
23

 

Dari pengertian tersebut dapat ditemukan beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu berikut 

ini : a) Pendidikan Agama Islam sebagai usaha sadar, yakni suatu kegiatan 

bimbingan, pengajaran dan/atau latihan yang dilakukan secara berencana 

dan sadar atas tujuan yang hendak dicapai; b) Peserta didik yang hendak 

disiapkan untuk mencapai tujuan, dalam arti ada yang dibimbing, diajari 

dan/atau dilatih dalam peningkatan keyakinan, pemahaman, penghayatan, 

dan pengamalan terhadap ajaran Islam; c) Pendidikan atau Guru 

Pendidikan Agama Islam (GPAI) yang melakukan kegiatan bimbingan, 

pengajaran dan/atau pelatihan secara sadar terhadap peserta didiknya 

untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam; d) Kegiatan 

(pembelajaran) Pendidikan Agama Islam diarahkan untuk meningkatkan 

keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam 

dari peserta didik, yang disamping untuk membentuk kesalehan pribadi, 

juga sekaligus untuk membentuk kesalehan sosial. 

2. Fungsi Pendidikan Agama Islam 

Prof. Dr. Hasan Langgulung berpendapat bahwa secara garis besar 

fungsi pendidikan itu ada 3 antara lain:
24
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a. Menyiapkan generasi muda untuk memiliki kemampuan agar bisa 

memegang peranan-peranan pada masa yang akan datang di tengah 

kehidupan bermasyarakat. 

b. Memindahkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peranan-

peranan di atas dari generasi tua ke ke genarasi muda.  

c. Memindahkan nilai-nilai dari generasi tua ke generasi muda dengan 

tujuan agar keutuhan dan kesatuan masyarakat terpelihara, sebagai 

syarat utama berlangsungnya kehidupan suatu masyarakat dan juga 

peradaban. 

Sementara Broom berpendapat bahwa fungsi pendidikan adalah 

agar terjadi proses tansmisi budaya, selain itu juga untuk mengembangkan 

kepribadian, mengingkatkan persatuan atau integrasi sosial masyarakat, 

serta mengadakan seleksi dan alokasi tenaga kerja. Semua fungsi menurut 

Broom tersebut memang suatu proses yang sangat penting agar kehidupan 

bermasyarakat terus bertahan dan berkembanag menjadi jauh lebih baik 

lagi.
 25

 

Dari kedua pendapat para ahli mengenai pengertian dan fungsi 

pendidikan dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan itu merupakan 

suatu proses yang sangat penting dan tidak bisa lepas dari kehidupan 

manusia. Pendidikan ini harus terus berjalan untuk menjaga 

keberlangsungan hidup manusia, karena tanpa pendidikan tidak akan ada 
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perpindahan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai dan norma sosial dari 

generasi tua ke generasi muda. 

Menurut pandangan pendidikan Islam, fungsi pendidikan itu 

bukanlah sekedar mengembangkan kemampuan dan mencerdaskan otak 

peserta didik, tetapi juga menyelamatkan fitrahnya. Oleh karena itu fungsi 

pendidikan dan pengajaran Islam dalam hubungannya dengan faktor anak 

didik adalah untuk menjaga, menyelamatkan, dan mengembangkan fitrah 

ini agar tetap menjadi al-fithratus salimah dan terhindar dari al-fithratu 

ghairus salimah. Artinya, agar anak tetap memiliki aqidah keimanan yang 

tetap dibawanya sejak lahir itu, terus menerus mengokohkannya, sehingga 

mati dalam keadaan fitrah yang semakin mantap, tidak menjadi Yahudi, 

Nashrani, Majusi ataupun agama-agama dan faham-faham yang selain 

Islam.
26

 

3. Dasar dan Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Samsul Nizar membagi dasar pendidikan agama Islam menjadi tiga 

sumber, yaitu sebagai berikut:
27

 

a. Al-Quran. Al-Qur’an adalah kalam Allah SWT yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab guna menjalankan 

jalan hidup yang membawa kemaslahatan bagi umat manusia 

(rahmatan lil ‘alamin), baik di dunia maupun di akhirat. 
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b. Sunnah. Keberadaan Sunnah Nabi tidak lain adalah sebagai penjelas 

dan penguat hukum-hukum yang ada di dalam Al Qur’an, sekaligus 

sebagai pedoman bagi kemaslahatan hidup manusia dalam semua 

aspeknya. 

c. Ijtihad. Pentingnya Ijtihad tidak lepas dari kenyataan bahwa 

pendidikan Islam di satu sisi dituntut agar senantiasa sesuai dengan 

dinamika zaman dan IPTEK yang berkembang dengan cepat.  

Sedangkan Tujuan Pendidikan Agama Islam secara umum, 

menurut Muhammad Haris dalam Jurnalnya yakni tujuan pendidikan Islam 

itu mengacu pada QS 51 : 56, yaitu menjadikan manusia sebagai insan 

pengabdi kepada Khaliq-Nya, guna mampu membangun dunia dan 

mengelola alam semesta sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan oleh 

Allah SWT.
28

 

 

D.  Hubungan antara Kebiasaan Membaca Al-Qur’an dengan Prestasi 

Belajar Pendidikan Agama Islam 

Al-Qur’an merupakan kitab yang menjadi pegangan hidup bagi 

kaum muslimin. al-Qur’an jika dibaca tanpa memahami arti dan maknanya 

tidak berarti sia-sia, sebaliknya bermanfaat bagi yang membacanya. Hal 

ini dikatakan demikian karena al-Qur’an berbeda dengan jenis bacaan 

lainnya. Namun sebagian banyak orang tidak memiliki motivasi tinggi 

untuk membaca al-Qur’an karena mereka beranggapan bahwa  membaca 
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al-Qur’an tanpa memahami arti dan maknanya adalah sia-sia dan tidak 

mendapatkan pahala. 

Membaca al-Qur’an berulang-ulang itu mempunyai banyak 

manfaat yang luar biasa terhadap kesehatan fisik maupun psikis. Bukan 

sekedar meningkatkan kerja otak saja, tetapi dapat menentramkan hati dan 

jiwa sehingga membuat pembacanya menjadi tenang. Dalam belajar 

pastilah seorang siswa membutuhkan ketenangan itu, baik ketenangan hati 

dan pikiran. Prestasi belajar banyak berhubungan dengan berbagai faktor, 

baik faktor dari dalam diri individu (intern) maupun dari luar individu 

(ekstern). Faktor yang datang dari dalam umumnya memiliki hubungan 

yang besar dan signifikan terhadap hasil belajar yang dicapai. 

Sebagaimana pernyataan Nana Sudjana bahwa hasil belajar siswa di 

sekolah 70% berhubungan dengan kemampuan dari diri siswa dan 30% 

berhubungan dengan lingkungan.
29

 

Apakah terdapat perbedaan antara membaca buku-buku bacaan 

dengan membaca al-Qur’an? Membaca al-Qur’an berbeda dengan 

membaca buku-buku bacaan yang ada di alam semesta. Pada dasarnya 

dengan membiasakan membaca buku-buku bacaan memiliki manfaat 

seperti dapat meningkatkan kerja otak dan kapasitasnya. Namun dengan 

membaca buku-buku bacaan tersebut belum tentu dapat memberi 

ketenangan pada seseorang seperti saat membaca al-Qur’an.  
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Kebiasaan membaca al-Qur'an merupakan investasi terbaik di 

akhirat dan manfaatnya pun juga dirasakan di dunia. Membacanya akan 

memberikan ketenangan batin, mendatangkan rahmat dan pahala yang 

begitu banyak. Setiap huruf yang kita baca akan mendatangkan pahala 

sepuluh kebaikan. Untuk memilki kebiasaan membaca al-Qur'an butuh 

azzam yang kuat dan kemauan untuk memaksa diri agar terbiasa 

membacanya, maka lambat-laun akan datang rasa cinta dan manisnya 

mentadaburi al-Qur'an meski hanya sekadar membacanya.
 30

 

 Seperti yang sudah dijelaskan peneliti di atas, bahwa membaca al-

Qur’an memili keutamaan salah satunya adalah dapat memberikan 

ketenangan dan keberkahan. Begitu juga dalam pembelajaran setiap siswa 

menginginkan ketenangan itu sendiri seperti ketenangan pikiran dan hati. 

Karena pada dasarnya prestasi belajar siswa salah satunya berhubungan 

dengan cara belajarnya. Jika siswa menginginkan hasil belajar yang 

memuaskan maka psikologi dan lingkungannya tidak boleh terganggu. 

Sehingga dengan membiasakan membaca al-Qur’an, hati dan pikiran siswa 

akan tenang dan tentunya bisa belajar dengan kondisi psikologis serta 

lingkungan yang baik. 

 Salah satu adab membaca al-Qur’an seperti yang telah dijelaskan di 

atas adalah murid belajar secara langsung kepada guru yang sudah ahli 

dalam bidang al-Qur’an. Sedangkan al-Qur’an tidak pernah lepas dari 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Sehingga anak yang selalu 
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membiasakan membaca al-Qur’an dapat meningkatkan kemampuannya 

dalam membaca al-Qur’an dengan lebih baik dari anak yang tidak terbiasa 

membacanya. Berangkat dari penjelasan tersebut maka terdapat dampak 

yang positif bagi siswa yang terbiasa membaca al-Qur’an terhadap prestasi 

belajar Pendidikan Agama Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


