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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan pada hakikatnya adalah suatu proses dari upaya memanusiakan 

manusia. Ini mengandung implikasi bahwa tanpa pendidikan maka manusia 

tidak akan menjadi manusia dalam arti sebenarnya, yaitu manusia yang utuh 

dengan segala fungsinya, baik fisik maupun psikis.1 Dijelaskan juga bahwa 

Pendidikan Islam sebagai suatu proses pengembangan potensi kreatif siswa 

untuk menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, 

mempunyai kepribadian pancasila, cerdas dan terampil, memiliki etos kerja 

yang tinggi, berbudi luhur, mandiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya, 

bangsa dan negara serta agama.2 

 Pendidikan pada dasarnya suatu proses untuk membantu manusia dalam 

mengembangkan dirinya, sehingga dapat menghadapi segala perubahan dan 

permasalahan dengan sikap terbuka serta pendekatan-pendekatan yang kreatif 

tanpa harus kehilangan identitas dirinya. SD Muhammadiyah 08 Dau 

merupakan bagian dari sistem pendidikanformal yang didalamnya 

mempunyai aturan-aturan jelas, dalam proses pembelajaran siswa diharapkan 

dapat menghafal surah-surah pendek. Guru merupakan fasilitator yang 

berperan dalam keberhasilan siswa. Untuk itu, guru harus tepat dalam 

                                                           
1Thoha, dkk, ReformulasiFilsafatPendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 

hal. 21 
2Ibid., Hal 199. 
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memilih metode pembelajaran yang akan digunakan agar hasil belajarnya 

tercapai. 

 Al-Qur’an merupakan Urwatul Wutsqa (tali Allah yang kokoh). Al-Qur’an 

adalah cahaya yang mampu menerangi kegelapan alam berfikir manusia. 

Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab yang jelas 

dan fasih. Al-Qur’an juga berfungsi sebagai mu’jizat baik secara lafadz 

maupun maknanya, sekaligus gaya bahasanya. Allah telah memudahkan Al-

Qur’an sebagai kitab suci manusia untuk dipahami bagi mereka yang mau 

mentadaburi ayat-ayatnya. Allah berfirman dalam Al-Qur’an: 

ْرنَااْلق ُ ِكرُ َولقَْديَسَّ دَّ ْكِرفَهَْلُِمْنُمُّ ْراَنُلِلذِّ  

“Dan sungguh telah Kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran (zikir), 

maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?”.(QS. Al-Qamar 

[54]: 17). 

 Al-Qur’an didalamnya tidak ada kerancuan dan pertentangan, tidak ada 

satupun perintah Al-Qur’an yang tidak dipahami dan dimengerti oleh 

manusia serta tidak ada satupun beban yang tidak sanggup dipikul oleh 

pundak mereka. Akal yang sehat akan mendukung bahwa hanya Al-Qur’an 

lah satu-satunya hukum yang harus ditegakkan dan dilaksanakan demi 

kemaslahatan manusia itu sendiri. Karena tegaknya hukum Al-Qur’an berarti 

akan terlindungnya lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yaitu 

terlindunginya agama, harta, jiwa, kehormatan dan akal.Demikianlah 

keistimewaan hukum-hukum yang ada dalam Islam. Maka Allah 

akanmenghukum dan mengharuskan siksaan bagi mereka yang tidak mau 
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melaksanakan hukum-hukum-Nya. Karena pada hakekatnya mereka yang 

enggan untuk menegakkan hukum Allah tersebut berangkat dari 

kesombongan atau kemalasan dari mereka, bukan karena ketidakmampuan 

mereka atau beratnya beban Al-Qur’an atas mereka. Mereka yang enggan 

untuk menegakkan hukum itu juga disebabkan kotornya hati mereka,mata 

mereka telah buta dan telinga mereka telah tuli.3 

 Tahfidz Al-Qur’an (menghafal Al-Qur’an) sangat penting sebagai fondasi 

keilmuan di bidang agama dan ilmu lainnya. Ulama terdahulu mensyaratkan 

hafalan Al-Qur’an sebagai awal pembelajaran sebelum mempelajari ilmu-

ilmu lain.4 

 Otak manusia terdiri dari belahan otak kiri dan otak kanan. Kedua bagian 

otak tersebut mempunyai fungsi yang berbeda. Fungsi utama belahan pada 

otak kiri adalah untuk menangkap prestasi kognitif, menghafal, berfikir linier, 

dan teratur. Sedangkan belahan otak kanan lebih terkait dengan persepsi 

holistik, imajinatif, dan kreatif.Dalam proses menghafal atau belajar, manusia 

sering hanya menggunakan setengah kemampuannya saja, yaitu otak kiri. 

Padahal otak kanan sangat membantu kita dalam proses menghafal yang lebih 

mudah, menyenangkan, dan berdaya hafal kuat. Misalnya, bila kita hendak 

menghafal Al-Qur’an, coba aktifkan otak kanan, buatlah cantolan-cantolan 

                                                           
3Abu Amar dan Abu Fatimah, Mizanul muslim(Ngruki: Cordova Mediatama ,2009), hal 

86 
4 Fauzan Yayan, Quantum Tahfidz Metode Cepat dan Mudah menghafal Al-Qur’an 

(palembang, 2015), hal 4 
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dengan cara bebas-acak dan menarik, sehingga mudah untuk diingat 

kembali.5 

 Dunia anak adalah dunia bermain. Oleh karena itu, wajar saja jika aktivitas 

mereka sehari-hari lebih banyak mainnya daripada belajarnya. Tetapi, 

sebenarnya dari bermain itulah mereka belajar. Sebagai pendidik jangan 

paksakan apa yang ada dalam kepala kita kepada mereka secara frontal. 

Karena mereka masih anak-anak, oleh karena itu kita juga melakukan 

pendekatan kepada mereka dengan perspektif anak-anak. Jangan paksakan 

metode orang dewasa kepada anak-anak.6 

 Dengan demikian, hampir semua kegiatannya adalah bermain. Bermain 

sambil belajar atau belajar seraya bermain, mengeksplorasi benda-benda yang 

ada disekitar mereka merupakan kegiatan yang menyenangkan. Arahkan pada 

permainan yang merangsang pertumbuhan otak dan fisiknya. Perhatikan 

dalam memilih mainan untuk anak-anak.7 

 Penelitian ini bertempat di SD Muhammadiyah 08 Dau-Malang. 

Berdasarka wawancara pada guru PAI di SD Muhammadiyah 08 Dau-

Malang, pembelajaran tentang agama sudah sukup banyak karena sekolah 

Muhammadiyah merupakan sekolah yang berbasis agama.Pada pembelajaran 

menghafal surat pendek guru cenderung hanya mengulang-ulang bacaan yang 

kemudian ditirukan oleh siswa, sehingga terkadang siswa merasa jenuh. 

Berdasarkan wawancara ke siswa, siswa juga merasa jenuh dengan  metode 

                                                           
5Ibid., hal 27 
6 Ahmad susanto, Perkembangan Anak Usia  Dini (jakarta, 2011), hal 4 

7Ibid., hal 5 
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yang diberikan oleh guru ketika proses menghafal.8 Guru harus lebih kreatif 

dalam pengajarannya agar siswa mempunyai motivasi dalam menghafal 

surah-surah pendek. 

 SD Muhammadiyah 08 Dau adalah lembaga pendidikan yang dimiliki oleh 

Pimpinan Cabang Daerah Muhammadiyah. Orang tua yang menyekolahkan 

anaknya di sekolah tersebut berharap bahwa anaknya kelak dapat membaca 

dan menghafal surah pendek dengan baik dan benar. Apabila melihat model 

pembelajaran Al-Qur’an yang selama ini digunakan di sekolah tersebut, 

cenderung menggunakan model pembelajaran yang konservatif dan 

membosankan perlu adanya model pembelajaran yang sekiranya dapat 

meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam menghafal Al- Qur’an, 

sehingga harapan dari orang tua siswa dapat tercapai.  

 Di sekolah SD Muhammadiyah 08 Dau-Malang belum pernah 

menggunakan model pembelajaran Make a Match saat proses menghafal 

surah pendek. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menerapkan model 

pembelajaran make a match dalam peningkatan menghafal surah pendek pada 

siswa. Siswa kelas 3 SD Muhammadiyah 08 Dau-Malang berumur antara 9-

10 tahun, dilihat dari umur anak-anak tersebut bisa disimpulkan bahwa 

mereka masih senang bermain. Maka peneliti tertarik untuk  menggunakan 

model pembelajaran make a match dengan harapan siswa mampu 

meninggkatkan kemampuan menghafal surah-surah pendek.  

 

                                                           
8Wawancara kepada guru PAI(Ibu Susilowati) dan siswa (Zahirudin Wafi), Malang, 7 

April 2017 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pelaksanaan menghafal Qur’an surah pendek 

dengan menggunakan model pembelajaran Make a Matchpada siswa 

kelas 3 di SD Muhammadiyah 08 Dau-Malang? 

2. Bagaimana hasil peningkatan kemampuan menghafal Qur’an surah 

pendek dengan menggunakan model pembelajaran Make a Matchpada 

siswa kelas 3 SD di SD Muhammadiyah 08 Dau-Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Bertolak dari rumusan masalah diatas, maka tujuan diadakan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikanproses pelaksanaan menghafal Qur’an surah pendek 

dengan menggunakan model pembelajaran Make a Match pada siswa 

kelas 3 di SD Muhammadiyah 08 Dau-Malang 

2. Mendeskripsikan peningkatan kemampuan menghafal Qur’an surah 

pendek dengan menggunakan model pembelajaran Make a Match pada 

siswa kelas 3 SD di SD Muhammadiyah 08 Dau-Malang 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi Guru 

Untuk menambah wawasan dalam proses menghafal agar tidak monoton 

dan lebih kreatif dalam menerapkan metode pembelajaran yang akan 

digunakan. 

2. Bagi siswa 

Untuk menumbuhkan motivasi dalam menghafal surah-surah pendek 

yang menyenangkan. Sehingga siswa terdorong untuk menghafal surah-

surah pendek. 

3. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan dan mengetahui sejauh mana ilmu yang diperoleh 

selama dibangku kuliah yang kemudian dapat dijadikan bekal pada saat 

terjun ke dunia pendidikan yang sebenarnya. 

 

E. Hasil Penelitian yang Relevan 

1. Achmadullah dalam skripsinya yang berjudul “Peningkatan Hasil Belajar 

Kompetensi Dasar Menerjemahkan Surat Al-Qadr Menggunakan  

Metode Pembelajaran Cooperative Learning Tipe  Make A Match Peserta 

Didik Mi Al-Iman  Daarussalaam Candisari Secang Magelang” yang 

dilaksanakan pada tahun 2011 dengan menggunakan jenis penelitian 

PTK (Penelitian Tindakan Kelas), menyimpulkan bahwa melalui 
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penggunaan metode pembelajaran cooperative learning tipe Make a 

Match dapat meningkatkan hasil  belajar peserta didik. 

2. Wiwik Sulisti dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Model 

Pembelajaran Make a Match untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA 

Siswa Kelas II MI Ma’arif Sambeng Borobudur Magelang Tahun 

Pelajaran 2013/2014” yang dilaksanakan pada tahun 2014 dengan 

menggunakan jenis penelitian PTK (Penelitian Tindakan Kelas) melalui 

pendekatan kualitatif, menyimpukan bahwa pembelajaran dengan model 

pembelajaran Make a Match yang dilakukan guru dapat mendorong 

siswa untuk lebih aktif dalam belajar, antusias mengikuti pembelajaran, 

dan menjalin komunikasi yang baik dengan teman sekelas saat belajar. 

 

F. Batasan Istilah 

1. Menghafal Qur’an 

 Menghafal merupakan usaha seseorang untuk mengingat dengan 

cara mengulang kata atau kalimat. Sedangkan Qur’an adalah firman Allah 

yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Jadi 

menghafal dalam penelitian ini adalah dapat melafadzkan surah-surah 

pendek diluar kepala tanpa melihat Al-Qur’an atau juz amma sesuai 

dengan kaidah makhraj huruf. 
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2. Surah pendek 

 Surah pendek merupakan surah yang ada dalam Qur’an pada jus 

ke-30 yang terdiri dari 37 surah. Dalam  penelitian  ini  penulis  akan  

mengambil  surah Al-Qadr (97) dan surah Al-Qari’ah (101). 

3. Model Pembelajaran Make a Match 

 Model Pembelajaran Make A Match adalah suatu model 

pembelajaran dengan mencari dan menjodohkankartu. 

 


