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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran berakar dari kata belajar yang mendapat imbuhan pe- 

dann-an. Pembelajaran berarti usaha untuk ‘membelajarkan’ peserta didik. 

Belajar merupakan sesuatu yang mutlak dan harus dilakukan oleh setiap 

manusianselama hidupnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam 

Q.S. Al-Alaq [96]: 1-5 sebagai berikut: 

اقْ رَأْ  ِِبْسمِ  َربِّكَ  الَِّذي َخَلقَ  ١ َخَلَق اإلْنَساَن ِمْن َعَلق   ٢ اقْ رَْأ َوَربَُّك األْكَرم   ٣ الَِّذي  
٥ َعلََّم اإلْنَساَن َما َلَْ يَ ْعَلمْ  ٤َعلََّم ِِبْلَقَلم   

 

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang 

Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam 

(maksudnya: Allah mengajar manusia dengan perantaraan tulis baca). Dia 

mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”. (Q. S. Al-‘Alaq [96]: 

1-5)1 

 

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah membaca, menelaah, 

menyampaikan, mendalami, meneliti, mengetahui ciri-ciri sesuatu yang 

berkaitan dengan alam raya, masyarakat dan diri sendiri serta bacaan yang 

tertulis maupun tidak tertulis, baik suci maupun tidak dengan mengikhlaskan 

diri kepada-Nya, sambil menunjuk kewajaran-Nya untukndisembah dan 

ditaati. Allah SWT menjanjikan bahwa pada saat seseorang membaca dengan 

 
1 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah. (Bandung: CV 

Diponegoro, 2010), hlm. 597. 
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ikhlas karena Allah, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya ilmu 

pengetahuan, pemahaman sertanwawasan.2 

Banyak sekali ilmu yang dapat dipelajari olehnmanusia. Ilmu 

kedokteran, ilmu ekonomi, ilmu sosial dan lain sebagainya adalah termasuk 

ilmu-ilmu yang dihukumi fardhu kifayah untukmdipelajari. Selanjutnya, 

mempelajari akidah Ahli Sunnah beserta dalil-dalilnya secara global agar 

terhindar dari taklid; ilmu-ilmu yang berkaitan dengan muamalah; ilmu 

tentang akhlak baik dan buruk; ilmu tentang kondisi hati seperti tawakkal, 

takut dan ridha; serta ilmu-ilmu yang menjadikan mukallaf dapat menunaikan 

ibadah-ibadah yang diwajibkan kepadanya seperti shalat, zakat, puasa, haji 

dan lain sebagainya adalah ilmu-ilmumyang dihukumi fardhu ‘ain untuk 

dipelajari.3 Al-Qur’an merupakan sumber ilmu pengetahuan. Di dalamnya 

terdapat ilmu-ilmu yang dapat dijadikan pedoman bagi mukallaf untuk 

menunaikannberbagai macam ibadah. Oleh sebab itu, mempelajari al-Qur’an 

hukumnya adalah wajib bagi seluruh mukallaf sebagai seorang individu. 

Al-Qur’an merupakan kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi 

Muhammadnsebagai bentuk mukjizat kenabian.4 Al-Qur’an diturunkan oleh 

Allah sebagai pentunjuk bagi seluruh umat manusia (hudan linnas), mulai dari 

awal diturunkannyamkepada Nabi Muhammad hingga akhir zaman nanti.5 

Selain sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, al-Qur’an juga memiliki 

 
2 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an. Volume: 15 

cetakan ke-3. (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 
3 Abdul Qadir Isa, Hakekat Tasawuf. (Jakarta: Qisthi Press, 2016), hlm. 69. 
4 Eva Iryani, “Al-Qur’an dan Ilmu Pengetahuan”. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 

Vol. 17, No. 3, 2017, hlm. 82. 
5 Muhammad Roihan Daulay, “Studi Pendekatan Al-Qur’an”. Jurnal Thariqah Ilmiah, Vol. 01, No. 

01, Januari 2014, hlm. 31. 
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fungsi lain, yakni sebagai pemberi penjelasan (bayyinat) sekaligus pembeda 

antaramyang haqq dan bathil (al-furqan).6 Sudah selayaknya bagi umat Islam 

untuk mempelajari, memahami dan mengamalkan al-Qur’an sebagai pedoman 

hidupnya dari segala aspek. 

Al-Qur’an diturunkan dengan bahasa Arab, namun diperuntukkan bagi 

seluruh umat manusia di dunia yang berkomunikasi dengan beragam bahasa. 

Al-Qur’an berisi nilai-nilai hukum serta ilmu pengetahuan yang membuat 

manusiamingin memahami isi kandungannya.7 Manusia mempunyai 

kecenderungan yang berbeda-beda dalam menangkap isi, makna dan 

kandungan al-Qur’an. Jadi, al-Qur’an harus dipahami secara utuh sebagai satu 

kesatuan ajaran. Bukan secara parsial atau sepotong-sepotong agar kita dapat 

mengambilnpelajarannya secara akurat, benar, dan jujur.8 Untuk mendapatkan 

pemahaman yang baik terhadap al-Qur’an membutuhkan metode yang 

komprehensif, mulaimdari memahami ayat secara tematis,9 memahami ayat 

dengan hadits shahih, memahami ayat dengan pemahaman para sahabat, 

metode kebahasaanmserta memahami ayat dengan tinjauan historis turunnya 

al-Qur’an.10 

Pada praktiknya dewasa ini, para pembelajar al-Qur’an, khususnya di 

Indonesia, hanya mengandalkan terjemahan al-Qur’an untuk memahami isi 

 
6 Bobi Erno Rusadi, “Implementasi Pembelajaan Tahfidz al-Qur’an Mahasantri Pondok Pesantren 

Nurul Qur’an Tangerang Selatan”. Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam, Desember 2018, hlm. 69. 
7 Egi Sukma Baihaki, “Orientalisme dan Penerjemahan Al-Qur’an”. Ilmu Ushuluddin, Vol. 16, No. 

1, Juni 2017, hlm. 21. 
8 Ahmad Syafi’i Ma’arif dalam Ghazali Munir, “Al-Qur’an dan Realitas Sejarah Umat Manusia”. 

Jurnal At-Taqaddum, Vol. 4, No. 1, Juli 2012, hlm. 2. 
9 Hadi Nur Taufiq, “Pembelajaran Al-Qur’an Melalui Pendekatan Metode Tafsir Tematik Bagi 

Guru TPQ di Kota Malang”. Progresiva, Vol. 5, No. 1, Desember 2011, hlm, 124. 
10 Nur Hizbullah, “Kajian Bahasa Arab Al-Qur’an dan Pemahamannya dengan Metode 

Komprehensif”. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol. 1, No. 4, September 2012, hlm. 267. 
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kandungan al-Qur’an. Padahal dalam sejarah tercatat, para Orientalis juga 

menerjemahkan al-Qur’an demi menyudutkan umat Islam sendiri.11 

Penerjemahan memang suatu keniscayaan.12 Apalagi non-Arabic speaking 

Muslim lebih banyak daripada Arabic Speaking Muslim.13 Akan tetapi, 

sebaiknya kita tidak hanya berpatok pada terjemahan saja melainkan 

mempelajari al-Qur’an secara keseluruhan. 

Pesantren Mahasiswa Firdaus merupakan salah satu lembaga 

pendidikan Islam yang menyelenggarakan pembelajaran al-Qur’an secara 

komprehensif. Pesantren ini tidak hanya mengunggulkan hafalan al-Qur’an 

saja tetapi juga mempelajari al-Qur’an  mulai dari dasar. Pembelajaran terdiri 

dari mata kuliah  Bahasa Arab Dasar, Shorof Qur’ani, Amtsilatul Jumal, 

I’robul Qur’an, Pengajaran Terpadu al-Qur’an dan Bahasa Arab al-Qur’an, 

Ulumul Qur’an serta Terjemah al-Qur’an yang diajarkan bertahap dalam 

beberapa jenjang. 

Pesantren Mahasiswa Firdaus ini memiliki visi, “Melahirkan Generasi 

Cendikia yang Berfikir, Bertindak dan Hidup di bawah Al-Qur'an” dan motto, 

“Dengan Al Qur'an Bangun Militansi, Intelektualitas dan Spiritualitas”. Visi 

dan motto ini tercermin jelas dalam pembelajarannya yang mayoritas tentang 

al-Qur’an. Meskipun masih ada materi lain seperti Al-Islam, Pengantar Ilmu 

Hadits, Hadits, Mustolahul Hadits, Tadabbur Al-Fatihah, Capita Selecta dan 

 
11 Egi Sukma Baihaki, “Orientalisme dan Penerjemahan Al-Qur’an”. Ilmu Ushuluddin, Vol. 16, No. 

1, Juni 2017, hlm. 22. 
12 Muhammad Khirzin, “Dinamika Terjemah Al-Qur’an (Studi Perbandingan Terjemah Al-Qur’an 

Kementrian Agama RI dan Muhammad Thalib)”. Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an dan Hadits, Vol. 17, No. 

1, Januari 2016, hlm. 5.  
13 Fadhil Lukman, “Studi Kritis atas Teori Tarjamah Al-Qur’an dalam ‘Ulum Al-Qur’an”. Al-A’raf: 

Jurnal Pemikiran Islam dan Fislafat, Vol. 8, No. 2, Juli – Desember 2016, hlm. 168. 



 

5 

 

Peradaban Islam, Pengantar Hukum Islam, Kaidah-kaidah Fiqhiyah, Fiqh 

Wanita, Pengantar Teologi Islam, Tarbiyatul Aulad  ̧ serta Akhlak dan 

Kepribadian. 

Pembelajaran al-Qur’an di Pesantren Mahasiswa Firdaus Malang 

berbeda dengan pembelajaran al-Qur’an pada lembaga pendidikan lain baik 

dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pembelajaran. Mengingat 

Pesantren Mahasiswa Firdaus Malang merupakan lembaga pendidikan Islam 

nonformal. 

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih 

lanjut mengenai pembelajaran al-Qur’an di Pesantren Mahasiswa Firdaus 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Peneliti akan melakukan 

penelitian dengan judul “Pembelajaran Al-Qur’an di Pesantren Mahasiswa 

Firdaus Malang (Studi Kasus). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang 

menjadi dasar  pertimbangan dalam penelitian ini adalah : 

Bagaimana model pembelajaran al-Qur’an di Pesantren Mahasiswa Firdaus 

Malang? 

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran al-Qur’an di Pesantren Mahasiswa 

Firdaus Malang? 
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2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran al-Qur’an di Pesantren Mahasiswa 

Firdaus Malang? 

3. Bagaimana evaluasi pembelajaran al-Qur’an di Pesantren Mahasiswa 

Firdaus Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian selaras dengan rumusan masalah yang diajukan, yaitu untuk: 

1. Mendeskripsikan perencanaan pembelajaran al-Qur’an di Pesantren 

Mahasiswa Firdaus Malang. 

2. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran al-Qur’an di Pesantren 

Mahasiswa Firdaus Malang. 

3. Mendeskripsikan evaluasi pembelajaran al-Qur’an di Pesantren 

Mahasiswa Firdaus Malang 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Menambah khazanah ilmu pendidikan Islam yang aktual, karena 

menyajikan hasil penelitian tentang pembelajaran al-Qur’an di Pesantren 

Mahasiswa Firdaus, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan 

rujukan bagi lembaga pendidikan lain dalam mengembangkan sistem 

pembelajaran al-Qur’an. 

2. Bagi Pengajar al-Qur’an, dapat dijadikan bahan evaluasi baik dari segi 

perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pembelajaran. 
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3. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat menambah pengalaman akademik 

peneliti terkait pembelajaran al-Qur’an di Pesantren Mahasiswa Firdaus. 

4. Bagi Pengurus Pesantren Mahasiswa Firdaus sebagai objek penelitian, 

penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk evaluasi dan perbaikan 

pembelajaran Al-Qur’an yang diselenggarakan. 

5. Bagi Pembaca Umum, penelitian ini dapat menjadi informasi yang 

bermanfaat jika bermaksud untuk mengetahui lebih dalam tentang 

pembelajaran al-Qur’an di Pesantren Mahasiswa Firdaus. 

 

E. Definisi dan Batasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka 

peneliti sangat perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud 

dengan judul penelitian “Pembelajaran Al-Qur’an di Pesantren Mahasiswa 

Malang (Studi Kasus)”. Adapun penjelasan sekaligus pembatasan istilah 

tersebut adalah: 

1. Pembelajaran al-Qur’an 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks dan terdiri 

dari beberapa komponen fisik danmnon-fisik yang saling terkait.14 

Pembelajaran merupakan komunikasi duamarah antara pendidik 

(mengajar) dan peserta didik (belajar).15 Pembelajaran al-Qur’an berarti 

 
14 Moses L. Singgih & Rahmayanti, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pendidikan pada 

Perguruan Tinggi”. Prosiding Seminar Nasional Teknoin Bidang Teknik Industri. Yogyakarta, 22 November 

2008, hlm. 136. 
15 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam. (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), hlm. 239. 
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komunikasi antara pendidik dan peserta didik yang melibatkan komponen 

fisik dan non fisik untuk mempelajari al-Qur’an.  

Penelitian ini membatasi masalah penelitian pada pembelajaran al-

Qur’an di Pesantren Mahasiswa Firdaus. Penelitian tidak dikhususkan 

pada satu kelas khusus melainkan semua kelas yang terdapat mata kuliah 

al-Qur’an di Pesantren Mahasiswa Firdaus Malang. 

2. Pesantren Mahasiswa 

Pesantren mahasiswa adalah lembaga pendidikan Islam yang 

peserta santrinya terdiri dari mahasiswa.16 Yang dimaksud dengan 

pesantren mahasiswa dalam penelitian ini adalah terkhusus pada Pesantren 

Mahasiswa Firdaus yang beralamat di Jalan Mertojoyo Selatan Blok B No. 

10, Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. 

3. Perencanaan Pembelajaran al-Qur’an 

Perencanaan pembelajaran al-Qur’an merupakan persiapan sebelum 

melakukan pembelajaran al-Qur’an yang dilakukan oleh pendidik yang 

terdiri dari materi, media, pendekatan, metode serta teknik penilaian yang 

digunakan dalam pembelajarannal-Qur’an. Yang dimaksud dengan 

perencanaan pembelajaran al-Qur’an dalam penelitian ini adalah persiapan 

sebelum melakukan pembelajaran al-Qur’an yang dibuat oleh pendidik 

mata kuliah Bahasa Arab Dasar dan Pengajaran Terpadu Al-Qur’an dan 

Bahasa Arab Al-Qur’an di Pesantren Mahasiswa Firdaus Malang. 

  

 
16 Azizy dalam Zuhri, Convergentive Design Kurikulum Pendidikan Pesantren (Konsepsi dan 

Aplikasinya). (Yogyakarta: Deepublish, 2016) hlm. 203. 
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4. Pelaksanaan Pembelajaran al-Qur’an 

Pelaksanaan pembelajaran al-Qur’an merupakan implementasi dari 

perencanaan pembelajaran al-Qur’an yang telah dibuat guna mencapai 

tujuan pembelajaran. Yang dimaksud dengan pelaksanaan pembelajaran 

al-Qur’an dalam penelitian ini adalah implementasi dari perencanaan 

pembelajaran yang dibuat oleh pendidik mata kuliah Bahasa Arab Dasar 

dan Pengajaran Terpadu Al-Qur’an dan Bahasa Arab Al-Qur’an di 

Pesantren Mahasiswa Firdaus Malang. 

5. Evaluasi Pembelajaran al-Qur’an 

Evaluasi pembelajaran al-Qur’an merupakan proses yang dilakukan secara 

sistematis, menyeluruh dan berkelanjutan utnuk mengetahui tingkat 

penguasaan peserta didik terhadap tujuannpembelajaran al-Qur’an yang 

telah direncanakan sebelumnya. Yang dimaksud dengan evaluasi 

pembelajaran al-Qur’an dalam penelitian ini adalah proses yang dilakukan 

oleh pendidik mata kuliah Bahasa Arab Dasar dan Pengajaran Terpadu Al-

Qur’an dan Bahasa Arab Al-Qur’an di Pesantren Mahasiswa Firdaus 

Malang untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap 

tujuan pembelajaran al-Qur’an yang telah ditetapkan sebelumnya. 


