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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap manusia, khususnya umat Islam mempunyai pendapat yang 

berbeda-beda mengenai pentingnya membaca Al-Qur’an secara rutin 

dikehidupan sehari-hari. Ada yang menganggap membaca Al-Qur’an harus 

dilakukan setiap hari, ada yang beranggapan Al-Qur’an tidak perlu untuk 

dibaca secara rutin hanya perlu dibaca pada saat-saat tertentu saja. Anggapan 

yang kedua di atas tersebut merupakan salah satu bentuk sebab mengapa 

banyak orang Islam yang kesulitan dalam membaca Al-Qur’an.  Terlebih jika 

orang Islam tersebut sudah berstatus sebagai orang tua dan tetap mempunyai 

imbas yang kurang baik bagi anak mereka. 

Orang tua di rumah sangat jarang mengaji tapi menyuruh anak mereka 

untuk belajar mengaji. Sebenarnya maksud dari orang tua ini baik. Yakni 

memberi dorongan kepada anak mereka untuk mengaji. Seberapa kerasnya 

orang tua menyuruh anaknya untuk mengaji tanpa mereka melakukan hal 

tersebut maka akan sangat sulit untuk anak mengaji atau mempelajari Al-

Qur’an. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan remaja atau peserta didik 

mengalami kesulitan dalam membaca Al-Qur’an. 

Keengganan membaca Al-Qur’an secara rutin ini jika berjalan dengan 

waktu yang lama tidak mungkin menutup kemungkinan untuk menghilangkan 

kemampuan bacaan Qur’an pada peserta didik tersebut.  Membaca adalah 

sebuah keterampilan yang dimiliki seseorang karena mau belajar dan 
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membiasakannya. Keterampilan membaca Al-Qur’an bisa berkurang bahkan 

hilang sama sekali jika kita tidak membiasakan membaca kitab secara rutin. 

Dengan membaca Al-Qur’an atau mendengarkan bacaan Al-Qur’an dengan 

hikmah serta meresapi isinya niscaya akan mendapatkan petunjuk dari Allah 

SWT, serta menenangkan hati. Itulah yang dinamakan rahmat dari SWT.
1
  

Untuk dapat memahami fungsi Al-Qur’an tersebut, maka setiap 

manusia yang beriman harus berusaha belajar, mengenal, membaca dengan 

fasih dan benar sesuai dengan aturan membaca (ilmu tajwidnya), makhrijul 

huruf, dan mempelajari baik yang tersurat maupun yang terkandung 

didalamnya (tersirat), menghayatinya serta mengamalkan isi kandungan Al-

Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.
2
 Di era globalisasi ini, banyak sekali 

pergeseran nilai dalam kehidupan masyarakat dikarenakan para generasi kita 

masih banyak yang belum mampu untuk membaca Al-Qur’an secara baik 

apalagi memahaminya. Oleh karena itu, sebagai orang tua harus 

mengusahakan sedini mungkin untuk mendidik dan membiasakan anak 

membaca Al-Qur’an. 

Tugas guru dalam pembelajaran tidak terbatas pada penyampaian 

informasi kepada peserta didik saja, tetapi sesuai dengan kemajuan dan 

tuntutan zaman, seorang guru itu harus memiliki kemampuan untuk 

                                                             
1
 Muhammad Thalib, 2005, Fungsi dan Fadhilah Membaca Al-Qur’an, Surakarta: Kaffah 

Media, h 11-12 
2
 Abu Yahya Syilabi, 2007, Cara Mudah membaca Al-Qur’an Sesuai Kaidah Tajwid, 

Yogyakarta: Daar Ibnu Hazm, h 12 
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memahami peserta didik dengan berbagai keunikannya agar mampu 

membantu mereka dalam menghadapi kesulitan belajar.
3
  

Kesulitan membaca Al-Qur’an yang dimiliki oleh peserta didik di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Model Tambang ini dapat mempengaruhi 

proses pembelajaran Agama di kelas. Bidang studi Pendidikan Agama Islam 

ini salah satunya  merupakan perencanaan dan pelaksanaan program 

pengajaran membaca ayat-ayat Suci Al-Qur’an sesuai dengan tingkat 

kemampuan peserta didik.  Dengan adanya bidang studi Pendidikan Agama 

Islam yang hanya 3 jam pelajaran seminggu sekali, maka tidak akan bisa 

terlalu memperhatikan dan memfokuskan anak di dalam membaca Al-Qur’an. 

Sedangkan di dalam setiap materi bidang studi pendidikan agama islam 

sangatlah banyak, seperti akhlak terpuji, akhlak tercela, iman kepada Allah, 

iman kepada hari akhir, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada kitab suci 

Al-Qur’an dan lain sebagainya. Membaca Al-Qur’an memerlukan 

pengetahuan khusus yang telah dimulai dari keluarga terutama orang tua 

sebagai guru pertama bagi anak.   

Berdasarkan studi pendahuluan melalui observasi atau pengematan 

langung di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Model Tambang Kecamatan 

Tambang Kabupaten Kampar dalam bidang studi Pendidikan Agama Islam 

tercakup materi membaca Al-Qur’an, kemudian penulis melakukan 

wawancara dengan salah seorang dari guru bidang studi Pendidikan Agama 

Islam yang mengatakan bahwa di antara siswa masih mengalami kesulitan 

                                                             
3
 E. Mulyasa, 2007, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kraetif Dan 

Menyenangkan, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, h 21 
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membaca Al-Qur’an, bahkan masih kurang di dalam panjang pendeknya 

harakat huruf, sebagian siswa masih ada terbata-bata, dan malas menghafal 

ayat-ayat Al-Qur’an yang dibeikan guru.
4
 Selanjutnya penulis menanyakan 

kepada guru tersebut mengenai upaya yang dilakukan untuk mengatasi 

kesulitan yang di alami siswa. dalam hal ini beliau mengatakan bahwa perlu 

pemberitahuan kepada orang tua siswa. artinya guru Pendidikan Agama Islam 

akan menginformasikan kepada orang tua mengenai kondisi bacaan Al-Qur’an 

anaknya.
5
 

Berdasarkan wawancara penulis ketika observasi dapat disimpulkan 

bahwa belum terlaksananya kerjasama antara guru Pandidikan Agama Islam 

dengan orang tua siswa sebagaimana yang tertulis dalam konsep teoritis. Hal 

tersebut terdapat pada gejala-gejala sebagai berikut: 

1. Guru tidak mendatangi semua murid yang mengalami kesulitan       

membaca Al-Qur’an 

2. Tidak semua orang tua datang ke sekolah dengan berbagai alasan tertentu 

untuk membahas masalah kesulitan memnabaca Al-Qur’an 

3. Guru kurang mengadakan rapat antara orang tua siswa 

4. Kurang adanya koordinasi antara guru dengan orang tua 

5. Guru kurang memberikan surat undangan kepada orang tua siswa 

Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : Kerjasama Guru Pendidikan Agama Islam Dengan 

Orang tua Dalam Mengatasi Kesulitan Membaca Al-Qur’an Di Sekolah 

                                                             
4
 Wawancara dengan Bapak Muhammad Nasir Pada Hari Rabu Tanggal 14 Maret 2018 di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Model Tambang 
5
 Ibid  
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Menengah Atas Negeri 1 Model Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar. 

 

B.  Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, 

beberapa istilah yang perlu diberikan penegasan pengertiannya yang terdapat 

dalam judul ini adalah : 

1. Kerjasama guru Pendidikan Agama Islam dengan orang tua adalah usaha 

yang dilakukan oleh beberapa orang atau pihak untuk mencapai tujuan 

bersama kearah kebaikan.
6
 Kerjasama yang dimaksud penulis adalah 

kerjasama yang dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam dengan 

orang tua dalam mengatasi kesulitan membaca Al-Qur’an siswa . 

2. Kesulitan membaca Al-Qur’an adalah kesukaran (dicari dipecahkan).
7
 

Membaca Al-Qur’an adalah mempelajari, memahami dan mentadaburi 

ayat-ayat Al-Qur’an. Setelah dipahami maka ia akan dihayati dan 

selanjutnya akan diamalkan dan djadikan pedoman dalam setiap langkah 

menjalani kehidupan ini. Membaca bukan juga mengumpulkan karena 

orang yang membaca bekerja mengumpulkan ide-ide atau gagasan yang 

terdapat dalam sesuatu yang ia baca.
8
 Kesulitan membaca Al-Qur’an yang 

penulis maksudkan adalah kesukaran pada saat anak memelajari, 

memahami ayat-ayat Al-Qur’an. 

 

                                                             
6
 M. Arifin, 1978, Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah 

dan Keluarga ( Sebagai Pola Pengembangan Metodologi), Jakarta: Bulan Bintang, h 58 
7
 Darmansyah, 2008, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Rineka cipta, h 558 

8
 Kadar M. Yusuf, Study Al-Qur’an, Jakarta: Amzah, 2012, h 1 
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C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala yang dikemukakan 

diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan 

sebagai berikut : 

a. Apa saja kesulitan siswa dalam membaca Al-Qur’an di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Model Tambang 

b. Apa faktor-faktor dominan yang mempengaruhi kerjasama guru 

Pendidikan Agama Islam dengan orang tua 

c. Bagaimanakah kerjasama guru Pendidikan Agama Islam dengan 

orang tua dalam mengatasi kesulitan membaca Al-Qur’an siswa di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Model Tambang 

d. Apa bentuk kerjasama guru Pendidikan Agama Islam dengan orang 

tua dalam mengatasi kesulitan membaca Al-Qur’an siswa di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Model Tambang. 

2. Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya permasalahan yang timbul dari gejala-gejala 

yang diperoleh, penulis membatasi permasalahan ini pada persoalan 

kerjasama guru Pendidikan Agama Islam dengan orang tua dalam 

mengatasi kesulitan membaca Al-Qur’an siswa di Sekolah Menegah Atas 

Negeri 1 Model Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan 

bentuk kerjasama guru Pendidikan Agama Islam dengan orang tua dalam 
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mengatasi kesulitan membaca Al-Qur’an siswa di Sekolah Menegah Atas 

Negeri 1 Model Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan 

masalah pada  

a. Bagaimanakah kerjasama guru Pendidikan Agama Islam dengan orang 

tua dalam mengatasi kesulitan membaca Al-Qur’an siswa di Sekolah 

Menegah Atas Negeri 1 Model Tambang Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar 

b. Apa bentuk kerjasama guru Pendidikan Agama Islam dengan orang tua 

dalam mengatasi kesulitan membaca Al-Qur’an siswa di Sekolah 

Menegah Atas Negeri 1 Model Tambang Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan di dalam penelitian penulis ini adalah  

a. Untuk mengetahui kerjasama guru Pendidikan Agama Islam dengan 

orang tua dalam mengatasi kesulitan membaca Al-Qur’an siswa di 

Sekolah Menegah Atas Negeri 1 Model Tambang Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar 

b. Untuk mengetahui bentuk kerjasama guru Pendidikan Agama Islam 

dengan orang tua dalam mengatasi kesulitan membaca Al-Qur’an siswa 
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di Sekolah Menegah Atas Negeri 1 Model Tambang Kecamatan 

Tambang Kabupaten Kampar. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis 

1) Menambah khazanah pengetahuan dalam perpustakaan sehingga 

dapat menjadi rujukan semua akademis dalam pengembangan studi 

lain. 

2) Menjadi dasar bagi peneliti lain dalam mengembangkan penelitian 

yang menggunakan variabel-variabel dalam penelitian ini baik 

secara keseluruhan maupun secara terpisah. 

b. Secara praktis 

1) Bagi penulis, penelitian ini sebagai persyaratan guna 

menyelesaikan program studi S1, sekaligus mencapai gelar S.Pd 

pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA RIAU.  

2) Bagi guru Pendidikan Agama Islam, sebagai peningkatan dalam 

memperbaiki bacaan Al-Qur’an peserta didik. 

3) Bagi orang tua siswa, dapat membiasakan anak untuk membaca Al-

Qur’an. 

4) Bagi sekolah, untuk meningkatkan kerjasama guru demi 

tercapainya tujuan pembelajaran serta pendidikan yang diharapkan. 

 

 

 

 

 

 


