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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Alquran merupakan pedoman hidup manusia yang didalamnya terkandung 

nilai-nilai pendidikan dalam rangka membudayakan manusia. Dalam dunia 

pendidikan, sudah seharusnya para guru menjadikan Alquran sebagai sumber 

belajar. Setiap materi pembelajaran hendaknya selalu dikaitkan dengan nilai-nilai 

Alquran sehingga nilai-nilai Alquran dapat teraktualisasi dalam kehidupan sehari-

hari. 

Materi pembelajaran yang tepat dan efektif ialah materi pembelajaran yang di 

dalamnya terdapat pengembangan dan pelatihan bagi murid-murid sendiri secara 

bertahap dalam kelas, merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan 

sedemikian rupa secara berkelanjutan dan juga membawanya pada kemampuan 

atau keterampilan tertentu yang bernilai positif bagi perkembangan siswa secara 

bertahap.
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Salah satu upaya yang dikembangkan guru dalam kegiatan pembelajaran 

yang dapat meningkatkan kemampuan siswa yang positif yaitu kemampuan dalam 

membaca Alquran. Materi yang tepat ada dalam pembelajaran baca Alquran  

sebagai bagian dari pendidikan agama Islam dalam rangka meningkatkan 

kemampuan siswa dalam membaca Alquran secara baik dan benar. Untuk itu guru 
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membutukan waktu tambahan yang disediakan oleh kurikulum melalui kegiatan 

ekstrakurikuler. 

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran 

dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai 

dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara 

khusus diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang 

berkemampuan dan berkewenangan di sekolah. Visi kegiatan ekstra kurikuler 

adalah berkembangnya potensi bakat dan minat secara optimal, Bertumbuhnya 

kebahagiaan peserta didik sehingga tidak tertekan yang sangat berguna untuk diri 

sendiri, keluarga, dan masyarakat.
2
  

Sedangkan, misi kegiatan ekstrakurikuler adalah menyediakan sejumlah 

kegiatan yang dapat dipilih oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, 

bakat, dan minat mereka dan menyelenggarakan kegiatan yang memberikan 

kesempatan peserta didik mengekspresikan diri secara bebas melalui kegiatan 

mandiri dan kelompok.  

Dampak edukatif kegiatan tambahan (ekstrakurikuler) dalam pendidikan 

yaitu untuk menggali dan memotivasi siswa dalam bidang tertentu. Selain itu 

kegiatan ekstrakurikuler juga ditujukan untuk membangkitkan semangat, 

dinamika dan optimisme siswa sehingga mereka mencintai sekolah, serta 

menyadari posisinya ditengah masyarakat.
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Macam-macam kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini adalah: 

pramuka, olahraga, kesenian, palang merah remaja, dan juga ekstrakurikuler 

bidang keagamaan.  

Kegiatan ekstrakurikuler baca Alquran adalah sebuah kegiatan membaca 

Alquran dengan tartil, artinya jelas dan teratur. Sedangkan menurut istilah ahli 

qiro’at ialah membaca Alquran dengan pelan-pelan dan tenang, beserta dengan 

memikirkan arti-arti Alquran yang sedang dibaca, semua hukum tajwid dan waqaf 

terjaga dengan baik dan benar atau terpelihara dengan sempurna.
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Tujuan dari pelaksanaan ekstrakurikuler baca Alquran selain peserta didik 

mampu membaca Alquran juga diharapkan akan membantu mempengaruhi minat 

peserta didik untuk belajar pendidikan agama Islam yang didalamnya juga banyak 

memakai huruf-huruf Alquran. Bilamana peserta didik tidak dapat membaca dan 

menulis huruf Alquran maka peserta didik akan mendapat kesulitan yang sangat 

besar dalam mempelajari ilmu-ilmu agama yang bersumber dari Alquran dan 

hadits.
5
 

Kemampuan seseorang dalam membaca Alquran tidak hanya diukur oleh 

pengenalan akan huruf hijaiyyah dan cara pengucapannya. Tetapi oleh ketepatan 

membaca Alquran dan keindahan bacaan sesuai dengan ilmu qiro’ah dan ilmu 

tajwid. Maka kegiatan ekstrakurikuler baca Alquran tidak dapat terpisahkan dari 

upaya belajar dan meningkatkan kemampuan membaca Alquran dengan baik dan 

benar. 
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Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 2 Tambang Kabupaten Kampar, bahwasanya kegiatan ekstrakurikuler 

baca Alquran terlaksana dengan sangat baik. Hal ini dapat terlihat dari pencapaian 

kegiatan ekstrakurikuler sebagai berikut:  

1. Guru ekstrakurikuler sudah menyiapkan materi-materi pembelajaran baca 

Alquran. 

2. Guru sudah menggunakan slide powerpoint. 

3. Guru sudah menggunakan metode yang sesuai dalam menyampaikan 

materi. 

Namun, peneliti masih menemukan gejala-gejala tentang kurangnya 

kemampuan siswa dalam membaca Alquran sebagai berikut: 

1. Masih ada siswa yang kurang fasih dalam membaca Alquran. 

2. Masih ada siswa yang salah dalam membaca Alquran sesuai dengan 

kaidah Tajwid. 

3. Ada beberapa siswa yang kurang tepat dalam membedakan lafadz bacaan 

huruf-huruf Hijaiyah yang sama dalam Alquran. 

Berdasarkan gejala-gejala yang telah dikemukakan di atas, maka penulis 

tertarik untuk meneliti masalah ini dengan judul “Pengaruh Mengikuti Kegiatan 

Ekstrakurikuler Baca Alquran Terhadap Kemampuan Membaca Alquran Siswa 

Di SMA Negeri 2 Tambang Kabupaten Kampar”. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman pengertian dalam istilah permasalahan 

ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul yaitu: 
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a. Kegiatan Ekstrakurikuler Baca Alquran. 

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan diluar struktur 

program yang dilaksanakan di luar jam pelajaran biasa agar memperkaya dan 

memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan siswa.
6
 Dalam kamus 

besar Bahasa Indonesia arti baca yaitu melihat dan memahami isi dari apa 

yang tertulis.
7
 Adapun arti luas yaitu membuat huruf angka, dan sebagainya 

dengaan pena, pensil, kapur, dan sebagainya.  

Membaca merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif yang berupaya 

untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan. Membaca 

merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk 

menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan.
8
 

Pengertian Alquran menurut istilah ahli agama yaitu kalamullah yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dengan mushaf.
9
 

Setelah diuraikan arti baca Alquran kata demi kata, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa baca Alquran berarti membaca dengan huruf Alquran. 

Karena Alquran menggunakan bahasa dan huruf Arab, maka akan 

mempelajari cara-cara membaca Alquran. 
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b. Kemampuan Membaca Alquran. 

Kemampuan berasal dari kata mampu, yang artinya kuasa, dapat, berada. 

Kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan.
10

 Membaca adalah 

sebagai suatu bentuk kegiatan yang dapat digunakan sebagai sarana untuk 

memperoleh pemahaman tentang sesuatu.
11

 Jadi kemampuan dalam membaca 

Alquran dalam penelitian ini adalah kesanggupan dan kecakapan melafalkan 

bacaan ayat-ayat Alquran dengan baik dan benar yaitu sesuai dengan tuntutan 

ilmu tajwid.  

C. Permasalahan 

a. Identifikasi Masalah 

Merujuk pada latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi 

beberapa masalah yang berkaitan dengan latar belakang diatas: 

1. Kegiatan ekstrakurikuler baca Alquran siswa di SMA Negeri 2 Tambang 

Kabupaten Kampar. 

2. Kemampuan membaca Alquran siswa di SMA Negeri 2 Tambang 

Kabupaten Kampar. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekstrakurikuler baca Alquran 

di SMA Negeri 2 Tambang Kabupaten Kampar. 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca Alquran siswa di 

SMA Negeri 2 Tambang Kabupaten Kampar. 
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5. Pengaruh mengikuti kegiatan ekstrakurikuler baca Alquran terhadap 

kemampuan membaca Alquran siswa di SMA Negeri 2 Tambang 

Kabupaten Kampar. 

D. Pembatasan Masalah 

Karena keterbatasan dari segi waktu, kesempatan dan kemampuan peneliti, 

maka peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu tentang Pengaruh 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler baca Alquran terhadap kemampuan baca 

Alquran siswa di SMA Negeri 2 Tambang Kabupaten Kampar. 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: Apakah ada pengaruh yang signifikan antara mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler baca Alquran terhadap kemampuan membaca 

Alquran siswa di SMA Negeri 2 Tambang Kabupaten Kampar? 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menemukan pengaruh 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler baca Alquran terhadap kemampuan 

membaca Alquran siswa di SMA Negeri 2 Tambang Kabupaten Kampar. 

Namun secara spesifik tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam 

pembahasan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler baca Alquran terhadap kemampuan membaca Alquran siswa 

di SMA Negeri 2 Tambang Kabupaten Kampar. 
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G. Kegunaan Penelitian  

a. Secara teoretis  

1. Untuk memberikan informasi dan bahan kajian yang jelas mengenai 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler baca Alquran dalam 

mengembangkan kemampuan membaca Alquran siswa. 

2. Penelitian dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti lain yang 

melakukan kajian dalam masalah penelitian lanjutan. 

3. Menambah pengetahuan tentang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

baca Alquran dan kemampuan membaca Alquran siswa. 

b. Kegunaan Praktis 

1. Bagi guru, dengan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi 

ilmiah mengenai pentingnya kualitas guru dalam mengajar 

ekstrakurikuler baca Alquran, karena hal tersebut sangat menentukan 

kemampuan peserta didik dalam membaca Alquran. 

2. Bagi orangtua, dapat mengetahui kemampuan siswa dalam membaca 

Alquran, sehingga dapat meningkatkan pengawasan dan bimbingan 

kepada anaknya. 

3. Bagi penulis, dapat menambah wawasan keilmuan berkenaan dengan 

kualitas membaca Alquran peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler. 

4. Bagi pembaca, dapat mengetahui hukum-hukum tajwid dalam 

peningkatan kualitas dalam membaca Alquran. 


