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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Al-Qur’an merupakan pedoman hidup manusia yang tidak dapat di 

pisahkan dari kehidupan sehari-hari. Al-Qur’an diturunkan oleh Allah SWT 

kepada nabi muhammad SAW, untuk memberi petunjuk dan untuk mengatur 

kehidupan manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun 

di akhirat, tujuan tersebut tidak akan tercapai seandainya al-Qur’an itu tidak 

dipelajari, dibaca dan diamalkan, itulah sebabnya setiap umat islam dituntut untuk 

mempelajari al-Qur’an. 

Begitu pentingnya kegiatan membaca al-Qur’an bagi kehidupan di dunia 

maupun di akhirat. Untuk itu perlu adanya kesadaran dari diri remaja untuk 

membaca al-Qur’an. Hal ini disebabkan karena pergaulan remaja yang saat ini 

begitu bebas, aktifitas keagamaan pun sedikit berkurang. 

Sampai saat ini, masih banyak umat Islam yang tidak bisa membaca al-

Qur’an dengan baik, apalagi memahami isinya. Atas ketidakmampuan ini,mereka 

saling berdalih tidak mendapat pendidikan agama yang memadai pada waktu 

kecil. Firman Allah:   

Berkaitan dengan membaca Al-Qur’an ini Allah SWT berfirman dalam 

surat Al-Ankabut ayat 45 sebagai berikut: 
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Artinya:  Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al 

Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari 

(perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya 

mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari 

ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.
1
 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa al Qur’an diturunkan sebagai pedoman atau 

pelajaran, menjadi obat serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. 

Oleh karena itu, setiap muslim wajib mempelajari al Qur’an dan mengamalkannya 

dalam kehidupan sehari-hari.  

Seiring perkembangan waktu keberadaan mayoritas masyarakat Indonesia 

yaitu Islam, semakin hari semakin jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam 

agama Islam itu sendiri, ditambah dengan perkembangan teknologi yang sangat 

pesat yang memberi dampak negatif lebih besar dari dampak posotif dari kalangan 

dewasa sampai anak-anak yang masih berada di dalam pengampuan orang tua. 

Gerakan masyarakat wajib mengaji atau disingkat gemar mengaji yaitu suatu 

gerakan untuk membudayakan kegiatan membaca Al-Qur’an setelah Shalat 

maghrib dikalangan masyarakat baik perkotaan maupun pedesaan yang bertujuan 

untuk menghidupkan kembali budaya mengaji saat magrib yang sebenarnya sudah 

mengakar jauh di Indonesia.  

Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 4 Tahun 2013 tantang Pendidikan 

Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan Wustha, bahwa pendidikan keagamaan 

bertujuan untuk membentuk masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-

nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, 

kritis, kreatif, inovatif dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa 
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yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia sesuai dengan tujuan pendidikan 

nasional. Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah dan wustha merupakan 

bagian dari keagamaan islam yang mengajarkan nialai-nilai agama islam yang 

sudah lama berkembang dimasyarakat yang telah lama melekat dalam kehidupan 

keseharian masyarakat Kabupaten Siak, baik dalam kehidupan berperilaku,tata 

hubungan kemasyarakatan, tradisi, seni dan budaya dalam segala aspeknya.
2
  

Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah dan Wustha 

merupakan salah satu urusan wajib di bidang penyelenggaraan pendidikan yang 

merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten Siak, seseuai dengan ketentuan 

undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, sehingga 

untuk mendukung keberhasilan dalam pelaksanaanya diperlukan adanya 

pengaturan yang jelas, kepastian hukum, serta sesuai dengan kondisi masyarakat.
3
 

Namun dalam peraktek di lapangan peraturan daerah No 4 tahun 2013 

tentang gerakan masyarakat wajib mengaji belum sepenuhnya terealisasi 

sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan di lapangan kebanyakan 

dari masyarakat Kabupaten Siak khususnya Kelurahan Perawang setelah mereka 

mengerjakan shalat maghrib berjama’ah mereka lebih banyak menghabiskan 

waktunya dengan aktifitas lainnya seperti menonton TV, main warnet, kumpul-

kumpul di warung kopi dari pada mereka membaca al-Qur’an, ini dikarenakan 

kurangnya kesadaran masyarakat terhadap agamanya dan sosialisi dari Pemerintah 

Daerah dan aparatur desa sehingga minimnya pengetahuan masyarakat Desa 
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Tualang khususnya berkenaan dengan Perda No 4 Tahun 2013 tentang gerakan 

maghrib mengaji.
4
 

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah penulis lakukan, ditemukan 

gejala-gejala sebagai berikut: 

1. Di lapangan peraturan daerah No 4 tahun 2013 tentang gerakan masyarakat 

wagrib mengaji belum sepenuhnya terealisasi sebagaimana yang diharapkan. 

di lapangan peraturan daerah No 4 tahun 2013 tentang gerakan masyarakat 

wajib mengaji belum sepenuhnya terealisasi sebagaimana yang diharapkan. 

2. Kebanyakan dari masyarakat Kabupaten Siak khususnya Kelurahan Perawang 

setelah mereka mengerjakan shalat maghrib berjama’ah mereka lebih banyak 

menghabiskan waktunya dengan aktifitas lainnya seperti menonton TV, main 

warnet, kumpul-kumpul di warung kopi dari pada mereka membaca al-

Qur’an 

3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap agamanya dan sosialisi dari 

Pemerintah Daerah dan aparatur desa sehingga minimnya pengetahuan 

masyarakat Desa Tualang khususnya berkenaan dengan Perda No 4 Tahun 

2013 tentang gerakan maghrib mengaji. 

Mengaji merupakan salah satu aktifitas ibadah yang sangat lekat dengan 

masyarakat muslim di Indonesia sejak mula berkembangnya Islam. Sejumlah 

rumah ibadah seperti surau, mushalla, langgar, masjid, dan lain-lain senantiasa 

diramaikan dengan kegiatan mengaji, khususnya di waktu sore usai salat ashar 
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maupun magrib. Bagi kaum muslim di Indonesia mengaji tak ubahnya menjadi 

lembaga pendidikan keagamaan nonformal bagi semua anak didik. 

Namun kini, seiring dengan semakin berkembangnya kemajuan zaman, 

kegaitan anak-anak mulai mengalami pergeseran dari surau, mushalla, langgar dan 

masjid bergeser ke ruang keluarga dengan menonton acara-acara televisi atau 

warung-warung internet game 24 jam. Mengaji yang biasa dilakukan sehabis salat 

ashar maupun magrib tidak lagi menjadi kegiatan rutin yang membanggakan, 

melainkan seolah para remaja menjauhi rumah Allah SWT tersebut.  

Berdasarkan uraian di atas, Penulis merasa tertarik akan melakukan 

penelitian lebih lanjut berkenaan dengan perda No 4 Tahun 2013, Dengan judul 

penelitian “TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP 

IMPLEMENTASI GERAKAN MAGRIB MENGAJI BAGI REMAJA 

KELURAHAN PERAWANG KECAMATAN TUALANG SIAK SRI 

INDRAPURA’’ 

 

B. Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya dibatasi pada aspek pembahasan sebagai berikut: 

1. Implementasi Gerakan Magrib Mengaji Bagi Remaja Kelurahan Perawang 

Kecamatan Tualang Siak Sri Indrapura? 

2. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Gerakan Magrib Mengaji Bagi Remaja 

Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Siak Sri Indrapura? 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas maka penulis akan merumuskan 

masalah hanya mencakup pada tiga permasalahan yaitu: 

1. Bagaimanakah implementasi Gerakan Magrib Mengaji Bagi Remaja 

Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Siak Sri Indrapura? 

2. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Gerakan Magrib Mengaji Bagi 

Remaja Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Siak Sri Indrapura? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan maslah diatas, maka tujuan penelitiannya adalah 

sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui implementasi Gerakan Magrib Mengaji Bagi Remaja 

Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Siak Sri Indrapura. 

b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Gerakan Magrib 

Mengaji Bagi Remaja Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Siak Sri 

Indrapura. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai tambahan pengetahuan penulis dalam bidang ilmu tata 

negara,terutama tentang masalah dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah No 

4 Tahun 2013 tentang gerakan masyarakat magrib mengaji di Kelurahan 

Perawang, Kec.Tualang,Kab.Siak. 

b. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum(SH) pada fakultas 

Syari’ah dan Hukum Uin Suska Riau. 
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E. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali 

pemecahan segala permasalahan.
5
 Menurut Soerjono Soekanto, defenisi penelitian 

adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruktif yang 

dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai 

dengan metode cara-cara tertentu. Sistematis artinya berdasarkan suatu 

sistem,sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal yang bertentangan degan 

suatu kerangka tertentu.
6
 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis yuridis hukum Islam 

dengan menggunakan metode deskriptif. Metode ini dapat diartikan sebagai 

prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan 

objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta atau apa adanya, 

metode deskriptif memusatkan perhatiannya pada menemukan fakta-fakta 

sebagaimana keadaan sebenarnya.
7
 

 

2. Lokasi Peneltian 

Lokasi diadakan penelitian ini adalah Kelurahan Perawang, 

Kec.Tualang, Kab. Siak. 
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3. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah lurah, sekretaris lurah, guru 

nhaji dan remaja awal berumur 12-15 tahun yang menjadi sasaran kegiatan 

magrib mengaji di masjid al Mukmin kelurahan Perawang. 

b. Objek penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah implementasi atau pelaksanaan 

gerakan magrib mengaji di kalangan remaja awal berusia 12-15 tahun di 

RW 05, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang sebagai bentuk 

intevensi pemerintahan pada tingkat kelurahan berdasarkan Perda No 4 

tahun 2013 tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan 

Wustha. 

 

4. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini berdasarkan keterangan dari Kelurahan 

Perawang Kecamatan Tualang Siak Sri Indrapura terdiri dari 167 orang, yaitu 

terdiri dari 148 remaja (data penduduk Kelurahan Perawang), 1 orang lurah, 1 

orang sekretaris lurah, 2 orang RW, 4 orang RT, 10 orang guru mengaji. 

Karena populasi cukup besar, perlu adanya sampel untuk mempermudah 

jalannya penelitian. Maka sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 24 

orang remaja, 1 orang lurah, 1 orang sekretaris lurah, 1 RW, 2 RT, dan 3 

orang guru. Pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling, yaitu 

suatu pengambilan sampel berdasarkan kebijakan tertentu. 
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5. Sumber Data 

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari keterangan para 

responden melalui observasi,angket dan wawancara. 

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur-

literatur yang telah dipublikasikan baik dari sumber bacaan maupun 

informasi dari Pemerintah Daerah. 

 

6. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan langsung kepada suatu objek yang 

akan diteliti. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan.
8
 

Observasi adalah melakukan pengamatan langsung kelapangan tentang 

fenomena-fenomena yang terjadi yang memiliki keterkaitan dengan judul 

penelitian ini. Kemudian di dalam observasi dilakukan pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan 

mengajukan pertanyaan langsung kepada informan secara mendalam dan 

terbuka yang dilakukan oleh pewawancara dan jawaban-jawaban 

responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.
9
 Wawancara yang 

akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara melakukan tanya 
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jawab kepada responden. Yakni Kepala Kelurahan Perawang serta tokoh 

masyarakat lainnya. 

c. Angket  

Angket atau kuisioner adalah teknik pengumpulan data dengan 

cara mengajukan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden bebrapa laporan tentang 

pribadinya,atau hal-hal yang ia ketahui. Penyebaran angket bertujuan 

untuk mengetahui informasi mengenai suatu masalah dimana responden 

dapat memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang diberikan.
10

 

 

7. Analisis Data 

Dalam penelitian yang akan diteliti ini penulis menggunakan metode 

kuantitatif  yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam penilitian 

dan diolah menggunakan persentase. 

 

8. Teknik Penulisan 

Teknik penulisan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu 

teknik deskriptif dan induktif. 

a. Deskriptif 

Teknik penulisan deskriptif adalah teknik penulisan yang menggambarkan 

Pelaksanaan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2013 tentang gerakan 

masyarakat magrib mengaji di Kelurahan Perawang, Kec. Tualang, Kab. 

Siak. 
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b. Induktif  

Teknik penulisan induktif adalah teknik pemaparan hasil penelitian dengan 

merangkum hasil penelitian yang telah dilaksanakan berkaitan dengan 

Pelaksanaan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2013 tentang gerakan 

masyarakat magrib mengaji di Kelurahan Perawang, Kec. Tualang, Kab. 

Siak. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan para pembaca memahami skripsi ini maka penulis 

akan mengemukakan garis besar dari isi penelitian yang akan penulis teliti. 

Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu: 

BAB I :Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, alasan memilih judul, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II : Gambaran geografis Kelurahan Perawang,jumlah pendudukKelurahan 

Perawang, keadaan Kelurahan perawang, serta kondisi kelurahan 

Perawang. 

BAB III : Tinjauan teoritis tentang  membaca al Qur’an 

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan, bab ini meliputi pembahasan 

tentang tinjauan Fiqih Siyasah terhadap implementasi Gerakan Magrib 

Mengaji Bagi Remaja Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Siak 

Sri Indrapura. 

BAB V : Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. 

 


