
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bernilai edukafif. Nilai

edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dengan anak didik.

Interaksi yang bernilai edukatif dikarenakan kegiatan belajar mengajar yang

dilakukan, diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan

sebelum pengajaran dilakukan.

Harapan yang tidak pernah sirna dan selalu dituntut adalah, bagaimana

bahan pelajaran yang disampaikan dapat dikuasai oleh anak didik secara

tuntas.Ini merupakan masalah yang cukup sulit yang dirasakan oleh pendidik.

Kesulitan itu dikarenakan anak didik bukan hanya sebagai individu dengan

segala keunikan tetapi mereka juga sebagai makhluk social dengan latar

belakang yang berbeda.1

Dalam dunia pendidikan baik yang formal maupun non-formal,

keberhasilan dan ketercapaian merupakan hal yang sangat penting yang harus

diperhatikan.Pendidikan formal maupun non-formal, dewasa ini semakin

berbenah diri dalam meningkatkan mutu pendidikannya agar ketercapaian

dan keberhasilan semakin mudah untuk dicapai.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh sekolah dalam meningkatkan

mutu pendidikan adalah dengan mengefektifkan proses pembelajaran,

sehingga hasil yang diperoleh akan terus meningkat dari waktu kewaktu.

1Syaful Bahri Djamarah dan Aswan Zaini, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: Rineka
Cipta, 2006, h. 1
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Dengan meningkatnya hasil yang diperoleh dari proses pembelajaran yang

dilakukan, menunjukkan bahwa keberhasilan dan ketercapaian sekolah dalam

melahirkan insan-insan yang edukatif, pada akhirnya memberikan nilai plus

terhadap meningkatnya mutu pendidikan di sekolah tersebut.

Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Az-zuhra Islamic School

Pekanbaru merupakan salah satu dari sekian banyak sekolah formal yang saat

ini terus berkembang dan berupaya terus dalam berbenah diri terutama dalam

menggali ilmu agama Islam serta tidak ketinggalan pula dengan ilmu-ilmu

umum yang juga merupakan mata pelajaran pokok. Kentalnya nilai

pendidikan Islam di SMP IT tersebut terbukti dengan dipelajarinya cara

membaca al-Qur’an yang baik dan benar.

Al-Qur’an merupakan sebagai sumber pokok dalam hukum Islam, al-

Qur’an memiliki kedudukan yang tinggi, sedangkan hadist, ijma’, dan qiyas

merupakan sumber hukum Islam yang kedudukannya di bawah al-Qur’an dan

berperan sebagai penegas dan pelengkap. Al-Qur’an adalah sumber utama

dan mata air yang memancarkan ajaran Islam karena didalam al-Qur’an

terdapat hukum-hukum Islam yang serangkaian pengetahuan tentang akidah,

akhlak, ibadah, mu’amalah dan segala aspek kehidupan lainnya.2

Al-Qur’an itu kitab suci umat Islam yang memiliki kelebihan

dibandingkan kitab-kitab suci yang diturunkan Allah kepada umat

sebelumnya. Kelebihan itu antara lain merupakan sebagai mukjizat terbesar

2Muhaimin, dkk., Dimensi Studi Islam, Surabaya: Karya Abdi Tama, 1994, h. 19
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bagi Rasulullah SAW dan sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu,

bahkan membacanya diberi pahala oleh Allah.3

Kata pertama dari wahyu al-Qur’an yang diturunkan kepada Rasulullah

SAW adalah “iqra” atau perintah membaca yang terdapat dalam surah al-

Alaq ayat 1. Tersirat dari sini ialah perlunya umat islam giat dan rutin dalam

membaca al-Qur’an, karena dialah bacaan istimewa yang menjamin

pembacanya dengan menyebut “asma Allah” (bismi rabbika).

Hal terpenting dalam kegiatan membaca al-Qur’an ini adalah rutinitas

atau keajegan (keistiqamahan), yakni membacanya secara berkesinambungan

dan terus-menerus (estafet). Allah SWT memberikan penghargaan kepada

orang-orang yang giat dan rutin membaca al-Qur’an.

Pada ayat ini disebutkan,


...
Artinya : “….. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di

malam hari….” (ali Imran ayat 133)

Pada ayat lain disebutkan,





...

Artinya : “Orang-orang yang telah kami berikan al-Qur’an kepadanya,

mereka membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya,

mereka itu beriman kepadanya,” (al-Baqarah ayat 121)

Untuk mengungkapkan kata “membaca”, dua buah ayat tersebut

menggunakan kata mudhari’, yaitu kata “yatluuna”. Menurut ahli

3Yusuf Qardhawi, Berinteraksi dengan Al-Qur’an, Jakarta: Gema Insani, 1999, h. 596
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kebahasaan, bentuk mudhari’ menunjukkan makna terus-menerus dan

kesinambungan (tajaddud). Dengan demikian, kegiatan membaca al-Qur’an

hendaknya dilakukan secara rutin, terus-menerus, dan berkesinambungan.4

Setiap muslim diharuskan memiliki kemampuan membaca al-Qur’an

dan orang tua serta mendidik sebagai kewajiban untuk mengajarkan kepada

anak-anak. Pengajaran agama Islam kepada manusia sehingga ia dapat

mengetahui ilmu pengetahuan tersebut.5

Dari kesemuanya itu al-Qur’an adalah kitab yang harus dibaca, dan

ditulis, dihayati, dipahami dan di renungkan agar menjadi pelita hidup.

Berkaitan dengan kitab bacaan ini, nabi Muhammad SAW. selalu

menghimbau umatnya untuk banyak membaca al-Qur’an. Baik bagi mereka

yang memahami atau yang tidak memahaminya. Keduanya kan mendapatkan

pahala dari Allah SWT. Setiap huruf yang dibaca mendapat satu

kebaikansampai sepuluh kebaikan dan lebih dari itu sesuai dengan kwalitas

bacaan dan keikhlasannya dalam membaca.

Karena al-Qur’an adalah bahasa Arab, maka cara membacanya harus

mengikuti dialek orang arab. Menirukan dialek orang arab ini memerlukan

kesungguhan dan latihan yang terus menerus. Jika sudah sampai pada tingkat

mahir, maka tidak ada perbedaan antara bacaannya orang arab dengan non-

Arab. Pembacaan yang mahir inilah yang diinginkan oleh Nabi Muhammad

SAW. Sebab pembacaan yang demikian ini akan bisa membawa

pendengarannya terbawa oleh isi kandungan al-Qur’an. Khususnya bagi

4Ahmad Syarifuddin, Mendidik Anak Membaca, Menulis, dan Mencintai Al-Qur’an,
Gema Insani, Jakarta: 2004, h. 49

5Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, h. 220
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mereka yang memahaminya. Mengapa harus membaca al-Qur’an dengan baik

dan dengan suara yang merdu? Karena al-Qur’an kalam Ilahi yang sudah

tentu kalam yang terbaik dibandingkan dengan yang lainnya. Isi kandungan

al-Qur’an juga terbaik dibandingkan kitab karangan manusia manapun. Jadi,

sangat pantas apabila dalam cara membacanyapun harus bagus sesuai dengan

bagusnya redaksi al-Qur’an.

Berkaitan dengan itu, untuk membaguskan bacaan al-Qur’an maka

diperlukan pembelajaran cara membaguskan bacaan al-Qur’an itu sendiri.

Cara ini sering di kenal dengan sebutan Tahsin al-Qur’an. Adapun dari sisi

materi Tahsin al-Qur’an itu sebenarnya sangat beragam, mulai dari cara

melafazkan huruf al-Qur’an sesuai dengan makhroz huruf, sesuai dengan

kaidah nun mati dan tanwin, atau yang lebih spesifik sesuai dengan Tajdwid.

Tahsin al-Qur’an ditempatkan pada posisi istimewa karena sangat

penting dipelajari dan diajarkan sebagai pegangan dan panduan dalam

memahami, menafsirkan, dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Disamping itu , pembelajaran tahsin al-Qur’an merupakan sumbangan bagi

kemajuan ilmu studi al-Qur’an, serta yang tidak kalah penting adalah untuk

mendidik siswa memiliki akhlak yang sesuai dengan al-Qur’an. Hal tersebut

dapat dicapai dengan pelaksanaan pembelajaran tahsin yang efektif.

Efektifitas sesuatu dapat dicapai apabila seluruh komponen yang

terdapat di dalamnya berfungsi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang

ditetapkan, seperti halnya pembelajaran tahsin al-Qur’an akan berjalan baik
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apabila rancangan persiapan, implementasi dan evaluasi dijalankan sesuai

dengan prosedur.

Salah satu modal dasar pembelajaran bisa berjalan sesuai dengan

tujuan diperlukan kesiapan guru dalam penguasaan bidang keilmuan yang

menjadi wewenangnya. Pelaksanaan pembelajaran menggambarkan dinamika

kegiatan belajar siswa yang dipandu dan dibina oleh guru. Oleh karena itu

guru semestinya memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dalam

mengaplikasikan metodologi pembelajaran secara tepat. Selain faktor guru,

keberhasilan pembelajaran yang dilakukan oleh guru juga tertumpu pada

sikap dan cara belajar siswa, baik perorangan maupun kelompok.6

Sekolah SMP IT Az-zuhra Islamic School Pekanbaru merupakan salah

satu sekolah yang mempunyai dan menerapkan program Tahsin al-Qur’an.

Pembelajaran tahsin al-Qur’an di SMP IT Az-zuhra Islamic School

Pekanbaru ini diawasi oleh satu orang guru yang memiliki latar belakang

pendidikan tahsin al-Qur’an dan merupakan seorang hafiz al-Qur’an. Namun,

pembelajaran tahsin al-Qur’an di setiap kelasnya dilakukan oleh masing-

masing guru yang ditetapkan oleh sekolah dan masing-masing guru tersebut

diarahkan oleh guru tahsin. Semestinya pembelajaran tahsin dapat berjalan

dengan baik namun dari studi pendahuluan yang penulis lakukan, penulis

masih melihat permasalahan pelaksanaan pembelajaran Tahsin al-Qur’an

dengan gejala-gejala sebagai berikut:

6Nana S. Sukmadinata, Pengendalian Mutu Sekolah Menengah, Bandung: Rosdakarya, h.
27
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1. Masih ada sebahagian siswa tidak memperhatikan pembelajaran tahsin al-

Qur’an yang disampaikan oleh guru.

2. Masih ada sebahagian siswa yang tidak berusaha membaca al-Qur’an

dihadapan guru.

3. Masih ada siswa yang tidak disiplin dalam menambah target bacaan al-

Qur’an yang telah ditetapkan oleh guru.

4. Masih ada siswa yang tidak membiasakan memakai satu jenis tulisan dari

mushaf al-Qur’an.

5. Masih ada siswa yang tidak lancar melafazkan ayat al-Qur’an dengan baik

dan benar, sedangkan guru telah mengajarkannya membaca al-Qur’an.

Berdasarkan gejala-gejala di atas, maka penulis tertarik untuk

mengadakan penelitian yang objektif sebagai suatu kajian yang mendalam

terhadap kesenjangan yang ada untuk melihat lebih lanjut, maka penulis

bermaksud mengadakan penelitian terhadap masalah ini dengan judul:

“Pelaksanaan Pembelajaran Tahsin al-Qur’an di Sekolah Menengah

Pertama Islam Terpadu Az-zuhra Islamic School Pekanbaru ”.

B. Penegasan Istilah

1. Pembelajaran adalah proses atau aktivitas belajar mengajar yang di

dalamnya terdapat dua subjek yaitu guru dan anak didik sebagai peserta

didik.7

7Abu Ahmadi, Pengelolaan Pengajaran, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, h. 1
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2. Tahsin berasal dari kata “Hasana, Yuhasinu, Tahsinan” yang artianya

memperbaiki, membaguskan, menghiasi, mempercantik, membuat lebih

baik dari semula.8

Jadi yang dimaksud dalam dalam penelitian ini adalah aktifitas

pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru dalam bentuk

memperbaiki bacaan al-Qur’an siswa.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasikan

sebagai berikut:

a. Aktifitas siswa dalam membaca al-Qur’an dihadapan guru belum

maksimal.

b. Kedisiplinan siswa dalam membaca al-Qur’an masih rendah.

c. Rendahnya kemampuan siswa dalam melafazkan ayat al-Qur’an

dengan baik dan benar, sedangkan guru telah mengajarkannya

membaca al-Qur’an.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah dan untuk lebih terarahnya

penelitian ini, maka penulis perlu memberikan batasan masalah, yakni

pelaksanaan pembelajaran tahsin al-Qur’an dan faktor-faktor yang

mempengaruhinya di SMP IT Az-zuhra Islamic School Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

8 Ahmad Annuri, Panduan Tahsin Tilawah Al-Qur’an dan Ilmu Tajwid, Pustaka Al-
Kautsar, Jakarta: 2012, h. 3
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Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran tahsin al-Qur’an diSMP IT Az-

zuhra Islamic School Pekanbaru?

b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran

tahsin al-Qur’an di SMP IT Az-zuhra Islamic School Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran tahsin al-Qur’an di SMP

IT Az-Zuhra Islamic School Pekanbaru

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan

pembelajaran tahsin al-Qur’an di SMP IT Az-zuhra Islamic School

Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

a. Sebagai sumbangan pikiran terhadap peningkatan kemampuan

membaca al-Qur’an pada Siswa di SMP IT Az-Zuhra Islamic School

Pekanbaru.

b. Untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan perluasan cakrawala

berfikir di bidang penelitian.

c. Sebagai informasi bagi masyarakat dan pihak terkait terutama pendidik

bidang al-Qur’an khususnya untuk meningkatkan pelaksanaan tahsin

al-Qur’an.
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d. Bagi penulis, penelitian ini berguna bagi persyaratan untuk

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam pada Fakultas

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau.


