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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Kitab suci al-Quran menjadi pedoman dan penyelamat kehidupan 

manusia di dunia. Berbeda dengan kitab sebelumnya, al-Quran berlaku untuk 

semua umat manusia dan berlaku sepanjang zaman. Menurut Hasanuddin 

(1995, hlm. 1) al-Quran merupakan kitab suci umat Islam dan beriman 

kepadanya tergolong salah satu rukun Iman. Ia adalah kalam Allah yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. mulai dari awal surat Al-Fātihaħ 

sampai dengan akhir surat Al-Nās. 

Dengan diturunkannya al-Quran kepada Nabi Muhammad, maka 

beliau mendapatkan tugas dan peran sebagai Rasul. Salah satu tugasnya, yakni 

menyampaikan kitab suci al-Quran kepada seluruh umatnya. Al-Quran adalah 

mukjizat Islam yang kekal dan mukjizatnya selalu diperkuat oleh kemajuan 

ilmu pengetahuan. Ia diturunkan Allah kepada Rasulullāh, Muhammad Saw. 

untuk mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap menuju yang terang, 

serta membimbing mereka ke jalan yang lurus (Al-Qattan, 2009, hlm. 1).  

Upaya memahami al-Quran sebagai petunjuk umat manusia di dunia  

menurut Umar (2008, hlm. 240) yakni dengan mempelajari al-Quran dan 

mengajarkan al-Quran. Hukum mengajarkan al-Quran adalah farḍ kifāyaħ. 

Hadis tentang belajar dan mengajarkan al-Quran yang diriwayatkan oleh 

Tirmidzi (Al Albani, 2007, hlm. 234) adalah “Sebaik-baiknya kamu adalah 

orang yang belajar al-Quran dan mengajarkannya”.  

Langkah dasar dalam mempelajari al-Quran, yakni diawali dengan 

belajar membacanya. Membaca merupakan dasar untuk memulai memahami 

isi al-Quran. Para ulama, dahulu dan sekarang, menaruh perhatian besar 

terhadap tilawah (cara membaca) al-Quran sehingga pengucapan lafaż-lafaż 
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al-Quran menjadi baik dan benar. Di dalam al-Quran terdapat firman Allah 

Swt. tentang membaca al-Quran, yakni: 

  

   

  

   

  

   

  

    

Artinya: “Dan orang-orang kafir berkata: "Mengapa Al-Quran itu tidak 

diturunkan kepadanya sekaligus?"; Demikianlah, agar Kami 

memperteguh hatimu (Muhammad) dengannya dan Kami 

membacanya secara tartil (berangsur-angsur, perlahan dan benar).” 

(Q.S. Al-Furqan [25]: 32).

 

Mempelajari membaca al-Quran seharusnya ditanamkan sejak usia 

dini, karena ini merupakan sebuah kewajiban sebagai muslim. Akan tetapi, 

kondisi memprihatinkan justru terjadi di masyarakat Islam Indonesia. 

Faktanya, berdasarkan data di situs website sosbud.kompasiana.com masih 

banyak yang tidak bisa membaca al-Quran. Menurut Amedz (2013), data hasil 

survei Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta menyebutkan bahwa 65% umat 

Islam di Indonesia ternyata masih buta aksara al-Quran, 35%-nya hanya bisa 

membaca al-Quran saja. Sedangkan yang membaca dengan benar hanya 20%. 

Umat Islam yang mayoritas tidak lantas membuat seluruh penganutnya 

                                                           

Semua teks dan terjemahan al-Qur`ān dalam skripsi ini dikutip dari al-Qur’ān in word, yang 

disesuaikan dengan al-Qur’ān dan terjemahannya. Terjemahan: Tim Departemen Agama Republik 

Indonesia: 2005: Penerbit JABAL: Bandung. Selanjutnya setiap kutipan al-Quran tersebut disingkat 

dengan contoh QS. 23:78 (artinya Al-Quran surat 23 Al-Mu’minūn, ayat 78)  



3 
 

Rofik Nursahid, 2014 
PROGRAM PEMBELAJARAN TILAWAH AL-QURAN PADA PONDOK PESANTREN AL-QURAN AL 
FALAH I CICALENGKA BANDUNG : (Studi Deskriptif tentang Program Pembelajaran Tilawah Al 
Quran Tahun 2015) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

 

mampu memahami ajaran agama Islam dengan baik dan benar. Bisa kita lihat 

hasil survei yang dilakukan IIQ di atas sungguh menyedihkan, dengan jumlah 

yang mayoritas tersebut ternyata masih banyak sekali umat Islam yang belum 

mampu membaca al-Quran. Meskipun banyak yang membantah tapi ini suatu 

kenyataan di masyarakat kita yang belum sadar akan pentingnya belajar 

membaca al-Quran.  

Data di atas juga didukung oleh data yang peneliti kutip di situs 

website JPNN.com, yakni sebagai berikut. 

“Meski mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, namun tak semua 

bisa membaca al-Quran yang menjadi kita suci. Dari hasil survei yang 

dilakukan Institut Ilmu Al-Quran Jakarta pada 2012 lalu, bahwa 65 persen 

umat Islam buta aksara al-Quran. Ditambahkan Jumhur, banyak faktor 

yang menyebabkan banyaknya jumlah umat muslim yang belum bisa 

memahami al-Quran, seperti, faktor kesibukan, faktor malu, faktor 

lingkungan dan sistem pengajarannya yang rumit.” (JPPN, 2013)  
 

Data tersebut merupakan sebuah masalah yang harus diselesaikan 

secepatnya. Bisa kita perhatikan di sekitar kita, di antara teman-teman dan 

keluarga kita, berapa persen yang tidak bisa membaca al-Quran. Salah satu 

kewajiban umat muslim adalah bisa membaca al-Quran. Akan tetapi banyak 

faktor yang menjadi kendala umat muslim sehingga tidak bisa membaca al-

Quran dengan baik dan benar berdasarkan kaidah baca al-Quran.  

Sebuah keharusan seorang muslim bisa membaca al-Quran, tetapi 

justru sebaliknya tidak jarang muslim belum bisa membaca al-Quran. 

Kenyataan di lapangan sekarang ini adalah rendahnya tingkat penguasaan 

membaca al-Quran dengan baik dan benar. Hal ini bisa diasumsikan karena 

kurang efektifnya pembelajaran PAI dalam hal membaca al-Quran bahkan di 

perguruan tinggi masih banyak yang belum bisa membaca al-Quran.  

Kenyataan ini juga peneliti temukan dari hasil tes baca al-Quran yang 

dilakukan oleh salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa yang memfokuskan 

kepada belajar membaca al-Quran yakni UKM BAQI UPI pada semester 
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genap dan ganjil tahun 2013-2014, diperoleh persentase keseluruhan hasil tes 

sebagai berikut: pertama, pada semester genap hasil pre-test baca al-Quran 

dari 4 (empat) fakultas, yaitu FPMIPA, FPIPS, FPOK, dan FPEB yaitu 

94,70% belum lulus tes, dan 5,29% lulus tes. Kemudian diadakan mid-test 

dari 4 fakultas tersebut dan diperoleh persentase hasil 53,37% belum lulus tes 

dan 24,68% lulus tes. Selanjutnya diadakan post-test memperoleh hasil 

51,51% belum lulus tes dan 48,49% lulus tes. Kedua, pada semester ganjil 

hasil pre-test 3 fakultas yaitu FPBS, FPTK, dan FIP memperoleh hasil 74,3% 

belum lulus tes dan 25,7% lulus tes. Kemudian tes lanjutan mid-test diperoleh 

hasil 64,1% belum lulus tes dan 35,9% lulus tes. Selanjutnya tes akhir post-

test dari 3 fakultas hasilnya 48,6% belum lulus tes dan 47,4% lulus tes. Data 

hasil persentase tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.1 dan 1.2. 

Tabel 1.1 Hasil persentase post-test baca al-Quran pada UKM BAQI 

UPI Semester Genap Tahun 2013-2014 

FAKULT

AS 

NILAI TES BACA AL QURAN Jumlah 

Mahasis

wa yang 

Mengiku

ti Tes 

Jumlah 

Mahasis

wa yang 

Belum 

Mengikut

i Tes 

TP

D 1 

TPD 

2 
TD 

Jumla

h 

Belum 

Lulus 

TT 
T

M 

Jumla

h 

Lulus 

FPMIPA 1 8 64 73 115 1 116 189 9 

FPIPS 2 20 122 144 108 4 112 256 219 

FPOK 1 9 46 56 24 0 24 80 239 

FPEB 1 10 75 86 83 3 86 172 91 

Jumlah 5 47 307 - 330 8 - 697 558 

Jumlah 

Keseluruha

n Tingkat 

Kelulusan 

359 338 1255 

Persentase 

Keseluruha

n Tingkat 

Kelulusan 

51,51% 48,49% 

  

Keterangan 
Belum Lulus 

Tes BAQI 

Lulus 

Tes BAQI 
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Tabel 1.2 Hasil persentase post-test baca al-Quran pada UKM BAQI 

UPI Semester Ganjil Tahun 2013-2014 

FAKULTAS 

NILAI TES UKM BAQI 
Belum 

Tes 
Jumlah 

TPD 1 

TPD 

2 TD TT TM 

FPBS 15 104 316 307 33 42 817 

FPTK 6 58 193 230 39 30 556 

FIP 3 49 243 325 27 8 655 

Jumlah 24 211 752 862 99 80 2028 

Persentase Tiap Level 
1,2% 10,4% 37,1% 

42,5

% 
4,9% 3,9% 100% 

Jumlah Keseluruhan 

Tingkat Kelulusan 987 961 

80 

2028 

Presentase Keseluruhan 

Tingkat Kelulusan 
48,6% 47,4% 4% 

100% 

Keterangan Belum Lulus  Lulus     

      

 

 (Sumber: Data Kemampuan Baca al-Quran Peserta Tes BAQI UPI Semester 

Genap dan Ganjil Tahun 2013-2014) 
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Dari hasil persentase di atas dapat dilihat bahwa setingkat mahasiswa 

pun masih banyak yang belum bisa membaca al-Quran dengan baik dan 

benar. Hal ini bisa disebabkan oleh banyak faktor, salah satu diantaranya 

pembelajaran membaca al-Quran yang tidak efektif.  

Selain itu, peneliti juga menemukan kenyataan bahwa masih banyak 

yang belum bisa membaca al-Quran. Dalam melaksanakan salah satu tugas 

kuliah peneliti, yakni Program Pengalaman Lapangan (PPL) di salah satu 

sekolah swasta di kota Bandung, peneliti menjalani aktivitas sebagai 

pengganti guru pengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Selain 

menjadi seorang guru peneliti menjadi pembimbing ekstrakulikuler 

keagamaan Islam yakni BINTALIS (Bina Mental Islam) di sekolah tersebut, 

dan peneliti menemukan bahwa hampir lebih dari 50% siswa di sekolah 

tersebut belum bisa membaca kitab suci al-Quran. Berangkat dari sinilah 

ketertarikan peneliti untuk meneliti perihal belajar mengajar al-Quran.  

Pemerintah Indonesia telah berusaha menyelesaikan permasalahan ini. 

Terdapat berbagai lembaga pendidikan yang menjadikan kompetensi 

membaca al-Quran menjadi prioritas utama terhadap siswanya. Seperti halnya 

sekolah umum maupun sekolah dengan sistem pembelajaran Islam terdapat 

pembelajaran al-Quran di dalam mata pelajarannya. Lembaga pendidikan 

harus menangani secara serius masalah masyakarat muslim Indonesia yang 

belum bisa membaca al-Quran, sehingga dibutuhkan pembelajaran yang 

efektif dalam perihal pembelajaran al-Quran terutama baca tulis al-Quran.  

Di Indonesia telah diselenggarakan lembaga pendidikan baik formal 

maupun nonformal dalam pendidikan al-Quran seperti madrasah, pesantren 

dan pengajian di mesjid-mesjid maupun di rumah. Ini menjadi tugas setiap 

muslim untuk mengajarkan al-Quran kepada muslim yang lainnya. Selain itu, 

terdapat lembaga yang dikhususkan terhadap pembelajaran Islam yakni 

Pondok Pesantren. Menurut Qomar (2010, hlm. 2) pesantren didefinisikan 
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sebagai suatu tempat pendidikan dan pengajaran yang menekankan pelajaran 

agama islam dan didukung asrama sebagai tempat tinggal santri yang bersifat 

permanen. Maka pesantren kilat atau pesantren ramadhan yang diadakan di 

sekolah-sekolah umumnya misalnya, tidak termasuk dalam pengertian ini.   

Usaha untuk mengupayakan kompetensi seseorang dalam membaca 

al-Quran, yaitu dibutuhkan pembelajaran al-Quran yang efektif yang 

ditangani secara serius dan professional, sehingga dibutuhkan kompetensi 

dalam bidang pembelajaran al-Quran. Tenaga pengajar atau guru harus lebih 

menguasai pembelajaran membaca al-Quran untuk diajarkan kepada 

siswanya, sehingga siswanya mudah memahami dan menguasai baca tulis al-

Quran.  

Idealnya tugas mengajarkan membaca al-Qur’an adalah lulusan 

Pendidikan Agama Islam yang memiliki kualifikasi bidang pendidikan agama 

islam. Termasuk di dalamnya lulusan program studi pendidikan agama Islam 

di Universitas, bertujuan melahirkan praktisi pendidikan dalam bidang 

pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam.  Pasal 8 Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

menyebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, 

sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kemudian dalam pasal 10 

menyebutkan bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 

8 meliputi komptensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, 

dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.   

Dalam bidang tilawah al-Quran sebagai guru PAI kompetensi yang harus 

memiliki kemampuan membaca al-Quran dengan baik dan benar dengan 

disertai keilmuannya.  

Adapun pendidikan nonformal ikut serta menyediakan tenaga pengajar 

dalam bidang tilawah al-Qur’an. Di Bandung terdapat salah satu pesantren al-
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Quran, yakni Pondok Pesantren Al-Falah Cicalengka. Pondok pesantren ini 

mengkhususkan pada pembelajaran al-Quran baik tilawah al-Quran maupun 

tahfiẓ al-Quran. Santrinya diwajibkan untuk menguasai seni baca al-Quran 

yang mampu bersaing di masyarakat di era globalisasi saat ini. Pondok 

Pesantren Al-Quran Al-Falah juga menyajikan program khusus sebagai 

spesialisasi keilmuan, yaitu dalam bidang tilawah dan qira’at melalui 

pembinaan yang berkelanjutan oleh para Qari dan Qariah yang berskala 

Nasional dan Internasional. 

Pondok Pesantren Al-Quran Al-Falah Kabupaten Bandung merupakan 

Lembaga Pendidikan Agama Islam berada di bawah badan hukum Yayasan 

Asysyahidiyyah. Yayasan Asysyahidiyyah didirikan atas prakarsa KH. Q. 

Ahmad Syahid pada tahun 1983 dengan akta tanggal 28 Maret 1983 No. 20 di 

Jalan Kapten Sangun No. 6 Tenjolaya Cicalengka Bandung Jawa Barat 

Indonesia dengan tujuan untuk menaungi beberapa lembaga pendidikan dan 

sosial yang telah lebih dulu ada. 

Banyak santri dan lulusan Pondok Pesantren Al-Quran Al-Falah selain 

memiliki kompetensi membaca al-Qur’an tetapi juga memiliki banyak prestasi 

dalam bidang tilawah al-Quran. santri yang berprestasi yang menjadi juara 

dalam MTQ tingkat provinsi yaitu Indana dan Wahyu Andi. adapun lulusan 

yang berprestasi sebagai qori dan qoriaħ Nasional dan Internasional 

diantaranya KH. Ridwan Alawi, KH. Qomaruddin Jauhari, KH. Fauzi 

Ridwan, KH. Obay Sobarnas, KH. Jejen Syukrillah, KH. Asep Burhan, H. 

Asep Nuryasin, H. Ahmad Zacky Burhani, H. Aep Saefullah, Hj. Faridah, Hj. 

Imas Nurcahyani, Hj. Sri Subkhiyah, H. Aji Abdul Aziz, Ustad Atep Abdul 

Khaliq, Ustad Deni Setiawan dan KH. Nanang Qasim.   

Hal yang perlu diangkat dari prestasi tersebut adalah bagaimana 

pembelajaran tilawah al-Quran di Pondok Pesantren Al-Quran Al-Falah 

diselenggarakan dan dilaksanakan sehingga menghasilkan santri dan lulusan 
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yang memiliki kompetensi dalam bidang tilawah al-Quran. Hal inilah yang 

membuat peneliti tertarik untuk meneliti program pembelajaran tilawah al-

Quran dengan tujuan bisa mengimplikasikan dan menambah pengetahuan 

peneliti dalam pembelajaran Al-Quran. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana program 

pembelajaran tilawah al-Quran di Pondok Pesantren Al-Quran Al-Falah I 

Cicalengka Bandung yang menjadi Pondok Pesantren yang dikhususkan untuk 

mencetak qari dan qariah. Untuk itu peneliti mengambil judul penelitian 

“Program Pembelajaran Tilawah Al-Quran Pada Pondok Pesantren Al-Qur’an 

Al-Falah I Cicalengka Bandung (Studi Deskriptif tentang Program 

Pembelajaran Tilawah Al-Quran Tahun 2015)”. Hal ini dimaksudkan untuk 

menjadi salah satu alternatif pembelajaran tilawah al-Quran. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu “Bagaimana program 

pembelajaran tilawah al-Quran di Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Falah I 

Cicalengka Bandung”. Dari rumusan masalah pokok tersebut dapat dijabarkan 

ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut.   

1. Bagaimana profil Pondok Pesantren Al-Quran Al-Falah?  

2. Bagaimana perencanaan program pembelajaran tilawah al-Quran di 

Pondok Pesantren Al-Quran Al-Falah I Cicalengka Bandung?   

3. Bagaimana pelaksanaan program pembelajaran tilawah al-Quran di 

Pondok Pesantren Al-Quran Al-Falah I Cicalengka Bandung?  

4. Bagaimana hasil program pembelajaran tilawah al-Quran di Pondok 

Pesantren Al-Quran Al-Falah I Cicalengka Bandung? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 
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Secara umum tujuan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui bagaimana program pembelajaran tilawah al-Quran di 

Pondok Pesantren Al-Quran Al-Falah I Cicalengka Bandung yang berhasil 

mencetak para qari dan qariah terkenal.  

2. Tujuan Khusus 

Secara khusus tujuan penelitian ini diantaranya: 

a. mengetahui  profil Pondok Pesantren Al-Quran Al-Falah. 

b. mengetahui perencanaan program pembelajaran tilawah al-Quran di 

Pondok Pesantren Al-Quran Al-Falah I Cicalengka Bandung. 

c. menggambarkan pelaksanaan program pembelajaran tilawah al-Quran 

di Pondok Pesantren Al-Quran Al-Falah I Cicalengka Bandung. 

d. mendeskripsikan hasil program pembelajaran tilawah al-Quran di 

Pondok Pesantren Al-Quran Al-Falah I Cicalengka Bandung. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat 

memberikan sumbangan ilmiah dalam bidang pendidikan, khususnya 

pendidikan agama Islam, yakni dalam pembelajaran tilawah al-Quran 

yang efektif guna meningkatkan kemampuan membaca al-Quran dan 

dapat memberikan alternatif terhadap lembaga pendidikan yang ingin 

mengembangkan pembelajaran al-Quran terutama dalam baca tulis al-

Quran.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, penelitian ini diharapkan menambah wawasan akan 

pembelajaran al-Quran sebagai referensi pembelajaran untuk 

membelajarkan al-Quran kepada siswa. 
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b. Bagi peneliti, penelitian ini dijadikan untuk menambah wawasan dan 

pengalaman dalam karya tulis ilmiah dan sebagai upaya dalam 

memahami pembelajaran tilawah al-Quran serta implementasinya 

dalam kehidupan. 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyuluruh sehingga 

pembaca dapat memahami tentang isi skripsi ini, peneliti menyajikan struktur 

organisasi skripsi dengan penjelasan secara garis besar. Peneliti menyusun 

sistematika penelitian skripsi ini sebagai berikut. 

Bab I Pendahuluan, berisi pemaparan latar belakang penelitian, 

rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur 

organisasi skripsi. 

Bab II Kajian Pustaka, berisi tentang landasan teori yang relevan 

dengan judul skripsi ini sebagai landasan pemikiran dalam pemecahan 

masalah yakni tentang pembelajaran tilawah Al-Quran. 

Bab III Metode Penelitian, yang meliputi desain penelitian, partisipan 

dan tempat penelitian, pengumpulan data, dan analisis data.  

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang merupakan hasil dari 

penelitian peneliti untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan. 

Bab V Simpulan dan Rekomendasi, yang merupakan simpulan dari 

hasil penelitian dan pembahasan serta rekomendasi sebagai sumbangan 

pemikiran peneliti. 

 

 

 


