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 BAB I 
PENDAHULUAN 

A    Latar Belakang Masalah 

 Al-Qur’an merupakan Kalamullah ( kitab suci ) yang diturunkan 

kepada nabi    Muhammad  SAW   sebagai mu’jizat yang   terbesar,   di mana 

didalamnya terdapat pedoman dalam  mencapai   kebahagiaan   hidup yang 

hakiki . Maka kewajiban  setiap  muslim  diseluruh penjuru dunia untuk 

membaca, menghayati serta mengamalkannya . 

Kemampuan membaca Al-Qur’an merupakan kemampuan penting 

pada fase awal guna memahami isi kandungan Al-Qur’an. Kemampuan ini 

juga memiliki keterkaitan    erat   dengan   ibadah   ibadah   ritual   kaum   

muslimin,  seperti : 

 pelaksanaan   solat,  haji  dan   kegiatan   kegiatan   berdoa'   lainnya.  

Dalam pelaksanaan solat atau haji misalnya, tidak sah hukumnya bila 

menggunakan bahasa  selain   bahasa   Al-Qur’an   ( bahasa arab )   

Pengajaran   Al-Qur’an merupakan   pondasi   utama   pengajaran   bagi   

disiplin   ilmu.  

 Pentingnya kemampuan dasar ini akan lebih mudah,  bila diterapkan 

kepada semua umat Islam pada usia dini. Karena pada   masa  masa  itu,  

pikiran dan hati mereka masih bersih dan suci. 

 Imam Suyuti mengatakan,”mengajarkan Al-Qur’an kepada anak anak 

merupakan salah satu diantara pilar pilar Islam, sehingga mereka bisa 
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tumbuh diatas fitrah. Begitu juga cahaya hikmah akan terlebih dahulu masuk 

kedalam hati merekas sebelum dikuasai hawa nafsu dan di nodai oleh 

kemaksiatan dan kesesatan”1 

Sedangkan ayat yang menerangkan tentang baca tulis AL-Qur’an    

diantaranya  surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi  : 

ù& t� ø% $# ÉΟ ó™$$ Î/ y7În/ u‘ “Ï% ©!$# t, n=y{ ∩⊇∪   t, n= y{ z≈ |¡ΣM}$# ôÏΒ @, n=tã ∩⊄∪   ù& t� ø% $# y7š/ u‘ uρ ãΠ t� ø.F{ $# ∩⊂∪   “ Ï%©! $# zΟ ¯=tæ 

ÉΟ n= s)ø9 $$Î/ ∩⊆∪   zΟ ¯= tæ z≈|¡Σ M}$# $tΒ óΟ s9 ÷Λs>÷ètƒ ∩∈∪     

 

1. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Menciptakan, 

2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, 

3. Bacalah, dan Tuhan mu lah yang Maha Pemurah, 

4. Yang mengajar manusia dengan perantaran kalam, 

5. Dia mengajarkankepada manusia apa yang tidak diketahuinya.2 

Ayat diatas adalah wahyu yang pertama kali diturunkan kepada  Nabi 

Muhammad SAW, yang mana tersirat dari sini adalah perintah membaca .  

Untuk bisa membaca maka harus dilakukan dengan proses belajar . Dalam 

hal ini bacaan yang fondamental adalah Al-Qur’an. 

Dialah yang pertama tama harus dibaca ,maka harus ada upaya untuk 

belajar kitab suci ini . Apalagi belajar al-Qur’an otomatis harus mengamalkan 

                                                           
1
  Muhammad Nur Abdul Hafidz Suwaid, Mendidik Anak Bersama Nabi,terj.,Salafuddin Abu  

sayyid,(Solo: Pustaka Arafah,2003) ,hlm .157-158 
2
 Prof.H. Mahmud yUnus, Terjemah Qur’an Karim, (Penerbit : PT. Al-Ma’arif- Bandung, 1985) 

, hlm. 537 
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prinsip menbaca, sebagaimana dalam lanjutan ayat pertama ,yaitu “  

(membaca) dengan  menyebut nama Tuhanmu yang Menciptakan “ 3.  

Berdasarkan pada ayat dan hadits tersebut maka sudah jelas bahwasanya 

kita dianjurkan untuk belajar membaca surat   Al-Qur’an. 

         Namun demikian masih banyak dari kita yang belum sepenuhnya yang 

belum memiliki kemampuan sepenuhnya membaca Al-Qur’an, padahal 

sebagai     seorang   muslim   diwajibkan   memiliki   kemampuan   membaca, 

Al-Qur’an.Kemampuan membaca dan menulis Al-Qur’an sangat penting bagi 

setiap orang terutama anak anak .  Di sekolah maupun sekolah yang 

berbasis agama , pelajaran membaca dan menulis Al-Qur’an sudah diajarkan 

sejak dari tingkat dasar ( SD/MI sampai SMA/MA) dengan mata pelajaran PAI 

nya untuk SD,SMP dan SMA dan pelajaran al-Qur’an hadits nya untuk 

MI,MTs dan MA.  Namun kita mendapat kenyataan bahwa kemampuan 

membaca  Al-Qur’an masih  sangat rendah. 

Maka dengan demikian untuk mengkaji Al-Qur’an secara lebih baik kita 

harus bisa membaca sesuai dengan makhroj dan harakatnya serta panjang 

pendeknya dengan sehingga dapat pula membaca al-Qur’an dengan baik 

dan benar.  

Pada fase ini merupakan fase yang tepat untuk belajar membaca Al-

Qur’an dengan benar, oleh karenanya dibutuhkan cara yang efektif untuk 

                                                           
3
  Ahmad Syaripuddin, Mendidik anak membca ,menulis,dan Mencintai Al-Qur’an (Jakarta :  

Gema Insani Press,2004), hlm.40. 
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dapat memberikan penjelasan kepada siswa atau anak , namun tidak jarang 

dilapangan guru banyak mengalami kesulitan dalam menentukan cara atau 

metode  sehingga  berdampak  pada  kemampuan  siswa  dalam  mengenal 

Al-Qur’an. 

       Fenomena ini adalah suatu kenyataan  (realita ) yang menjadi 

permasalahan sekaligus tantangan bagi guru agama yang mengajarkan 

Pendidikan Agama baik disekolah umum mauaupun sekolah agama, dimana 

mereka adalah yang paling depan bertanggung jawab terhadap ini bagi 

siswanya . 

       Diakui bahwa  banyak  faktor   yang   membuat   kemampuan   membaca 

 Al-Qur’an menjadi terhambat umpamanya : 

1. Kurangnya perhatian orang tua 

2. Lingkungan anak yang menyebabkan kurangnya waktu belajar anak 

3. Kurangnya pembiasaan dan latihan membaca dan menulis . 

4. Kurangnya kerja sama antara guru agama dengan kelompok Taman  

     Bacaan atau taman Pendidikan al-Qur’an yang ada di masyarakat 

5. Kurangnya alokasi waktu yang  disediakan  untuk   melatih   membaca  

 Al-Qur’an ,terutama alokasi jam pelajaran secara formal di sekolahan. 

Dari kondisi yang di uraikan diatas dan berdasarkan pengamatan saya   

sebagai guru agama di SDN I Gelumbang Kabupaten Muara Enim, 

siswanya   terutama  dikelas  IV  masih  banyak  yang belum bisa  

membaca Al-Qur’an,  kondisi inilah yang mendorong penulis untuk 
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mengadakan penelitian tindakan kelas yang saya lakukan sendiri 

dengan melibatkan observer yang akan mengamati tindakan saya 

maupun anak, untuk itu penelitian ini diberi judul  : UPAYA 

MENINGKATKAN  KEMAMPUAN SISWA DALAM MEMBACA SURAT 

AN-NASR MELALUI METODE  MAKE A MATCH SISWA KELAS IV 

SD NEGERI I GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM.   

 
B.     Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas dapat penulis rumuskan masalah   

yang di teliti, yaitu : 

1. Apakah penerapan metode Make a Match ini dapat meningkatkan 

kemampuan membaca surat An-Nasr siswa kels IV SD Negeri 

Gelumbang Kabupaten Muara Enim ? 

C    Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui kemampuan membaca surat An-Nasr siswa kelas 

IV SD Negeri I Gelumbang Kabupaten Muara Enim dengan 

menggunakan metode Make a Match. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

        Kegunaan penelitian ini adalah untuk menemukan solusi dalam 

rangka meningkatkan kemampuan membaca surat An-Nasr bagi siswa 
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Sekolah Dasar ,dengan demikian bagi guru akan bermanfaat  jika 

mereka menerapkan metode Make a Match. 

        Kemudian juga penelitian ini diharafkan dapat dijadikan bahan 

informasi kepada pihak pihak yang berkepentingan dalam 

meningkatkan kemampuan dan membaca surat An-Nasr para siswa 

serta dapat memberikan manfaat, masukan bagi para pembaca guna 

melaksanakan program pemerintah dalam membaca al-Qur’an 

dikalangan masyarakat Islam. 

E     Kajian Pustaka   

           Skripsi Nining Atun Solihah dengan judul “ Penerapan Metode 

Qiro’ati dalam pembelajaran membaca al-Qur’an di Tpq Bintang Kecil “ 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan : 1) Pelaksanaan 

metode qiro’ati dalam pembelajaran membaca al-Qur’an, 2) untuk 

mendiskripsikan penerapan metode qiro’ati dalam pembelajaran 

membaca al-Qur’an di TPQ Bintang Kecil.  Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa penerapan metode dalam pembelajaran al-

Qur’an memerlukan metode metode khusus salah satunya metode 

Qiro’ati dimana metode ini dapat memberikan pengaruh besar 

terhadap ketercapaian pembelajaran al-Qur’an di TPQ Bintang Kecil                    

Adapun pesamaan skripsi saudara Nining Atun Solihah dengan 

penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang membaca Al-

Qur’an, sedangkan perbedaannya adalah dalam metode kalau Nining 
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Atun Solihah menggunakan metode Qiro’ati, kalau penulis 

menggunakan metode Make A Match.  

         Skripsi saudara Fathanah ,  dengan judul skripsi  “  Studi 

Tentang Kemampuan Membaca AL-Qur’an Siswa Siswi MTS di 

Ponpes Nurul Islam Seri Bandung . Kec. Tanjung Batu OKI “ didalam 

skripsinya Fathanah menuliskan faktor faktor yang mempengaruhi 

kemampuan siswa membaca al-Qur’an , diantaranya  : 1) .Latar 

belakang pendidikan siswa ; 2) Minat siswa ; 3). Metode mengajar; 4)  

Mengoptimalkan langkah langkah yang bisa ditempuh guru untuk 

meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an siswa , antara lain a). 

Menanamkan kesadaran pada diri anak didik untuk belajar membaca 

al-Qur’an . b). Membuat situasi persaingan (Kompetisi), dan   c)  

Mengadakan kegiatan ekstrakurikuler. Perbedaan skripsi Fathonah 

dengan skripsi peneliti adalah metodenya , kalau pennulis 

menggunakan metode Make A Match, sedangkan Fathonah 

menggunakan metode umum, untuk persamaannya adalah sama-

sama membahas tentang membaca Al-Qur’an. 

F.  Landasan teori 

1. Pengertian Kemampuan Membaca dan Menulis Huruf Al-Qur’an 

Kemampuan membaca Al-Qur’an adalah kesanggupan , kecakapan 

,kemahiran seseorang melafazkan ayat - ayat Al-Qur’an dengan 
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sempurna menurut ukuran ilmu tajwid dan mazhab qiro’ah. 4Oleh 

karena itu seseorang yang berkemampuan membaca al-Qur’an 

dengan baik dan benar berarti dia juga harus dapat melafazkan huruf 

hijaiyah sesuai dengan makhaarijul hurufnya serta mengerti dan dapat 

menerapkan hukum tajwid, kesimpulan ini telah memuat kriteria utama 

seseorang dikatakan mampu membaca al-Qur’an dengan baik dan 

benar seperti yang dijelaskan lebih jauh oleh Otong tentang indikator 

dan ciri ciri seseorang dapat dikatakan mampu membaca al-Qur’an. 

       Kemudian dalam pengertian lain pengertian membaca al-Qur’an 

adalah kemahiran atau kepandaian yang dimiliki siswa dalam 

membaca al-Qur’an , kemampuan ini dibedakan  ; 1) kesiapan 

membaca ;2)  membaca permulaan  ;3) keterampilan membaca cepat 

;4) membaca luas ; dan  5)  membaca yang sesungguhnya5. 

      Lima kemampuan ini akan diperoleh siswa melalui latihan secara 

bertahap dan terus menerus , dan pada gilirannya siswa akan 

memperoleh kemampuan membaca al-Qur’an dengan katagori 

sebagai berikut : 

a). Kemampuan membaca tingkat dasar , yaitu mampu membaca al-

Qur’an secara sederhana , kemampuan ini pun dibagi menjadi dua 

                                                           
4
Otong Surasman,  Metode Insani Kunci Praktis Membaca Al-Qur’an Baik dan Benar ( Jakarta 

: Gema Insani,2002) Hlm 29-62  
5
Dahlan,Bimbingan Mengenal Huruf Al-Qur’an ttp .( Direktorat Jendral Pembinaan 

Kelembagaan Agama Islam dan Universitas Terbuka) ,hlm. 201 
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kemampuan membaca tingkat awal  ( huruf hijaiyah ) dan kemampuan 

membaca tingkat lanjut 

b). Kemahiran membaca tingkat menengah, yaitu mampu membaca  

      al-Qur’an dengan benar dan lancar sesuai dengan ketentuan ilmu  

      tajwid. 

c). Kemampuan membaca tingkat maju yaitu mampu membaca al- 

     Qur’an dengan benar menurut tajwid dan dengan lagu atu seni  

     yang benar menurut tajwid dengan lagu atau seni,yang benar dan  

     baik pula. 

d). Kemampuan membaca tingkat akhir yaitu mampu membaca al- 

     Qur’an dengan berbagai cara bacaan ( qiro’ah sab’ah)6. 

2.      Kriteria Kemampuan Membaca Al-Qur’an  

Kemampuan membaca al-Qur’an sesungguhnya dapat dilihat dari 

aspek apakah seseorang sudah benar atau belum ,benar dalam arti 

sudah sesuai dengan aturan membaca al-Qur’an yang dalam hal ini 

sesuai dengan ilmu tajwid yaitu ilmu untuk membaca al-Qur’an , 

kemampuan semacam ini dapat dikatagorikan kemampuan dasar , 

sedangkan kemampuan dalam pemahaman yang lebih luas dapat 

diartikan selain membaca sudah sesuai dengan tajwid juga 

menggunakan seni. 

                                                           
6
 Ibid, hlm. 43-44 
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         Paling tidak mengenal beberapa indikator pembacaan al-Qur’an 

yang baik dan benar , indikator tersebut adalah ; 1) dapat melafazkan 

huruf hijaiyah sesuai dengan makhorijul hurufnya ; 2) mengerti dan 

menerapkan hukum tajwid yang terdiri dari ; a. )izhar dan 

pembagiannya ; b) ikhfa; c) iqlab ;d.) idgham dengan pembagiannya e) 

ghunnah  ;f) maddan waqaf;  g) qolqolah dan pembagiannya ;  h) 

hukum membaca basmalah7 

3 Metode Pembelajaran  

Apakah metode Make A Mathc itu? Pengembang metode Make a 

Match ini adalah Lorry Curran, th 1994 . Metode Make a Match ini 

adalah metode pembelajaran aktif untuk mendalami atau melatih 

materi yang telah dipelajari. Setiap siswa menerima satu kartu. Kartu 

itu bisa berisi pertanyaan , bisa berisi jawaban, selanjutnya mereka 

mencari pasangan yang cocok sesuai dengan kartu yang dipegang.8 

H.       Metodologi Penelitian  

1.        Subjek penelitian  

            a.   Tempat Penelitian   

                  Lokasi penelitian dalam penelitian di sekolah Dasar Negeri I 

        Gelumbang Kabupaten Muara Enim,  untuk mata pelajaran       

                  Pendidikan Agama Islam . 

                                                           
7
 Otong Surasman,op. Cit. hlm .29-62 

8
.W bungs, blogspot.com/2012/07/model pembelajaranMake a Match.htm ! 
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   b.  Intsrumen Penelitian Tindakan Kelas 

        Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

                 tes,observasi dan wawancara. 

c.     Waktu penelitian  

        Penelitian akan dilaksanakan selama 3 bulan dimulai dari      

        bulan Februari sampai bulan April 2015. 

d.     Subjek penelitian  

        Subjek penelitian   adalah   siswa kelas IV yang  terdiri  dari  27     

        siswa    dengan    rincian    siswa    laki  -  laki   14   dan   siswa     

        perempuan 13 

e      Mata  pelajaran PAI 

Mata pelajaran yang akan dijadikan sebagai bahan  penelitian ini   

adalah pelajaran PAI dengan bahan palajaran mengenai 

membaca surat An-Nasr,dengan memperhatikan Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang ada dikelas IV semester 

genap, yaitu ; 

 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
Al-Qur’an 
6.Membacasurat-surat Al-Qur’an 

6.2 Membaca surat An-Nasr 
dengan lancar 
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f. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa yang digali adalah 

aktivitas belajar dan hasil belajar, kemudian guru yang digali tentang 

penerapan methode Make a Match dan teman sejawat (kolabolator) 

yang digaloi semua tindakan guru,perilaku siswa, aktivitas dan hasil 

belajarmereka secara keseluruhan. 

g. Instrumen Penelitian  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

1). Silabus 

2). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP ) 

3). Lembar Observasi Kegiatan Belajar Mengajar 

a). Lembar obsercasi pengolahan pembelajaran,untuk mengamati    

     kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran  

b). Lembar observasi aktivitas siswa dan guru, untuk mengamati  

     aktivitas siswa dan guru selama proses pembelajaran. 

c).Tes formatif, tes ini disusun berdasarkan tujuan  

     pembelajaran,yang akan dicapai. Tes formatif ini di berikan     

     setiap akhir putaran. Bentuk soal yang diberikan adalah praktek  

    membaca surat An-Nasr. 

h. Teknik dan alat pengumpul data 
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Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui 

observasi pengolahan media Make a Match,observasi aktivitas siswa 

dan guru serta tes formatif. 

i. Analisa Data 

     Penelitian ini menggunakan analisis diskriptip kualitatif yaitu metode 

penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai 

dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui 

kemampuan membaca yang dikuasai siswa. 

j. Prosedur Penelitian 

Dalam deskripsi persiklus ini akan diuraikan prosedur penelitian yang 

akan dilewati penulis yaitu akan melalui  ( direncanakan  ) dua siklus, dan 

masing-masing siklus aktivitas yang dilakukan adalah : 

1). Perencanaan 

Sebelum pelaksanaan tindakan terlebih dahulu disiapkan materi 

atau bahan yang akan disampaikan dengan menggunakan media 

Make a Match, 

(a). Menyiapkan media Make a Match 

(b). Menyiapkan format penskoran kemampuan membaca surat  

       An-Nasr 

(c).  Menyiapkan silabus dan RPP 

(d).  Menyiapkan lembar observasi untuk guru dan murid 
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2). Pelaksanaan 

Kegiatan pelaksanaan pada siklus ini dapat dilihat skenario 

tindakan sebagai berikut : 

(a). Pendahuluan. Yakni pembukaan pembelajaran 

(b) .Kegiatan inti yakni kegiatan proses belajar mengajar 

menggunakan media pembelajaran Make a Match : 

(1). Awali dengan membaca Bismillah  

(2). Instruksikan pada siswa untuk mengamati kartu yang ada  

(3). Instruksikan kepada siswa untuk melihat pasangan kartu  

      nya  dipapan tulis 

(4). Suruh siswa secara bergantian kedepan kelas untuk  

       memasangkan kartunya dengan benar  

(5). Kalau belum benar siswa disuruh terus sampai bisa 

(6). Berlatih terus sampai bisa 

(7). Akhiri dengan membaca Alhamdulillah 

(9). Guru sempat melakukan observasi dan monitoring terhadap  

       tindakan siswa 

(10).Guru memberi skor atau nilai pada setiap siswa dan  

       memasukkan dalam daftar nilai yang telah disiapkan  

(11).Penutup.Guru menutup pelajaran 

3).    Pengamatan 
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Observasi dilakukan untuk melihat aktivitas guru dan siswa dalam 

tindakan yang dilakukan sembari melihat beberapa kelemahan 

yang terjadi dalam pembelajaran tersebut,diantara aktifitas yang 

dilakukan dicatat dalam sebuah lembar observasi yang berisi 

aktifitas belajar siswa selama proses tindakan berlangsung dan 

kegiatan tindakan yang dilakukan oleh guru. 

4). Refleksi 

Pada tahap refleksi siklus ini, guru bersam-sama observer 

berdiskusi untuk menganalisis data hasil tindakan dan pemantauan 

selama proses tindakan untuk menemukan kelemahan –kelemahan 

dalam rangka merencanakan perbaikan kembali untuk diterapkan 

pada siklus berikutnya, sampai benar-benar hasil belajar siswa 

tercapai. 

H.   Sistimatika Pembahasan  

        Dalam penulisan Skripsi hasil penelitian tindakan kelas ini akan 

disajikan secara berurutan : 

        Bab pertama. Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang 

Masalah Perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian 

,Kajian Pustaka, Hipotesis, Landasan Teori Metodologi Penelitian dan 

Sistimatika Pembahasan. 

        Bab ke dua. Landasan Teori,pengertian kemampuan membaca 

Al-Qur’an,upaya meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an, 
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metode membaca Al-Qur’an, Macam-macam methode pembelajaran, 

methode pembelajaran Maka a Match 

          Bab ketiga. Setting Wilayah Penelitian, lokasi penelitian,sejarah 

berdirinya SDN I Gelumbang, letak geografis SDN I 

Gelumbang,keadaan guru, tenaga administrasi, visi, misi, sarana dan 

prasarana, keadaan siswa, kurikulum pendidikan, kegiatan ekstra 

kurikuler. 

        Bab keempat. Pelaksaan Penelitian dan Pembahasan Hasil 

tindakan siklus I, Siklus II. Diskripsi siklus I dan siklus II. Usaha guru 

PAI dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an. 

        Bab kelima. Penutup, meliputi kesimpulan dan saran. Yang berisi 

tentang keberhasilan menggunakan media Make a Match. 
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