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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan menurut Anwar (2018:5) adalah upaya yang dilakukan oleh 

orang dewasa (pendidik) kepada anak didik dengan cara membimbing, 

mengarahkan dan mendewasakan agar mencapai kedewasaannya. Menurut Basri 

(2013:13) Pendidikan merupakan cara yang dilakukan secara terus menerus 

kepada anak didik dalam memberikan arahan atau bimbingan agar mencapai 

tujuan pendidikan yang diinginkan.  

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara.  

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan adalah proses mendewasakan seseorang melalui bimbingan dan 

pembinaaan yang dilakukan secara terus menerus sehingga mendapatkan suatu 

pengetahuan. 

Pendidikan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran 

menurut Rusman (2015:22) adalah kegiatan kondusif yang didalamnya terjadi 

komunikasi belajar antara guru, peserta didik dan lain sebagainya guna mencapai 

pembelajaran, baik secara langsung dan tidak langsung. Sedangkan menurut 

Suhada (2015:7) Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang telah 

disusun dan dirancang sedemikian rupa oleh pendidik untuk membantu proses 

belajar siswa agar terjadinya proses belajar yang bersifat internal.  

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah proses interaksi antara guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran yang telah direncanakan untuk mencapai suatu tujuan yang 

diinginkan.  
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Pendidikan dan pembelajaran dilaksanakan di suatu lembaga formal, 

informal dan non formal. Salah satu lembaga yang menyelenggarakan kegiatan 

pendidikan adalah Madrasah Ibtidaiyah. MI Ar-Ridha merupakan salah satu  

lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Al-

Qur`an Hadits adalah salah satu mata pelajaran yang diberikan di MI Ar-Ridha. 

Dalam proses pembelajaran Al-Qur`an Hadits, peserta didik perlu memiliki 

kemampuan membaca Al-Qur`an yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid 

maupun makharijul huruf, membaca Al-Qur`an harus dibiasakan sejak dini agar 

siswa mampu membacanya secara baik dan benar.  

Kemampuan membaca Al-Qur`an sangat dibutuhkan anak dalam rangka 

memberi bekal pengetahuan dan untuk menjadi pembuka jalan sebagai 

pengantar ilmu-ilmu selanjutnya. Membaca merupakan salah satu keterampilan 

berbahasa yang sangat penting dalam kehidupan. Karena dengan membaca 

manusia dapat memperluas wawasan pengetahuan. Aspek pada proses 

pembelajaran Al-Quran Hadits adalah membaca, menulis, menghafal, 

mengartikan, dan menjelaskan isi kandungan. Dengan kata lain kemampuan 

membaca Al-Quran menjadi hal yang sangat penting untuk manusia dalam 

kehidupan sehari-hari 

Berdasarkan studi pendahuluan dengan melakukan wawancara kepada 

guru Al-Qur`an Hadits kelas III diperoleh informasi bahwa kemampuan 

membaca Al-Qur`an siswa masih rendah. Hal itu ditunjukan dari nilai mereka 

yang masih dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Dari 28 orang siswa 

sekitar 60% siswa belum dapat membaca Al-Qur`an sesuai dengan indikator 

kemampuan membaca Al-Qur`an.  

Rendahnya kemampuan siswa dalam membaca Al-Qur`an disebabkan 

karena guru belum menggunakan strategi pembelajaran yang bervariasi. Guru 

hanya memberikan ceramah, menugaskan mengisi latihan di LKS dan 

selebihnya memberikan tugas berupa pekerjaan rumah sehingga pembelajaran 

menjadi tidak optimal. Permasalahan yang sering terjadi adalah kemampuan 

siswa dalam membaca Al-Qur`an yang tidak sesuai dengan kaidah ilmu tajwid 

dan makharijul huruf, mereka hanya menghafal surah-surah pendek tanpa 
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memperhatikan kaidah yang sesuai sehingga menjadi suatu hambatan dalam 

proses pembelajaran. Melihat permasalahan yang terjadi, seharusnya guru 

memilih dan menggunakan Strategi pembelajaran yang tepat dan sesuai. Agar 

tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu adanya 

penerapan strategi pembelajaran lain dalam pembelajaran Al-Quran Hadits di 

kelas III MI Ar-Ridha yaitu dengan menggunakan strategi Reading Aloud. 

Adapun kelebihan dari strategi Reading Aloud yaitu dengan membaca suatu teks 

yang keras akan meningkatkan kemampuan menyimak dan memberikan contoh 

yang baik terhadap peserta didik mengenai cara membaca yang baik dan tepat. 

Sekaligus melatih lisan peserta didik untuk berkomunikasi dengan baik.   

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilakukan Penelitian Tindakan 

Kelas terhadap siswa kelas III MI Ar-Ridha kota Jakarta Utara dengan judul 

“Penerapan Strategi Reading Aloud untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca 

Al-Qur`an pada Pembelajaran Al-Qur`an Hadits Materi QS. Al-Fatihah dan Q.S 

Al-Ikhlas (Penelitian Tindakan Kelas Terhadap Siswa Kelas III MI Ar-Ridha 

Kota Jakarta Utara). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kemampuan membaca Al-Qur`an siswa sebelum digunakan 

strategi Reading Aloud? 

2. Bagaimana penerapan strategi Reading Aloud pada pembelajaran Al-

Qur`an Hadis setiap siklus?  

3. Bagaimana kemampuan membaca Al-Qur`an siswa setelah digunakan 

strategi Reading Aloud setiap siklus? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana kemampuan membaca Al-Qur`an sebelum 

digunakan strategi Reading Aloud. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan strategi Reading Aloud pada 

pembelajaran Al-Qur`an Hadits setiap siklus. 

3. Untuk mengetahui bagaimana kemampuan membaca Al-Qur`an setelah 

digunakan strategi Reading Aloud setiap siklus.  

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka manfaat 

penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memperoleh 

suatu informasi dan mengetahui teori baru tentang penerapan strategi 

Reading Aloud untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur`an 

pada pembelajaran Al-Quran Hadits di kelas III MI Ar-Ridha.  

2. Secara Praktis  

a. Bagi siswa, melalui strategi Reading Aloud dapat membantu siswa 

untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. 

b. Bagi guru, sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan 

kompetensinya dalam mengajar khususnya ketika mengajarkan 

kemampuan membaca Al-Qur`an. Sekaligus membantu guru dalam 

menyampaikan materi, dan menciptakan kegiatan pembelajaran yang 

menyenangkan. 

c. Bagi lembaga, memberi kontribusi administratif kepada madrasah dan 

peneitian bermanfaat sebagai bahan informasi  dan masukan dalam 

upaya meningkatkan mutu pembelajaran. 

d. Bagi peneliti, dapat memperoleh pengalaman pengetahuan dan 

gambaran nyata tentang permasalahan pendidikan di lapangan serta 

dapat menjadikan motivasi dalam menggali dan mengembangkan 

strategi pembelajaran. 

E. Kerangka Berpikir 

Strategi berasal dari kata Yunani Strategia yang berarti ilmu perang atau 

panglima perang. Dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa pengertian strategi 

adalah suatu seni untuk merancang operasi di dalam peperangan, seperti siasat 

untuk berperang atau cara mengatur suatu posisi baik dalam angkatan darat 
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maupun laut. Secara umum strategi adalah suatu cara yang digunakan untuk 

mencapai suatu tujuan (Sunendar,2008: 2). 

Secara umum strategi mempunyai pengertian sebagai suatu pemikiran  

dalam berbuat ataupun bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Dihubungkan dengan kegiatan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai 

rancangan umum mengenai kegiatan pendidik dan peserta didik dalam 

menciptakan kegiatan belajar mengajar yang sesuai agar bisa mencapai tujuan 

yang telah ditentukan (Ahmadi,2005:11). 

Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang harus 

dilakukan pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran agar tujuan 

pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dalam strategi 

pembelajaran terkandung makna perencanaannya. Artinya, bahwa strategi pada 

dasarnya masih bersifat abstrak mengenai keputusan-keputusan yang akan 

diambil dalam suatu penerapan pembelajaran (Rukiati,2014:63). 

Reading Aloud merupakan aktivitas atau alat bagi guru, murid, ataupun 

pembaca dan pendengar untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran, 

dan perasaan seseorang pengarang. Orang yang membaca nyaring pertama-tama 

harus mengerti makna serta perasaan yang terkandung dalam bahan bacaan 

(Tarigan, 2008: 23).  

Strategi Reading Aloud adalah strategi membaca suatu teks dengan suara 

keras yang nantinya akan dapat membantu memfokuskan perhatian peserta didik 

dalam merancang diskusi dan akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. 

(Ismail, 2008:76). Reading aloud (membaca keras) dapatr juga diartikan sebagai 

strategi yang dapat membantu peserta didik dalam berkonsentrasi, mengajukan 

pertanyaan, dan menggugah diskusi (Zaini, 2008:43). 

Pembelajaran Al-Quran Hadits merupakan proses belajar mengajar  

mengenai bagaimana memahami dan menjelaskan makna dari Al-Qur`an Hadits 

serta mengetahui hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Pembelajaran Al-

Qur`an Hadits akan lebih efektif jika dilaksanakan dengan membaca keras agar 

guru dapat mengetahui letak kesalahan saat siswa membaca ayat Al-Qur`an. 

Strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut yaitu dengan menggunakan strategi Reading Aloud.  
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Adapun langkah-langkah dari strategi Reading Aloud ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Pilih satu teks yang cukup menarik untuk dibaca  dengan suara yang keras. 

Usahakan teks tersebut tidak terlalu panjang. 

2. Berikann kopian teks kepada peserta didik. Beri tanda pada poin-poin atau 

topik yang menarik untuk didiskusikan. 

3. Bagi teks dengan paragraf atau yang lain. 

4. Undang beberapa peserta didik untuk membaca bagian-bagian teks yang 

berbeda-beda. 

5. Ketika bacaan sedang berlangsung, berhentilah pada beberapa tempat 

untuk menekankan arti penting poin-poin tertentu. 

6. Akhiri proses dengan bertanya kepada peserta didik apa yang ada dalam 

teks (Zaini, 2008:43).  

 Indikator kemampuan membaca Al-Quran (Lutfi, 2009:92) yaitu:  

1. Melafalkan surat-surat tertentu dengan lancar dalam juz Amma dan hadits-

hadits pilihan sebagai tahap awal membaca.  

2. Membaca huruf-huruf Hijaiyah sesuai dengan makharijul huruf.  

3. Membaca al-Quran dan hadits dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah 

ilmu tajwid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 Strategi Reading Aloud 
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Gambar 1.1  Kerangka Berpikir 

 

 

F. Hipotesis  

Sebelum dilaksanakan tindakan penerapan strategi Reading Aloud. Maka 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah Penerapan strategi Reading Aloud 

diduga dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur`an pada pembelajaran 

Al-Qur`an Hadits di kelas III MI Ar-Ridha pada materi Q.S Al-Fatihah dan Q.S 

Al-Ikhlas.  

Indikator kemampuan membaca 

Al-Quran :  

1. Melafalkan surah-surah 

tertentu dengan lancar 

2. Kesesuaian dengan 

makharijul huruf 

3. Kesesuaian dengan kaidah 

tajwid (Lutfi, 2009:92) 

 

 

Langkah-langkah strategi Reading Aloud: 

1. Pilih satu teks yang cukup menarik untuk 

dibaca  dengan suara yang keras. Usahakan 

teks tersebut tidak terlalu panjang. 

2. Berikan kopian teks kepada peserta didik. 

Beri tanda pada poin-poin atau topik yang 

menarik untuk didiskusikan. 

3. Bagi teks dengan paragraf atau yang lain. 

4. Undang beberapa peserta didik untuk 

membaca bagian-bagian teks yang 

berbeda-beda. 

5. Ketika bacaan sedang berlangsung, 

berhentilah pada beberapa tempat untuk 

menekankan arti penting poin-poin 

tertentu. 

6. Akhiri proses dengan bertanya kepada 

peserta didik apa yang ada dalam teks. 

(Zaini, 2008:43) 

Meningkatkan Kemampuan 

Membaca Al-Quran 
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G. Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Siti Rukoyah, 2013 “Pengaruh metode Reading Aloud (membaca nyaring) 

terhadap pemahaman bacaan siswa di kelas II MI Nurul Huda Curug 

Wetan Tanggerang tahun pelajaran 2013/2014” bahwa terdapat pengaruh 

metode Reading Aloud terhadap pemahaman bacaan siswa di kelas II MI 

Nurul Huda Curug Wetan Tanggrenag Tahun Pelajaran 2013/2014. Hal ini 

terlihat dari nilai rata-rata posttest yang dilakukan antar kedua kelompok 

yaitu dengan mendaptkan nilai rata-rata kelas eksperimen sebesar 70.50 

dan nilai rata-rata kelas kelas kontrol sebesar 56.00, uji hipotesis pada data 

posttest dengan menggunakan bantuan SPSS 16.0 for Windows yang 

menghasilkan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol signifikansinya 

0,015<0,05 maka H1 dapat diterima dan H0 ditolak.  

2.  Eva Niatul Husna, 2017 “Penerapan metode Reading Aloud dalam 

peningkatan kemampuan membaca Al-Qur`an pada mata pelajaran PAI 

aspek Al-Quran Hadis kelas X Ipa 2 di SMA Negeri 1 Mesjid Raya 

Kabupaten Aceh Besar”. Hasil penelitian yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa presentase  aktivitas guru pada siklus I mendapat 

nilai 80,35 dan kategori tersebut “baik”. Pada siklus II meningkat menjadi 

“baik sekali” dengan nilai rata-rata 94,64. Adapun presentasei aktivitas 

siswa pada siklus I masih kurang baik atau belum maksimal, karena baru 

mencapai 69,56. Sedangkan pada siklus II aktivitas siswa sudah ada 

peningkatan menjadi baik dengan nilai rata-rata 84,23.  Berdasarkan hasil 

tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penerapan Reading Aloud dalam 

peningkatkan kemampuan membaca al-Qur`an pada siswa SMAN 1 

Mesjid Raya. 

3. Siti Maryani, 2018 “Implementasi Strategi Reading Aloud dalam Upaya 

Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur`an pada Materi Tajwid 

(Mad `iwadh, Mad Layyin dan Mad `aridh Lissukun) Terhadap siswa 

Kelas VIII Mts Nurul Ulum Purajaya Kabupaten Lampung Barat Tahun 

Pelajaran 2017/2018”. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang 

diperoleh, dapat disimpulkan bahwa implementasi strategi reading aloud 

dapat meningkatkan kemampuan membaca al-Quran peserta didik materi 
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tajwid  (Mad `iwadh, Mad Layyin dan Mad `aridh Lissukun) dikelas VIII 

MTs Nurul Ulum. Hal ini dapat dilihat dalam hasil analisis data penelitian 

yang telah dilaksanakan dalam 2 siklus dengan hasil nilai tes akhir yang 

menunjukkan peningkatan kemampuan membaca al-Quran materi tajwid 

dari pada tahap prasiklus yaitu mendapat nilai rata-rata 67,5 dengan 

kategori “Cukup”. Kemampuan membaca Al-Qur`an meningkat setelah 

dilaksanakannya siklus pertama dengan perolehan nilai rata-rata 73,5 

dengan kategori “Baik”. Pada siklus kedua kemampuan membaca Al-

Qur`an mengalami peningkatan yaitu mendapat perolehan nilai rata-rata 

78,4 dengan kategori “Baik”. Dengan demikian penerapan strategi reading 

aloud dapat meningkatkan kemampuan membaca al-Quran materi  tajwid 

mad `iwadh, mad layyin dan mad `aridh lissukun pada mata pelajaran al-

Quran Hadits  kelas VIII MTs Ulum Purajaya Kabupaten Lampung Barat.  

4. Samsidar, 2012 “Meningkatkan kemampuan membaca surah pendek 

pilihan melalui penggunaan strategi Reading Aloud siswa kelas VI SD 

Negeri 42 Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”. 

Penelitian yang dilakukan sebanyak 3 siklus. Hasil penelitian yang telah 

dilakukan menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam membaca 

sebelum digunakan strategi Reading Aloud mendapat nilai rata-rata 58,47. 

Hal tersebut berada dalam kategori “tidak baik”. Setelah dilakukan siklus 

pertama kemampuan membaca siswa mendapat nilai rata-rata 72,6. Hal 

ini menunjukkan bahwa kemampuan membaca siswa masuk dalam 

kategori “cukup baik”. Pada siklus 2 siswa mendapat nilai rata-rata 79,44 

dan masuk dalam kategori “cukup baik”. Pada siklus ketiga kemampuan 

membaca siswa sudah masuk dalam kategori baik, yaitu mendapat nilai 

rata-rata 82,01.  

5. Megawati Faisal, 2017 “Pengaruh Penerapan Metode Reading Aloud 

(Membaca Nyaring) Terhadap Keterampilan Membaca Peserta Didik 

Kelas II MI Madani Alauddin Paopao. Hasil penelitian yang telah 

dilakukan menunjukkan bahwa keterampilan peserta didik sebelum 

digunakan metode Reading Aloud mendapat nilai rata-rata 52,41. Hal 

tersebut berada pada kategori rendah. Setelah digunakan metode Reading 
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Aloud siswa mendaptkan nilai rata-rata 83,43 yang menunjukkan bahwa 

keterampilan membaca siswa berada pada kategori tinggi. Setelah 

digunakan metode Reading Aloud terdapat pengaruh terhadap hasil 

keterampilan membaca siswa. Hal ini ditunjukkan nilai sign 

<=0,05(0,0037<0,05) dalam artian H0 ditolak dan H
1
 diterima. Nilai rata-

rata siswa sebelum menggunakan strategi Reading Aloud lebih kecil 

dibanding setelah diterapkannya metode Reading Aloud.  

Berdasarkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan 

memiliki persamaan, yaitu menggunakan strategi Reading Aloud. Selain 

memiliki persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu, 

terdapat pula perbedaan-perbedaannya, yaitu antara lain:   

1. Pada penelitian pertama penelitian dilakukan untuk mengukur pemahaman 

bacaan siswa di kelas II MI Nurul Huda Curug Wetan Tanggerang. 

2. Pada penelitian kedua perbedaan terdapat pada tempat penelitian dan 

tingkatan sekolah. 

3. Penelitian ketiga perbedaan terdapat pada materi ajar, tempat penelitian 

dan tingkatan sekolah. 

4. Penelitian keempat perbedaan terdapat pada materi ajar dan tempat 

penelitian. 

5. Penelitian kelima perbedaan terdapat pada keterampilan membaca dan 

tempat penelitian. 

 

 


