
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Al-Qur’an merupakan kitab suci umat Islam yang diwahyukan oleh Allah 

Swt kepada Nabi Muhammad Saw kurang lebih dalam rentang waktu 23 tahun 

yang meliputi periode Mekkah dan Madinah (Ilyas, 2013: 118). Al-Qur’an ialah 

sumber hukum syar’i karena berasal dari Allah, baik lafal maupun maknanya. 

Selain Al-Qur’an, Sunnah atau hadis Rasulullah juga menjadi sumber hukum 

Islam, karena sunnah, maknanya berasal dari Allah Swt walaupun redaksinya 

berasal dari Nabi Muhammad Saw (Hamid, 2013: 77). Mengingat begitu 

pentingnya Al-Qur’an dan hadis Rasulullah Saw, maka keduanya merupakan 

sumber yang menjadi landasan dalam pendidikan Agama Islam. 

 Mempelajari dan memahami isi kandungan Al-Qur’an merupakan suatu 

keharusan bagi setiap umat muslim. Untuk dapat mempelajari dan memahami 

kandungan Al-Qur’an, seorang muslim harus memiliki kemampuan membaca Al-

Qur’an terlebih dahulu. Membaca Al-Qur’an adalah kemampuan dasar yang harus 

dimiliki oleh setiap muslim, karena dalam ajaran agama Islam selalu berpedoman 

kepada Al-Qur’an. Maka membaca Al-Qur’an merupakan suatu keharusan bagi 

umat Islam. 

 Mengingat demikian pentingnya peran Al-Qur’an dalam memberikan dan 

mengarahkan kehidupan manusia, pemerintah memberikan perhatian seperti yang
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termuat dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri 

Agama RI No. 128/44A Tahun 1982, secara eksplisit menerangkan bahwa umat 

Islam untuk selalu berupaya dalam meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Qur’an 

sehingga akan terwujud peningkatan, penghayatan, dan pengamalan Al-Qur’an dalam 

kehidupan sehari-hari http://simbi.kemenag.go.id. Ditegaskan pula dalam instruksi 

Menteri Agama RI No. 3 Tahun 1990 yang menyatakan agar umat Islam selalu 

berupaya meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Qur’an (Wulandari, 2017: 2.) 

Maka saat ini banyak bermunculan sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan 

Al-Qur’an serta Madrasah Diniyah yang berlomba-lomba untuk memberikan jaminan 

kualitas lulusan yang berkompeten dalam kemampuan membaca Al-Qur’an terutama 

dengan tartil. Dari sini, pengelola lembaga memerlukan suatu sistem yang dapat 

menunjang tercapainya tujuan dari lembaga tersebut. Seperti halnya pembelajaran 

lainnya, pembelajaran Al-Qur’an juga membutuhkan pengembangan konten, konteks, 

dan dukungan yang secara manajemen yang mampu memberikan jaminan bahwa 

setiap lulusan lembaga tersebut dipastikan bisa membaca Al-Qur’an secara tartil. 

 Kemampuan membaca Al-Qur’an merupakan sesuatu yang sangat penting 

bagi seorang muslim. Dengan semakin banyaknya lembaga pendidikan yang peduli 

terhadap program-program pendidikan Islam khususnya dalam hal membaca Al-

Qur’an, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai Perguruan Tinggi yang 

bercorak Islam menyelenggarakan program bimbingan baca Al-Qur’an di bawah 

Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI) Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. Hal itu dikarenakan, tidak semua mahasiswa yang masuk di Universitas 

http://simbi.kemenag.go.id/
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Muhammadiyah Yogyakarta dapat membaca Al-Qur’an. Banyak mahasiswa yang 

belum bisa membaca Al-Qur’an dengan baik, hal ini dapat terjadi mengingat latar 

belakang mahasiswa yang beragam. Tidak semua mahasiswa di Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta berasal dari background pendidikan Islam sebelumnya. 

 Program yang semula bernama baca tulis Al-Qur’an (BTA) sekarang berubah 

nama menjadi bimbingan baca Al-Qur’an (BBA). Program ini tidak hanya 

diperuntukkan untuk mahasiswa saja, tetapi berlaku juga untuk para dosen dan 

karyawan tetap di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pembinaan atau 

bimbingan ini bersifat mengikat dan wajib diikuti. Kewajiban ini ditentukan oleh 

pihak pimpinan Universitas sehingga bagi karyawan yang tidak mengikutinya akan 

berpengaruh pada waktu kenaikan gaji berkalanya. Bagi mereka yang sudah lulus 

membaca Al-Qur’an akan diberikan syahadah (sertifikat). Sedangkan bagi mereka 

yang belum memenuhi kriteria kelulusan, maka mereka diwajibkan untuk mengikuti 

bimbingan Al-Qur’an yang diadakan oleh Lembaga Pengkajian dan Pengamalan 

Islam (LPPI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

 Tujuan dari program bimbingan baca Al-Qur’an di Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta adalah untuk mengetahui kemampuan membaca Al-

Qur’an mahasiswa serta memfasilitasi program bimbingan kepada mahasiswa, dosen 

serta karyawan yang belum bisa membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar, agar 

menghasilkan dosen dan karyawan yang yang mampu membaca Al-Qur’an dengan 

baik dan benar, serta mahasiswa yang memiliki kemampuan membaca Al-Qur’an 

dengan baik dan benar setelah lulus dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 
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Dalam pelaksanaannya sendiri, program bimbingan baca Al-Qur’an yang sejatinya 

diperuntukkan untuk semua civitas akademika Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta belum terlaksana dengan maksimal. Masih terdapat beberapa kendala 

yang dialami. Diantaranya adalah mahasiswa yang sudah terjadwal untuk bimbingan 

sering kali tidak hadir pada saat pengajaran berlangsung. Mahasiswa datang terlambat 

saat sudah terjadwal untuk bimbingan. 

 Program bimbingan baca Al-Qur’an oleh mahasiswa seringkali hanya 

dianggap sebagai persyaratan memeroleh sertifikat saja. Kesadaran akan pentingnya 

membaca Al-Qur’an dari mahasiswa itu sendiri masih kurang. Mengingat masih 

adanya permasalahan antara apa yang diharapkan dari tujuan program bimbingan 

baca Al-Qur’an dengan kendala yang dialami selama proses pelaksanaan program 

bimbingan, maka peneliti merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam tentang evaluasi 

program bimbingan baca Al-Qur’an di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana context program bimbingan baca Al-Qur’an di Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta? 

2. Bagaimana input dari program bimbingan baca Al-Qur’an di Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta? 
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3. Bagaimana process program bimbingan baca Al-Qur’an di Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta? 

4. Bagaimana product dari program bimbingan baca Al-Qur’an di Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Mengetahui bagaimana context program bimbingan baca Al-Qur’an di 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  

2. Mengetahui bagaimana input dari program bimbingan baca Al-Qur’an di 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

3. Mengetahui bagaimana process program bimbingan baca Al-Qur’an di 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

4. Mengetahui bagaimana product dari program bimbingan baca Al-Qur’an di 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritik 

Hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat memberikan kontribusi untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan dibidang pendidikan, khususnya mengenai 

evaluasi program. Dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya, khususnya 

bagi penelitian-penelitian dibidang yang sama 
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2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi Lembaga  

 Sebagai alat evaluasi bagi lembaga penyelenggara program, dalam hal 

ini adalah LPPI sebagai penyelenggara program bimbingan baca Al-Qur’an di 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, serta memberikan informasi dalam 

pengambilan kebijakan selanjutnya. 

b. Bagi Pengajar atau Pembimbing 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tindak lanjut bagi 

pengajar atau pembimbing untuk meningkatkan kualitas program bimbingan, 

serta menambah wawasan pengajar atau pembimbing dalam program 

bimbingan baca Al-Qur’an agar tujuan dari program tersebut tercapai dengan 

baik. 

c. Bagi Mahasiswa 

 Sebagai bahan masukan kepada mahasiswa agar dapat memberikan 

kesadaran untuk mendukung keterlaksanaan program tersebut dengan baik. 

 

E. Sistematika Pembahasan 

 Untuk mempermudah dalam membaca serta memperoleh gambaran secara 

garis besar mengenai isi skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika penulisan 

yang terbagi dalam lima bab, yaitu: 
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 BAB I berisi Pendahuluan yang memuat  tentang latar belakang masalah 

dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistematika pembahasan. 

 BAB II  adalah tinjauan pustaka dan kerangka teori. Dalam bab ini berisi 

tentang uraian penelitian terdahulu, serta konsep-konsep dan teori-teori yang relevan 

dengan masalah yang diteliti. 

 BAB III adalah metode penelitian, berisi tentang metode yang sesuai dengan 

masalah yang diteliti serta pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Dalam bab 

ini memuat komponen terkait dengan metode penelitian yang digunakann, yang 

meliputi ; jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan 

data, serta analisis data yang digunakan. 

 BAB IV berisi hasil penelitian dan pembahasan, yang memuat tentang 

gambaran secara umum obyek penelitian, dan pembahasan evaluasi program BBA 

ditinjau dari aspek context, input, process, dan product. 

 BAB V berisi kesimpulan yang diperoleh terkait dengan penelitian yang 

dilakukan. Kemudian saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan penilitian 

yang diharapkan dapat menjadi informasi serta bahan pertimbangan untuk perbaikan 

selanjutnya, serta kata penutup. 

 


