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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur’an merupakan kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman dan 

landasan dalam kehidupan. Al-Qur’an adalah bentuk masdar dari اءقر  (qara’a) 

yang berarti bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, Al-Qur’an adalah firman 

Allah Swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw yang memiliki 

kemukjizatan lafadz, membacanya bernilai ibadah, diriwayatkan secara 

mutawatir, yang tertulis dalam mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan 

diakhiri dengan surah An-Nas.1 

Seorang muslim setidaknya harus mampu membaca Al-Qur’an, sebab Al-

Qur’an merupakan imam bagi seorang muslim. Artinya, Al-Qur’an adalah dasar 

utama dalam pendidikan Islam. Tidaklah heran sekiranya disetiap Madrasah, 

Sekolah, Institut, serta Universitas muslim terdapat keharusan untuk 

mempelajarinya. Hal ini tentu saja sangat menentukan sejauh mana seorang 

mukmin mampu memahami Al-Qur’an. 

Sejak dulu sampai dengan sekarang ini qori’-qori’ah Indonesia masih tetap 

menjadikan qori’-qori’ah Timur Tengah sebagai sumber dalam menggali maupun 

mencari variasi lagu-lagu Tilawatil Qur’an atau seni baca Al-Qur’an, karena 

memang pada kenyataannya bacaan-bacaan mereka sangat sempurna. Banyak 

                                                             
1Said Agil Husen Al Munawwar, Al-Qur’an Menbangun Tradisi Keshahihan Hakiki 

(Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 5. 
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kelebihan dan daya tarik yang dimilikinya, seperti nafas, pengolahan variasi, dan 

juga suaranya yang khas yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. 

Dalam seni baca Al-Qur’an tidak akan terlepas istilah ilmu tajwid dan 

lagu. Suara merupakan karunia dari Allah Swt kepada seseorang yang tidak 

dapat ditiru oleh orang lain. Memang akan terasa lebih merdu serta menarik 

didengar apabila Al-Qur’an dibaca oleh yang memiliki suara yang baik (punya 

bakat seni baca Al-Qur’an). 

Gaya bahasa Al-Qur’an seluruhnya indah dan sangat luar biasa efek kata-

kata yang terpilih dengan sangat baik, ditempatkan dengan seni yang 

menimbulkan gairah dengan rasa kagum dibandingkan dengan musik sekalipun. 

Al-Qur’an menggunakan bahasa bangsa Arab Quraisy yang mengandung sastra 

Arab yang sangat tinggi dan meliputi segala segi. Bahkan Al-Qur’an mempunyai 

gaya bahasa khas yang tidak dapat ditiru para sastrawan Arab sekalipun.2 

Allah swt berfirman dalam surah Al-Isra’ ayat 88, berbunyi: 

ْتـُْوا  ى ا ْن َّيَّ
ٰۤ
ع ِت اْْلِ ْنُس و ا ْلِْنُّ ع ل  ْتـُوْ ُقْل لَِّئِن اْجت م  ا اْلُقْرا  ِن ْل  َّي  ذ  ا ن  بـ ْعُضُهْم لِبـ ْعٍض ظ   ٖ  ن  ِبِثِْل ِبِْثِل ه  ْْ  و ل ْو ك   اِه

(٨٨ )  

Bagi setiap orang yang mempelajari Al-Qur’an hendaknya berupaya 

berbudi pekerti yang baik dan berakhlak dengan Al-Qur’an, dan hendaknya 

mengamalkan isi Al-Qur’an agar mendapat rahmat di akhirat. Membaca Al-

Qur’an mempunyai etika tertentu yang bersifat lahir maupun bathin, etika lahirnya 

                                                             
2Lilis Fauziyah dan Andi Setyawan, Al-Qur’an dan Hadits, (Malang: PT Tiga Serangkai 

Pustaka Mandiri,2008), h. 7. 
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adalah membacanya dengan penuh ta’zim, penghormatan dengan tartil, tafkhim, 

perlahan. Adapun etika bathinnya adalah merasakan keagungan Kalam Ilahi, 

merenungkan ayat-ayat yang dibaca sesuai dengan terjemahannya. 

Pelaksanaan pembinaan seni baca Al-Qur’an merupakan suatu bentuk 

keterampilan, di mana keterampilan merupakan kecakapan atau kemampuan 

untuk melakukan sesuatu dengan baik dan cermat. Adapun tingkat kemampuan 

atau keterampilan membaca Al-Qur’an dapat dibagi menjadi beberapa tingkat, 

yaitu: 

1. Tingkat dasar, yaitu dapat membaca Al-Qur’an secara sederhana (belum 

terikat oleh  tajwid). 

2. Tingkat menengah, yaitu dapat membaca Al-Qur’an dengan mengikuti tanda 

baca         sesuai dengan ilmu tajwid. 

3. Tingkat maju, yaitu dapat membaca Al-Qur’an dengan bentuk lagu yaitu lazim. 

4. Tingkat mahir, yaitu dapat membaca Al-Qur’an dalam berbagai cara baca 

(qira’ah). 

 

Kemampuan berseni merupakan salah satu perbedaan manusia dengan 

makhluk lainnya. Jika demikian, Islam pasti mendukung kesenian selama 

penampilannya lahir dan mendukung fitrah manusia yang suci itu, dan karena itu 

pula Islam bertemu dengan seni dalam jiwa manusia, sebagaimana seni 

ditemukan oleh jiwa manusia di dalam Islam. Orang yang pandai berseni, 

pada dasarnya tidak terlepas dari bakat yang telah ada di dalam dirinya. 

Bakat merupakan suatu potensi atau kemampuan khusus yang bersifat 

menonjol yang dimiliki oleh seseorang. Dengan melalui pendidikan atau 
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latihan-latihan tertentu  bakat tersebut akan dapat berkembang dan 

diaktualisasikan menjadi satu kemampuan atau kecakapan yang nyata. Bakat akan 

memungkinkan seseorang untuk berprestasi lebih baik dalam bidang yang sesuai 

dengan bakat yang dimilikinya. 

Memang, menemukan bakat bukan suatu hal yang mudah, tetapi bukan 

juga suatu   hal yang tidak mungkin, asal dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ada 

beberapa langkah untuk menemukan bakat, antara lain yaitu: 

1. Berusaha keras untuk menggali dan menemukan bakat terpendam yang ada 

di dalam            diri 

2. Melakukan analisis terhadap potensi yang ada untuk dikembangkan 

3. Melakukan motivasi positif di dalam diri 

4. Mengetahui cara belajar yang cocok, yakni cara yang cocok untuk 

mengembangkan dan membina bakat yang dimiliki.3 

Manusia diperintahkan untuk bekerja selama masih hidup di dunia ini 

menurut bakat dan bawaannya masing-masing. Dengan demikian, kita perlu 

mengenal dan membina bakat masing-masing itu untuk dikembangkan, sebab 

bakat merupakan anugrah Allah Swt. 

Sesuai dengan pembinaan bakat, ada beberapa cara yang bisa dilakukan 

sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw, yaitu: 

1. Dengan menggunakan metode langsung, yakni memberikan pekerjaan pada 

anak yang berbakat. 

                                                             
3Ngainun Naim, Menjadi Guru Inspiratif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2008), h. 231  
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2. Menjalani pelatihan secara sempurna atau rutin. 

3. Pembinaan juga dilakukan dengan mengondisikan anak dalam lingkungan yang 

sesuai untuk mengembangkan bakat dan potensinya.4 

Seseorang yang ahli dalam bidang seni baca Al-Qur’an, merupakan salah 

satu bakat yang ada di dalam dirinnya. Dalam hal ini, maka bakat tersebut 

perlu dibina dan terus dikembangkan agar benar-benar tampak menjadi suatu 

keahlian di dalam diri seseorang. 

Pembinaan bakat seni baca Al-Qur’an yang ada di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Murung Raya tidak akan terlepas dari upaya guru untuk 

memaksimalkannya. Kita ketahui bahwa pendidik yang sukses adalah pendidik 

yang mampu menemukan sejumlah potensi dan bakat dari anak-anak didiknya, 

kemudian mengarahkan dan membinanya dengan cara yang tepat. Berkenaan 

dengan ini, sesuai keadaan yang penulis amati, ada beberapa gejala yang dapat 

ditemukan, antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Kurangnya guru dalam pembinaan bakat seni baca Al-Qur’an. 

2. Motivasi yang diberikan guru masih sering diabaikan oleh siswa. 

3. Ada siswa yang belum menguasai hukum-hukum tajwid. 

4. Ada siswa yang belum menguasai lagu-lagu seni baca Al-Qur’an. 

5. Siswa mudah terpengaruh oleh orang lain dalam pembinaan bakat seni baca Al-

Qur’an. 

                                                             
4Nasiruddin, Anak Berprestasi Cara Rasulullah, (Jakarta: Fikr, 2008), h. 78. 
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MAN 1 Murung Raya merupakan sekolah yang letaknya ditengah Ibukota 

Kabupaten Murung Raya, yakni Puruk Cahu. Dengan keberadaannya ditengah 

kota menjadikan MAN 1 Murung Raya sebagai sekolah favorit khususnya dalam 

bidang keagamaan. Setiap penerimaan peserta didik baru siswa-siswi di sekolah 

ini semakin tahun semakin bertambah, sekolah ini menjadi sekolah yang terpilih 

oleh orang tua untuk memasukan anak-anaknya untuk menuntut ilmu di MAN 1 

Murung Raya ini.  

MAN 1 Murung Raya mempunyai program kegiatan khusus dalam 

pembinaan Al-Qur’an. yaitu Tahsin Dan Tilawah Al-Qur’an. Kegiatan pembinaan 

bakat seni baca Al-Qur’an ini di laksanakan yaitu 4 kali pertemuan dalam 1 

minggu yaitu pada hari senin-kamis, 2 kali pertemuan Tahsin dan 2 kali 

pertemuan Tilawah secara tatap muka dengan 1 guru pembimbing yang sama, 

waktu berlangsungnya kegiatan yaitu setelah pulang sekolah pada Jam 13.30 

sampai dengan selesai. Tempat pelaksanaan yaitu di kelas belajar yang ada di 

sekolah MAN 1 Murung Raya. 

Oleh karena itu, berdasarkan observasi awal penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang Pembinaan bakat seni baca Al-Qur’an terutama di 

Sekolah MAN 1 Murung Raya. Dengan adanya hal itu maka penulis 

menuangkannya kedalam sebuah skripsi yang berjudul: “Pembinaan Bakat Seni 

Baca Al-Qur’an DI MAN 1 Murung Raya Kabupaten Murung Raya”.
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B. Definisi Operasional 

Untuk Menghindari kesalah pahaman dan memudahkan dalam memahami 

maksud   dari judul diatas, maka perlu adanya penjelasan beberapa istilah di bawah 

ini: 

1. Pembinaan Bakat 

 

Pembinaan bakat adalah usaha dan tindakan yang dilakukan secara 

berdaya guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam mengembangkan 

kemampuan bawaan, yakni merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan 

dan dilatih.5 

Dari pengertian diatas, maka pembinaan dapat penulis artikan sebagai 

suatu upaya pengelolaan berupa melatih, membiasakan, memelihara, menjaga, 

mengarahkan serta mengembangkan kemampuan seseorang untuk memperoleh 

hasil yang lebih baik dari sebelumnya, dalam hal ini ialah mengenai seni baca Al-

Qur’an. 

2. Seni Baca Al-Qur’an 

 

Seni baca Al-Qur’an ialah suatu bentuk gaya atau cara membaca Al-

Qur’an yang bertajwid diperindah oleh irama dan lagu. Artinya, membaca Al-

Qur’an dengan menggunakan irama dan lagu yang baik, kreatif, serta benar. 

Seni baca Al-Qur’an adalah bacaan-bacaan yang bertajwid yang 

diperindah oleh irama lagu. Seni baca Al-Qur’an maksudnya adalah memperindah 

suara pada tilawatil Qur’an. Seni baca Al-Qur’an merupakan ilmu lisan, yaitu 

ilmu yang direalisasikan dengan bacaan atau perkataan. Ilmu Naghom 

                                                             
5Dewa Ketut Sukardi, Analisis Tes Psikologi, (Denpasar: Rineka Cipta, 1998), h. 106. 
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mempelajari cara menyenandungkan atau melagukan suara pada tilawah Al-

Qur’an dengan mengunakan beberapa lagu yang telah ditetapkan oleh para ahli. 

Aspek yang harus dikuasai oleh seseorang agar tilawahnya menjadi sempurna 

adalah penguasaan tajwid, penguasaan nafas, suara dan lagu, serta penguasaan 

fashohah dan adab. 

3. MAN 1 Murung Raya 

 

MAN 1 Murung Raya merupakan sekolah tingkat SMA yang 

menggunakan kurikulum seperti Madrasah – madrasah lainnya dan beralamat di 

Jalan : KH. Ahmad Dahlan. Purukcahu 73911. 

Berdasarkan uraian istilah – istilah di atas, maka judul yang penulis 

maksud adalah Pembinaan Bakat Seni Baca Al-Qur’an di MAN 1 Murung  Raya 

dalam membaca ayat suci Al-Qur’an dengan menggunakan lagu supaya 

bacaannya lebih baik dari sebelumnya dengan menyesaikan aturan lembaga 

tersebut guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

 

C. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian yang 

diajukan    dalam penelitian ini adalah: 

1. Pembinaan bakat seni baca Al-Qur’an di MAN 1 Murung Raya 

Kabupaten Murung Raya 

2. Faktor penunjang dan penghambat Pembinaan bakat seni baca Al-Qur’an di 

MAN 1 Murung     Raya Kabupaten  Murung Raya. 
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D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka penulis mengemukakan tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk menggali informasi tentang Pembinaan bakat seni baca Al-Qur’an 

di MAN 1 Murung Raya. 

2. Untuk menggali informasi tentang Faktor penunjang dan penghambat 

Pembinaan bakat seni baca Al-Qur’an di MAN 1 Murung Raya Kabupaten 

Murung Raya. 

 

E. Alasan Memilih Judul 

Untuk mempertegas alasan penulis dalam melaksanakan penelitian ini 

maka disini ada tertera beberapa alasan memilih judul sehingga penulis merasa 

yakin dan lebih percaya diri dalam menyelesaikan tugas ini, adapun alasan-alasan 

yang melatar belakangi, yaitu: 

1. Karena zaman sekarang sangat kurang orang dalam mempelajari ilmu Al-

Qur’an seperti tahsin dan tilawah. Padahal mempelajari Al-Qur’an seperti ilmu 

tajwid hukumnya (Fardhu kifayah) dan membaca Al-Qur’an memakai tajwid 

itu hukumnya (fardhu a’in). mempelajari ilmu tilawah agar mengikut anjuran 

Nabi Saw untuk   memerdukan suara saat membaca Al-Qur’an. 

2. Dapat memperluas wawasan dan menambah pengetahuan, khususnya 

mengenai pembinaan bakat seni baca Al-Qur’an di MAN 1 Murung Raya 

Kabupaten Murung Raya. 
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F. Signifikansi Penelitian 

1. Aspek Teoritis 

Menambah wawasan pengetahuan tentang pembinaan bakat seni baca Al-

Qur’an bagi anak dalam kehidupan mendatang serta memberikan gambaran dan 

informasi tentang Pembinaan MAN 1 Murung Raya Kabupaten Murung Raya 

dalam membina bakat seni baca Al-Qur’an anak. 

2. Aspek Praktis 

Harapan penulis dari hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan 

bagi kalangan guru dan para siswa bahwa pentingnya pembinaan bakat seni baca 

Al-Qur’an anak sejak dini agar menjadikan generasi yang Qur’ani dan menjadi 

pribadi muslim yang baik. 

Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi ilmiah 

bagi para mahasiswa sehingga dapat digunakan sebagai bahan kajian yang lebih 

lanjut. 

 

G. Penelitian Terdahulu 

Setelah melakukan kajian pustaka, penulis mencantumkan tiga hasil 

penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. 

Sebagai acuan dalam penilitan ini. Penulis menggunakan beberapa kajian pustaka 

sebagai rumusan berpikir. Beberapa kajian pustaka tersebut diantaranya adalah: 

Pertama, skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Ekstrakulikuler Tilawah Al- 

Qur’an Dalam Menanamkan Karakteristik Religius dan Disiplin Pada Siswa Kelas 

Atas di MIM Sidokerto”. Dia meneliti tentang bagaimana pelaksanaan kegiatan 
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ekstrakurikuler tilawah Al-Qur’an dalam menanamkan karakter religius dan 

disiplin pada siswa kelas atas di MIM Sidokerto. Dia memfokuskan untuk 

meneliti siswa pada kelas atas yaitu kelas IV dan V. Dan tujuannya agar 

Pendidikan Nasional dalam pendidikan karakter dapat terwujud degan adanya 

siswa memiliki karakter religius dan disiplin. 

Kedua, Skirpsi yang Berjudul “Pembinaan Seni Baca Al-Qur’an di 

Pondok Pesantren Azzakariyani Kec. Renah Pembarap Kab. Merangin (Studi 

Living Qur’an)” oleh Suryani, Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 

Dia meneliti bagaimana pembinaan seni baca Al-Qur’an dalam meningkatkan 

kualitas tilawah Al-Qur’an. 

Ketiga, Skripsi oleh Oki Nurhayati yang berjudul: “Pembelajaran 

Membaca Al- Qur’an dengan Lagu Tilawah dalam Ekstrakulikuler Tilawatil 

Qur’an di MI Nurul Ulum Lebeng Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas”, 

Pembelajaran membaca Al-Qur’an dengan lagu tilawah dalam ekstrakurikuler 

Tilawatil Qur’an adalah proses belajar dan mengajar antara guru dan peserta didik 

untuk mencapai tujuan berupa membaca Al-Qur’an dengan lagu-lagu dalam 

Tilawatil Qur’an, materi yang digunakan adalah makro tilawah Q.S Al-Baqarāh: 

1-7 dengan sistem yang diterapkan adalah klasikal dan individual, metode 

demonstrasi, metode latihan, dengan metode talaqqi, dan metode pemberian 

tugas. Lagu yang dipelajari adalah lagu Tilawah bayāti, hijaz, nahāwan, dan rost. 

Berdasarkan beberapa tinjauan pustaka di atas dapat dikatakan bahwa 

Pembinaan Bakat Seni Baca Al-Qur’an di MAN 1 Murung Raya. Yang 

merupakan judul penulis teliti memiliki sedikit kesamaan dengan penelitian di 



12 
 

 
 

atas, namun ada terdapat permasalahan yang berbeda baik dari segi perumusan 

masalah, objek, serta tempat penelitian yang diteliti oleh penulis. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Penulisan ini diuraikan secara sistematis dan terbagi menjadi lima bab 

yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub, adapun sistematikanya sebagai 

berikut : 

BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, definisi 

operasional, fokus penelitian, alasan memilih judul, tujuan penelitian, signifikansi 

penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan. 

BAB II Landasan teoritis berisikan tentang ruang lingkup pengertian 

Pembinaan seni Al-Qur’an, Pembinaan Bakat siswa, Membina bakat serta 

pengembangannya dan faktor yang mempengaruhi pembinaan bakat. 

BAB III Metode penelitian berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, 

subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, 

kerangka dasar penelitian, teknik pengolahan data dan prosedur penelitian. 

BAB IV Laporan hasil penelitian berisikan tentang gambaran umum lokasi 

penelitian, penyajian data dan analisis data. 

BAB V Penutup berisi tentang kesimpulan, saran serta lampiran.




