
 

18 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. DESKRIPSI TEORI 

1. Tradisi Membaca Al-Qur’an 

a. Pengertian Tradisi Membaca 

Memtradisikan membaca Al-Qur’an adalah sebagian dari pondasi 

karakter peserta didik. Dengan ditradisikan membaca Al-Qur’an maka 

peserta didik akan lebih dekat dengan agama karena Al-Qur’an 

merupakan dasar hukum pertama dari agama Islam yang dibawa oleh 

Nabi Muhammad SAW yang bertujuaan untuk merubah akhlak 

manusia. Oleh karena itu dengan membaca Al-Qur’an secara langsung 

merupakan pendidikan akhlak bagi peserta didik karena didalam Al-

Qur’an menjelaskan beberapa kisah-kisah para nabi dan sahabat yang 

memiliki akhlak yang wajib diteladani oleh ummat Islam khususnya 

para penerus atau generasi bangsa dan negara yang diawali dari bangku 

madrasah. 

Dalam sebuah Hadits disebutkan keutamaan membaca ayat Al-

Qur’an, baik keutamaan membaca ayat Al-Qur’an secara umum 

maupun secara khusus. Membaca Al-Qur’an sendiri termasuk ibadah 

paling utama di antara ibadah-ibadah yang lain, sebagaimana yang 

diriwayatkan oleh an-Nu‘man ibn Basyir:  

�: أَْ�َ�ُ� ِ��َ�َدِة أُ�َّ�ِ� �َِ�اَءةُ اْ	�ُْ�آنِ ََّ��    �َ�َل َرُ�&ُل هللاِ َ$�َّ# هللاُ َ�َ�ْ!ِ  َوَ
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Rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Sebaik-baiknya 
ibadah umatku adalah membaca Al-Qur’an.” (HR. al-Baihaqi).13 
 
  
Al-Qur’an merupakan peraturan bagi umat dan sekaligus sebagai 

way of life yang kekal hingga akhir zaman. Sedangkan kewajiban umat 

Islam adalah menaruh perhatian terhadap Al-Qur’an baik dengan cara 

membacanya, menuliskannya, menghafalkannya, maupun 

menafsirkannya. Dalam kitab Al-Qur’an tidak terkandung sedikit pun 

kebatilan, karena itu wajib bagi manusia untuk menghormatinya, dan 

menjaga kelestariannya.  

Al-Qur’an merupakan pedoman bagi seluruh umat muslim, akan 

tetapi kini tradisi membaca Al-Qur’an mulai memudar karena kemajuan 

teknologi.  Al-Qur’an merupakan pedoman bagi seluruh umat muslim, 

akan tetapi kini tradisi membaca Al-Quran mulai memudar karena 

kemajuan teknologi.  

Banyak dari kalangan remaja yang lebih memilih untuk membuka 

telepon genggam dari pada membuka Al-Qur’an. Ini merupakan salah 

satu contoh bahwa adat membaca dan mempelajari Al-Qur’an harus 

kembali ditingkatkan, agar peserta didik dapat mengetahui kitab suci 

umat muslim dan mereka memiliki motivasi baru untuk selalu membaca 

dan mempelajari Al-Qur’an. Dan tradisi ini pasti akan sangat 

membutuhkan bimbingan dari guru selaku orang tua dan pendidik yang 

ada di lembaga pendidikan.  

                                                        
13 https://islam.nu.or.id/post/read/116677/keutamaan-membaca-al-qur-an-dalam-

adits-rasulullah 
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Kegiatan tradisi membaca Al-Qur’an  merupakan salah satu cara 

madrasah dalam melakukan pembinaan akhlak secara berkelanjutan. 

Oleh karena itu peserta didik diharapkan agar tetap konsisten berpegang 

teguh pada Al-Qur’an dan senantiasa membacanya setiap saat. 

Istilah yang menyatakan bahwa buku adalah jendela dunia 

nampaknya memang pantas diberikan untuk menjelaskan betapa 

pentingnya kita membaca buku. Melalui kegiatan membaca kita telah 

membuka jendela dunia kita. Lewat membaca, banyak ilmu 

pengetahuan yang bisa kita dapat. Selain itu, masih terdapat banyak 

manfaat yang bisa kita dapat hanya dengan meluangkan waktu untuk 

membaca, seperti mencegah dari penyakit pikun, melatih kemampuan 

berpikir otak, serta dapat mengurangi resiko stress. 

Menurut IEA ( the International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement ) dalam Bahrul Hidayat & Suhendra Yusuf 

mengatakan bahwa, “kemampuan membaca dalam arti yang sangat luas 

mencakup kemampuan untuk melakukan refleksi terhadap isi bacaan 

dan menggunakannya sebagai alat untuk mencapai tujuan individu dan 

tujuan masyarakat pada umumnya”.14 Artinya dengan membaca akan 

mendapatkan hasil atau timbal balik dari apa yang dibacanya, kemudian 

apa yang didapatkannya tersebut digunakan untuk mencapai tujuannya. 

Menurut Mortimer J. Adler & Charles Van Doren membaca 

merupakan sebuah aktivitas yang aktif yakni menggerakkan mata dan 

pikiran, karenanya semua kegiatan membaca harus aktif sampai tingkat 

                                                        
14 Bahrul Hidayat & Suhendra Yusuf, 2011,  Benchmark Internasional Mutu Pendidikan, 

Jakarta: Bumi Aksara,  Cet. 2, hlm. 51 
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tertentu. Membaca bisa menjadi kurang atau lebih aktif, semakin aktif 

membaca maka akan semakin baik. Membaca adalah seni menangkap 

sebaik mungkin berbagai jenis tulisan. Tulisan adalah hal kompleks 

yang bisa dipahami secara lebih atau kurang menyeluruh, mulai dari 

sangat sedikit sampai dengan seluruh ide penulis.15  

Membaca dapat dikategorikan aktif apabila dapat membuat  

pembaca menjadi lebih baik dalam membaca dan mau untuk terus-

menerus membaca. Membaca merupakan suatu aktivitas yang 

memerlukan situasi yang baik serta kondusif, hal ini bertujuan agar 

membaca benar-benar membawa manfaat. Artinya, membaca itu 

memerlukan konsentrasi yang tinggi. 

Dalam Ilzamudin Ma’mur yang berjudul Membangun Tradisi 

Literasi Meretas Komunikasi Global, menjelaskan bahwa: “Tindakan 

membaca sedikitnya ada tiga komponen yang terlibat, yakni penulis 

bacaan, teks bacaan dan kita sebagai pembaca. Tidak ada teks tulisan 

atau teks bacaan kalau tidak ada penulisnya, pesan dalam teks bacaan 

yang dirumuskan dan dituangkan penulisnya tidak akan tersebar dan 

terkomunikasikan kalau tidak ada pembacanya”16. 

Membaca merupakan proses memahami makna pesan atau materi 

tertulis serta menggali informasi dari teks. Tiga komponen tersebut 

mempunyai korelasi yang saling berkaitan erat dalam aktivitas 

                                                        
15 Mortimer J. Adler & Charles Van Doren, 2007, How To Read A Book: Cara Jitu Mencapai 

Puncak Tujuan Membaca, Terj. How To Read A Book: The Classical Guide to Intellegent 
Readingoleh A. Santoso & Ajeng AP, Jakarta: Indonesia Publishing, hlm. 5-7 

16 Ilzamudin Ma’mur,2010, Membangun Budaya Literasi Meretas Komunikasi Global, 
Banten: IAIN Suhada Press, hlm.145 
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membaca, sehingga kita mendapatkan sebuah pemahaman berupa 

informasi atau pengetahuan yang belum kita ketahui sebelumnya. 

Menurut Sunarto NS, “tradisi baca seseorang ialah suatu sikap dan 

tindakan atau perbuatan untuk membaca yang dilakukan secara teratur 

dan berkelanjutan. Seorang yang mempunyai tradisi baca adalah bahwa 

orang tersebut telah terbiasa dan berproses dalam waktu yang lama 

dalam hidupnya selalu menggunakan sebagian waktunya untuk 

membaca.17 

Tradisi membaca bisa terjadi diantara orang per orang atau setiap 

individu, dan dapat dikatakan mempunyai tradisi membaca yakni 

apabila membaca telah menjadi suatu yang berlangsung secara terus-

menerus dan menjadi pola kebiasaan bagi seseorang. 

Menurut Rahma Sugihartati, “aktivitas membaca merupakan 

bagian dari tradisi, yang tidak hanya melibatkan unsur-unsur tradisi 

fisik seperti buku, meja, kacamata, kertas dan sejenis, tetapi juga unsur-

unsur non fisik yaitu selera, makna dan nilai”.18  

Demikian membaca merupakan sebuah tradisi, dan dapat dikatakan 

sebagai tradisi membaca. Dalam hal ini tradisi membaca dapat 

berwujud sebagai aspek fisik, yakni sesuatu yang sangat akrab dengan 

buku, atau dapat dikatakan mempunyai tradisi membaca kalau selalu 

memegang dan membawa buku kapan dan dimanapun.  

Sedangkan aspek non fisik erat kaitannya tradisi membaca ialah 

terhadap individu-indidvidu yang mempunyai minat atau keinginan 

                                                        
17  Sutarno NS, 2006, Perpustakaan dan Masyarakat, Jakarta: Sagung Seto, hlm.27. 
18 Rahma Sugihartati, 2010, Membaca, Gaya Hidup dan Kapitalisme, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, hlm. 29 
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untuk membaca apa yang disukainya. Kemudian membaca menjadi 

sesuatu yang berharga bagi diri individu, sehingga ia tidak akan 

melewatkan kesempatan waktunya untuk membaca. 

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi 

membaca ialah suatu pola dari sikap, perilaku atau kebiasaan dalam 

membaca yang berlangsung secara terus-menerus. Tradisi membaca 

berawal dari minat individu dalam membaca apa yang disukainya, 

kemudian berlanjut menjadi kebutuhan bagi kehidupannya. Membaca 

menjadi tradisi oleh sebab itu kebutuhan kehidupan akan keingintahuan 

di dalam lingkungan sosialnya dan mempunyai arti tertentu bagi 

pembaca. 

b. Tujuan Membaca 

Sebuah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan manusia tentunya 

mempunyai maksud dan tujuan dalam pelaksanaannya. Maksud dan 

tujuan itu dapat dikatakan pula sebagai sebuah tujuan yang akan 

dicapai. Salah satunya ialah dalam penerapan tradisi membaca, tentunya 

ada maksud dan tujuan yang akan dicapai dalam penerapannya.  

Menurut Tilaar dalam Rahma Sugihartati, “masyarakat yang gemar 

membaca akan melahirkan masyarakat belajar, karena membangun 

perilaku dan tradisi membaca adalah kunci untuk membangun 

masyarakat ilmu pengetahuan yang berbasis pada pengembangan 

kualitas sumber daya manusia”.19 Demikian adanya tradisi membaca 

                                                        
19  Rahma Sugihartati, 2010, Membaca, Gaya Hidup dan Kapitalisme, hlm. 3 
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bertujuan untuk membuat masyarakat mau dan giat untuk belajar, 

dengan begitu kualitas masyarakat akan semakin baik.  

Menurut Supriyanto, dkk. menyebutkan bahwa “Kampus harus 

dapat mendedikasikan dirinya untuk membangun tradisi baca di 

lingkungan perguruan tingggi. Tujuannya adalah untuk membantu 

mahapeserta didik memperoleh pengalaman yang berhasil dalam 

pembelajaran dan agar dapat menciptakan pembelajaran seumur hidup 

mereka.”20 Pendapat tersebut menyiratkan bahwa tradisi membaca 

merupakan sebuah pengalaman yang akan berpengaruh terhadap 

kehidupan kita. 

c. Faktor-faktor Tradisi Membaca 

Dalam menerapkan sebuah tradisi tentunya terdapat hal-hal yang 

berpengaruh di dalam penerapan tersebut. Terlepas dari itu tradisi 

membaca salah satunya juga mempunyai hal-hal yang berpengaruh di 

dalam penerapannya. Hal-hal tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah 

faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya tradisi membaca. 

Faktor-faktor tersebut dapat berupa hal-hal yang mendorong untuk 

melakukannya atau bisa juga hal-hal yang menghambat dalam 

pelaksanaannya. 

Menurut Sutarno, “faktor-faktor tradisi membaca diantaranya ialah 

tersedianya bahan bacaan yang memadai, bervariasi dan mudah 

ditemukan, serta dapat memenuhi keinginan pembacanya.”21 Sarana 

menjadi faktor penting untuk mendukung aktivitas membaca. 

                                                        
20 Supriyanto, dkk, 2006,  Aksentuasi Perpustakaan dan Pustakawan, Jakarta: Sagung Seto, , 

hlm.299. 
21 Sutarno,2006, Perpustakaan dan Masyarakat, hlm.. 28 
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Ketersediaan buku-buku atau bahan bacaan lainnya merupakan alasan 

aktivitas membaca akan dilakukan dengan penuh minat dan motivasi. 

Menurut Fahrurrozi yang dituliskan dalam Jurnal DIMAS UIN 

Walisongo, Vol. 15, yakni:  

“Beberapa faktor dalam meningkatkan minat baca di madrasah 

serta menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi tradisi membaca 

diantaranya, yaitu belum lengkap dan tidak terbaharuinya bahan bacaan 

yang tersedia di perpustakaan, belum terklasifikasinya buku di 

perpustakaan sesuai dengan temanya, guru belum memiliki kemampuan 

pembelajaran yang dapat menunjang berkembangnya tradisi baca 

peserta didik, dan faktor yang tidak kalah penting ialah kemauan orang 

tua untuk menemani atau mendampingi peserta didik membaca dan 

belajar di rumah”.22  

Faktor-faktor yang disebutkan tersebut sangat erat kaitannya dalam 

menumbuhkan tradisi membaca terutama dikalangan anak-anak atau 

remaja. Dalam hal ini sekolah sangat berpengaruh dalam menumbuhkan 

tradisi membaca di dalam diri anak. 

Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi tradisi membaca ialah faktor dari individu itu sendiri, 

faktor sarana dan prasarana membaca, dan faktor lingkungan sekitar. 

Faktor diri sendiri adalah yang utama, bagaimana bisa membaca jika 

bukan karena kemauan orang itu sendiri, sebab membaca membutuhkan 

sinergi antara mata dan pikiran yang dimiliki seseorang, dengan begitu 

                                                        
22 Fahrurrozi, 2015, Pengembangan Budaya Membaca Peserta didik Madrasah Ibtidaiyah di 

Kota Semarang, Jurnal DIMAS UIN Walisongo, Vol. 15 No.2, , hlm. 94.  
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seseorang dapat memahami isi bacaan tersebut. Kemudian faktor sarana 

dan prasarana ialah yang menunjang apa yang akan dibaca oleh 

seseorang, aktivitas membaca ialah dengan adanya bahan bacaan yang 

diwujudkan dalam bentuk buku, majalah atau bacaan lainnya. Lalu 

faktor yang tidak kalah penting ialah lingkungan sekitar, apakah 

mendukung seseorang untuk membaca serta terbentuknya tradisi 

membaca oleh masyarakat di lingkungan tersebut, sebab membaca 

membutuhkan konsentrasi dan tradisi membaca dapat terwujud apabila 

masyarakat telah sadar akan manfaat membaca. 

d. Tahapan Tradisi Membaca 

Setiap hal yang ingin dicapai dengan baik dan terdapat sebuah 

tujuan, tentunya mempunyai kriteria tertentu untuk mendapatkan hasil 

yang maksimal. Demikian juga halnya dalam penerapan tradisi 

membaca, dibutuhkan kriteria-kriteria agar tradisi membaca dapat 

terbentuk sesuai dengan tujuan yang diinginkan.  

Menurut Sutarno, ada tiga tahapan yang harus dilalui di dalam 

menumbuhkan tradisi membaca, yakni: 

Pertama, dimulai dengan adanya kegemaran karena tertarik bahwa 

buku-buku tersebut dikemas dengan menarik, baik desain, gambar, 

bentuk dan ukurannya. Di dalam bacaan tertentu terdapat sesuatu yang 

menyenangkan diri pembacanya. Kedua, setelah kegemaran tersebut 

dipenuhi dengan ketersediaan bahan dan sumber bacaan yang sesuai 

dengan selera, ialah terwujudnya kebiasaan membaca. Kebiasaan itu 

dapat terwujud manakala sering dilakukan, baik atas bimbingan orang 
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tua, guru atau lingkungan di sekitarnya yang kondusif, maupun atas 

keinginan anak tersebut. Ketiga, jika kebiasaan membaca itu dapat 

terus dipelihara, tanpa “gangguan” media elektronik, yang bersifat 

“entertainment”, dan tanpa membutuhkan keaktifan fungsi mental. Oleh 

karena seorang pembaca terlibat secara konstruktif dalam menyerap dan 

memahami bacaan, maka tahap selanjutnya ialah bahwa membaca 

menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Setelah tahap-tahap tersebut 

dapat dilalui dengan baik, maka pada diri seseorang tersebut mulai 

terbentuk adanya tradisi baca.”23 

Demikian bahwa kriteria dalam tradisi membaca diantaranya ialah 

dimulai dengan ketertarikan untuk membaca, lalu tumbuh kebiasaan 

membaca, kemudian membaca menjadi fokus dalam kegiatannya, 

dengan begitu membaca akan menjadi sebuah kebutuhan dan 

terbentuklah tradisi membaca. 

Berdasarkan penjelasan dari konsep-konsep tersebut, penulis 

menyimpulkan bahwa kriteria tradisi membaca ialah kebiasaan atau 

kegemaran untuk membaca, memiliki konsistensi untuk membaca serta 

pemahaman pembaca di dalam membaca dan pemanfaatan sumber 

bacaan yang dimiliki. 

e. Bentuk-bentuk Tradisi Membaca 

Bentuk-bentuk tradisi membaca diantaranya dapat dibuktikan 

dengan cara menulis, sebagaimana dijelaskan oleh Ilzamudin Ma’mur 

bahwa “Penumbuhan tradisi baca-tulis pendidikan pesantren 

                                                        
23 Sutarno,2006, Perpustakaan dan Masyarakat, hlm. 28-29 
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seyogyanya berujung pada pemantapan pada tradisi tulisan. Dalam 

beberapa kajian akadeMI tentang literasi disingkapkan bahwa kebiasaan 

atau keterampilan membaca berkorelasi sangat signifikan dengan 

kebiasaan/keterampilan menulis.”24  

Kebiasaan membaca yang dilakukan oleh setiap orang itulah yang 

dapat dikatakan sebuah tradisi membaca dalam diri seseorang. Tradisi 

membaca akan menghasilkan tradisi menulis dengan adanya produk 

berupa buku, artikel, hasil penelitian, dan tulisan lainnya. 

Tradisi membaca yang ada saat ini dikalangan remaja ialah 

membaca sebagai bagian dari hiburan atau hanya membaca terhadap 

apa yang disenanginya saja dan membaca bacaan yang sedang populer 

saat itu. Hal ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk tradisi 

membaca karena membaca telah menjadi sebuah aktifitas yang 

berkesinambungan dan dilakukan oleh banyak orang. 

Rohanda menyebutkan dalam penelitiannya bahwa: “Perilaku 

remaja dalam mencari dan memanfaatkan media bacaan hiburan ialah 

sebagai sarana rekreasi, mencari serta memperoleh media bacaan 

hiburan di perpustakaan sekolah, memperoleh bacaan tersebut dengan 

cara meminjam dari perpustakaan sekolah, berkunjung ke tempat-

tempat sumber bacaan hiburan, membaca di lokasi perpustakaan dan 

taman bacaan atau membacanya di rumah mereka masing-masing, dan 

                                                        
24 Ilzamudin Ma’mur, 2010,  Membangun Budaya Literasi Meretas Komunikasi Global, 

hlm.26 
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mendapat tugas membuat resensi, sinopsis, sanduran, serta diskusi 

kelompok dari guru mata pelajaran Bahasa Indonesia”.25 

Demikian tradisi membaca yang terdapat di dalam diri seseorang 

maka ia dengan sendirinya akan menjadikan bacaan sebagai bagian dari 

kehidupan sehari-hari mereka, yakni salah satunya sebagai hiburan. 

Bentuk tradisi membaca itu sendiri dapat terlihat melalui keinginan diri 

seseorang ketika mau mencari bahan bacaan seperti buku atau majalah 

ke tempat-tempat yang menyediakan bahan-bahan bacaan tersebut. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa bentuk-

bentuk tradisi membaca diantaranya ialah tradisi membaca melalui 

internet atau teknologi informasi. Tradisi membaca terlihat ketika 

membaca dilakukan ketika ada bacaan yang disenanginya atau bacaan 

itu sedang populer. Selain itu, tradisi membaca juga dapat buktikan 

dengan adanya berbagai jenis tulisan atau kebiasaan menulis, sebab 

menulis merupakan bentuk curahan dari proses membaca bagi setiap 

orang yang menulis. 

2. Strategi pengembangan membaca Al-Qur’an 

a. Pengertian Al-Qur’an 

Al-Qur’an secara bahasa adalah bacaan. Kalimat Al-Qur’an   

adalah lafadz atau kata lain (sinonim) dari masdar qiroatan yang 

diambil dari asal kata qoroa yang artinya membaca.26  

                                                        
25 Rohanda, 2010,  Budaya Baca Remaja, Bandung: UNPAD Press,  hlm. 231-232. 
26 Sobih as-Sholih,1988, Mabahis fi Ulumil Quran, Bairut Libanon: Darul Ilmi, hlm 19 
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Al-Qur’an merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia 

yang diwahyukan secara berangsur-angsur (mutawatir) kepada nabi 

Muhammad SAW. 

Pengertian Al-Qur’an seperti yang telah disepakati oleh ulama 

adalah firman Allah sekaligus mukjizat yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW melalui malaikat Jibril AS 

Al-Qur’an ditulis di mushaf dan dipelajari secara turun temurun 

(mutawatir), diawali dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat 

an-Nash.27 

Dalam  penyebutannya Al-Qur’an mempunyai beberapa nama. 

Disamping disebut dengan Al-Qur’an yang artinya bacaan, ia juga bisa 

disebut dengan nama Al Furqan (peMIah), at-Tanzil (yang diturunkan), 

az-Dzikr (peringatan), al-Kitab (tulisan).  

Dalam berbagai tempat Allah SWT mensifati Al-Qur’an dengan 

kata Nur yang artinya cahaya, Hudan (penunjuk),  Rahmat  (kasih  

sayang),  Syifa’  (obat),  Mau’idzhah (peringatan), Aziz (mulia), 

Mubarak (diberkahi), Basyir (kabar gembira) Nadzir (kabar ancaman) 

dan nama-nama lain berikut sifatnya yang disebutkan oleh Allah dalam 

Al-Qur’an.28 

Ayat pertama kali yang turun dalam Al-Qur’an adalah surat al-

Alaq. Adapun ayat terakhir yang turun ulama masih berbeda pendapat. 

Ada yang mengatakan surat al-Baqarah ayat 281 dan ada yang 

mengatakan di surat al-Maidah ayat 3. Namun pendapat yang pertama 

                                                        
27 Syaikh Ali as-Shobuni, 1985,  al-Tibyan fi Ulumil Quran , Bairut Libanon: „Alimul Kitab, 

hlm. 8 
28 Syaikh Ali as-Shobuni, 1985,hlm.11 
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itu lebih kuat dan shahih, seperti yang pernah diungkapkan oleh sahabat 

nabi Ibnu Abbas, ayat terakhir yang turun adalah surat al-Baqarah ayat 

281. 

(#θà) ¨? $#uρ $ YΒ öθ tƒ šχθãèy_ ö�è? ÏµŠÏù ’ n< Î) «!$# ( §ΝèO 4† ¯ûuθè? ‘≅ä. <§ø tΡ $ ¨Β ôMt6 |¡ Ÿ2 

öΝèδ uρ Ÿω tβθ ãΚ n=ôàãƒ ∩⊄∇⊇∪     

       “dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang 
pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. kemudian 
masing-masing diri diberi Balasan yang sempurna terhadap apa yang 
telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya 
(dirugikan).” 29 

 

Jika kita memperhatikan dan menganalisis dari beberapa definisi 

yang dikemukakan oleh para ahli di atas, tampaknya saling 

berhubungan dan saling melengkapi.  Dari definisi diatas terdapat sifat-

sifat yang membedakan Al-Qur’an dengan kitab-kitab lainnya. 

Sifat-sifat tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Isi Al-Qur’an 

Dari segi isi, Al-Qur’an adalah Kalamullah atau firman Allah 

SWT. Dengan sifat ini, ucapan rosulullah, malaikat, jin, dan 

sebagainya tidak disebut Al-Qur’an. Kalamullah mempunyai 

keistimewaan yang tidak mungkin dapat ditandingi oleh perkataan 

lainnya. 

Firman Allah dalam QS. Al Isro’:9 

 

                                                        
29 Referensi: https://tafsirweb.com/505-quran-surat-al-baqarah-ayat-281.html 
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“Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada 
(jalan) yang lebih Lurus dan memberi khabar gembira 
kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh 
bahwa bagi mereka ada pahala yang besar, (QS. Al Isyro’ : 
9)30 

 

b) Cara turunnya 

Turunnya Al-Qur’an merupakan suatu kejadian yang sangat 

mengagetkan sekaligus menggembirakan hati Rasulullah SAW. 

Sebagaimana turunnya Surat Al-‘alaq (ayat:1-5), Nabi Muhammad 

SAW  dalam menerimanya sangatlah berat karena karena 

diturunkan lewat perantara malaikat jibril sesosok yang membuat 

Nabi SAW ketakutan. Saat malaikat jibril menyampaikan wahyu 

tersebut, Rasullullah SAW juga merasa keberatan karena tidak bisa 

melaksakan apa yang diperintah malaikat jibril. 

Tetapi setelah berkali-kali malaikat jibril mengulang akhirnya 

Rasullah SAW dapat menerimanya. Begitupun saat menerima ayat-

ayat yang lain, Rasulullah SAW selalu merasa ketakutan dengan 

segala sesuatu yang mengiringi ayat-ayat tersebut. Dari segi 

turunnya, Al-Qur’an disampaikan melalui Malaikat Jibril AS. yang 

terpercaya (Al-Ruhul Amin). 

ِ��ُ�نَ  َٰ
� ۖ َوَ�� �َْ�
ُُ� �َِ��ٓ إِ�َّ ٱْ�ٍ َٰ�ِّ�َ� ۭ�ٍ  َو�َ�َْ' أَ%َ$ْ��َ�ٓ إِ�َْ�َ# َءا�َٰ

                                                        
30 Referensi: https://tafsirweb.com/4613-quran-surat-al-isra-ayat-9.html 
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“Dan  sesungguhnya  Kami  telah  menurunkan  kepadamu 
ayat-ayat yang jelas; dan tak ada yang ingkar kepadanya, 
melainkan orang-orang yang fasik.31 
 
Dengan demikian, jika ada wahyu Allah yang langsung 

disampaikan kepada nabi Muhammad SAW, tanpa perantara 

malaikat Jibril, seperti hadits qudsi (hadits yang lafalnya dari 

rosulullah SAW dan maknanya dari Allah SWT) tidak termasuk 

Al-Qur’an atau mungkin wahyu-wahyu lain yang tidak tertulis 

yang disampaikan Allah kepada manusia dalam bentuk ilham dan 

sebagainya tidaklah dapat disebut Al-Qur’an.  

c) Pembawanya 

Bagi umat Islam, Al-Qur’an bukanlah benda yang asing lagi. 

Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini 

menjadi pedoman hidup bagi para umat Islam. Bahkan diantara 

mereka ada yang menghafalnya, dari mulai satu juz hingga tiga 

puluh Juz.  

 Dari segi pembawanya, Al-Qur’an diturunkan kepada nabi 

Muhammad SAW bin Abdullah, seorang rosul yang dikenal 

sebagai Al-Amin (terpercaya). Ini berarti wahyu Allah SWT yang 

disampaikan kepada nabi selain nabi Muhammad tidak disebut 

dengan Al-Qur’an. 

Al-Qur’an diturunkan oleh Allah SWT melalui Malaikat Jibril 

kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro, Makkah, Arab Saudi. 

                                                        
31  Referensi: https://tafsirweb.com/505-quran-surat-al-baqarah-ayat-99.html 
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Setelah itu Al-Qur’an turun berangsur-angsur selama kurang lebih 

23 tahun. Sebagian meriwayatkan Al-Qur’an turun selama 22 tahun 

2 bulan 22 hari. Selama itu, Al-Qur’an difirmankan Allah SWT 

kepada Nabi Muhammad sebanyak 30 juz atau 114 surat atau 

sekitar 6666 ayat. Alquran turun di dua tempat, yaitu di Makkah 

(yang kemudian ayatnya disebut Makkiyah) dan Madinah (disebut 

ayat Madaniyah).32 

d) Fungsinya 

1. Al – Huda ( Petunjuk) 

Di dalam Al-quran ada tiga posisi Al-quran yang fungsinya 

sebagai petunjuk. Al-quran menjadi petunjuk bagi manusia 

secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan 

petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-quran tidak 

hanya menjadi petunjuk bagi umat Islam saja tapi bagi manusia 

secara umum. 

Kandungan Al-quran memang ada yang bersifat universal 

seperti yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan itu bisa 

menjadi petunjuk bagi semua orang tidak hanya orang yang 

beriman Islam dan bertakwa saja. 

Petunjuk bagi orang yang beriman berarti bagi orang yang 

memiliki iman Islam dalam dirinya yaitu yang mengakui bahwa 

Nabi Muhammad utusan Allah dan Allah merupakan satu-

satunya Tuhan Semesta Alam. Sedangkan untuk orang yang 

                                                        
32 Naṣr Hâmid Abû Zayd, 2000, Mafhûm An-Naṣṣ: Dirâsah Fi ‘Ulûm AlQur’an, Maroko, al-

Markaz aṡ-Ṡaqafi al-‘Arabi, hlm. 159 
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bertakwa berarti bagi orang-orang yang benar-benar 

menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya 

2. Al – Furqon (PeMIah) 

Nama lain Al-quran adalah Al-Furqon atau peMIah. Ini 

berkaitan dengan fungsi Al-quran sebagai Keajaiban Al-Qur’an 

di Dunia lainnya yang dapat menjadi peMIah antara yang hak 

dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Di dalam 

Al-quran dijelaskan berbagai macam hal yang termasuk kategori 

salah dan benar atau hak dan yang batil.  

Jadi jika sudah belajar Al-Quran dengan benar maka 

seseorang seharusnya dapat membedakan antara yang benar dan 

yang salah. MIalnya saja saat mencari keuntungan dengan 

berdagang, dijelaskan bahwa tidak benar jika melakukan 

penipuan dengan mengurangi berat sebuah barang dagangan. 

Begitu juga dengan berbagai permasalahan lainnya yang bisa 

diambil contohnya dari ayat-ayat Al-Quran. 

3. Al-Asyifa (obat) 

Di dalam Al-quran Keajaiban Al-Qur’an di Dunia Nyata 

disebutkan bahwa Al-quran merupakan obat bagi penyakit yang 

ada di dalam dada manusia. Penyakit dalam tubuh manusia 

memang tak hanya berupa penyakit fisik saja tapi bisa juga 

penyakit mental atau psikologis, contohnya saja cara mengatasi 

depresi menurut islam. Perasaan manusia tidak selalu tenang, 

kadang merasa marah, iri, dengki, cemas, dan lain-lain. 
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Manfaat Membaca Al-Qur’an dan mengamalkannya dapat 

terhindar dari berbagai penyakit hati tersebut. Al-Qur’an 

memang hanya berupa tulisan saja tapi  keutamaan membaca 

Al-Qur’an dapat memberikan pencerahan bagi setiap orang yang 

beriman. Saat hati seseorang terbuka dengan Al-Qur’an maka ia 

dapat mengobati dirinya sendiri sehingga perasaannya menjadi 

lebih tenang dan bahagia dengan berada di jalan Allah SWT 

4. Al-Mau’izah (Nasihat) 

Al-Quran juga berfungsi sebagai pembawa nasihat bagi 

orang-orang yang bertakwa dan juga sebagai Sumber Pokok 

Ajaran Islam. Di dalam Al-Qur’an terdapat banyak pengajaran, 

nasihat-nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang 

yang bertakwa, yang berjalan di jalan Allah SWT. Nasihat yang 

terdapat di dalam Al-Qur’an biasanya berkaitan dengan sebuah 

peristiwa atau kejadian, yang bisa dijadikan pelajaran bagi 

orang-orang di masa sekarang atau masa setelahnya. 

Nasihat dan peringatan tersebut penting karena sebagai 

manusia kita sering menghadapi berbagai masalah dan cara 

penyelesaiannya sebaiknya diambil dari ajaran agama. 

Bagaimana cara kita menghadapi tetangga, suami, orang tua, 

dan bahkan musuh kita telah diajarkan dalam Al-Qur’an. 

Al-Qur’an berfungsi sebagai dalil atau petunjuk atas 

kerosulan Nabi Muhammad SAW, pedoman bagi hidup 

manusia, menjadi obat dari segala macam penyakit, menjadi 
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ibadah bagi yang membacanya, serta pedoman dan sumber 

petunjuk dalam kehidupan. 

e) Susunannya 

 Al-Qur’an terhimpun dalam satu mushaf yang terdiri dari 

ayat-ayat dan surat-surat. Al-Qur’an disusun sesuai dengan 

petunjuk nabi Muhammad SAW, karena itu susunan ayat ini 

bersifat tauqifi, sedangkan urutan surat yang dimulai dari al-fatihah 

dan diakhiri dengan surat al-Nas disusun di atas ijtihad, usaha dan 

kerja keras para sahabat di bawah pemerintah kholifah Abu Bakar 

dan Ustman bin Affan.  

Urutan  surat-surat dalam Al-Qur’an bersifat ijtihadi dari para 

sahabat Nabi Muhmmad SAW. Pendapat ini dinisbatkan kepada 

jumhur ulama (mayoritas ulama), di antaranya Imam Malik dan al-

Qadhi Abu Bakar. Ibnu Faris mengatakan, terdapat dua proses 

dalam  penghimpunan Al-Qur’an. Pertama, urutan surat Al-

Qur’an, ini diserahkan pada sahabat, Kedua, penghimpunan ayat 

dalam surat Al-Qur’an, ini ditentukan oleh Nabi SAW langsung. 

Ada dua alasan yang mendasari pendapat yang pertama ini. 

Pertama, mushaf yang dimiliki para Sahabat berbeda-beda 

urutannya sebelum masa kekhalifahan Utsman radliyallahu ‘anh, 

meskipun mereka mengurutkan surat-surat di dalamnya 

berdasarkan apa yang mereka dapatkan dari Nabi.  Beberapa 

mushaf yang berbeda itu di antaranya milik Ubay bin Ka’ab, yang 

mana didahului dengan surat al-Fatihah, kemudian al-Baqarah, 
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kemudian an-Nisa`, kemudian Ali Imran, kemudian al-An’âm. 

Mushaf Ibnu Mas’ud yang diawali dengan surat al-baqarah, 

kemudian an-Nisa`, kemudian Ali Imran, dan seterusnya. Mushaf 

Ali yang urutannya sesuai dengan surat yang turun pada Nabi 

SAW, yaitu diawali dengan Iqra`, kemudian al-Mudattsir, 

kemudian Qâf, kemudian al-Muzammil, kemudian al-Lahhab, 

kemudian at-Takwir, dan seterusnya. Dalil kedua, yaitu riwayat 

dari Ibnu Asytah dari jalur Ismail bin ‘Abbas, dari Hibban bin 

Yahya, dari Abu Muhammad al-Qurasyi: 

أََ�َ�ھُْ� �7َ8ْ�ُُن أَْن 6ُ�َ�.2ُِ&ا ا	5َِّ&اَل �2َ3َََ� ُ�ْ&َرةَ ا0َْ1ْ/َ�ِل َوُ�ْ&َرةَ ا	�َّْ&.َِ- �ِ� ا	,َّْ�+ِ 

 ِ�!ْ:ِ ْ:7َِ; ا	�َّ � هللاِ ا	�َِّ,ِْ�ِ. �7َُ<َ=!َْ. �ْ َّ>َ/ُ6 �  َو	َْ

  
“Utsman memerintahkan para sahabat untuk mengikuti surat 
Sab’u at-Thiwal (tujuh surat yang panjang), kemudian Utsman 
menjadikan surat al-Anfal dan at-Taubah pada urutan ketujuh 
dengan tanpa meMIahkan keduanya dengan basmalah.33 

 
Urutan surat-surat dalam  Al-Qur’an semuanya tawqifi dari 
Rasulullah SAW sebagaimana urutan  ayat-ayat Al-Qur’an. 
Dalil yang dipegang oleh ulama yang  berpendapat  demikian, 
yaitu para sahabat bersepakat atas  mushaf  pada  masa 
Utsman, di mana  ketika itu semua mushaf yang berbeda sudah  
dilenyapkan  agar tak terjadi fitnah di kalangan Muslim. Selain 
itu,  mereka  juga  memiliki  riwayat yang menguatkan 
pendapat mereka. Diantaranya: 

 
 

�: "ط�أ ��� :Bب �; ا	��آن �@ردت �����ل 	=� ر�&ل هللا $�# هللا ��!  و
�=�:  أH أ�Gج :�# أ��! " �,@	=� أ$�Eب� ���ر�&ل هللا $�# هللا ��!  و

�&ر  +���&ر و I7Gر و&�BEN O!P.&ن ا	��آن؟ ��	&ا: KL  .BE0ث 
�&ر وإ:Tى ��Rة �&رة وKLث ��Rة و:Bب ا	7/<� �; ق  +,Nو

#�:.  ��E0  

 

                                                        
33https://islam.nu.or.id/post/read/96908/siapa-yang-menyusun-urutan-surat-surat-dalam-al-

quran 
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Rasulullah bersabda pada kami, “Telah turun kepadaku hizb 
(bagian) Al-Qur’an, sehingga aku tidak ingin keluar sampai 
selesai.” (Aus bin Hudzaifah) berkata, “Kami bertanya kepada 
para sahabat Rasulullah SAW ‘Bagaimana kalian membagi 
pengelompokan Al-Qur’an?’ Mereka menjawab, ‘Kami 
membaginya menjadi tiga surat, lima surat, tujuh surat, 
sembilan surat, sebelas surat, tiga belas surat, dan hizb Al-
Mufashshal yaitu dari surat Qaf sampai akhir’.” (HR 
Ahmad).34 

 
Riwayat ini menunjukan bahwa penertiban surat-surat dalam 

Al-Qur’an telah ada pada zaman Rasulullah  SAW. Namun kendati 

demikian, pendapat ini pun memiliki beberapa sanggahan. Di 

antaranya, bahwa riwayat yang mereka gunakan terkait urutan surat 

tidak terjadi pada semua surat, namun hanya sebagiannya saja. 

Maka tak dapat disimpulkan juga bahwa urutan surat-surat dalam 

Al-Qur’an semuanya tawqifi 

Sebagian Ijtihadi Sebagian Tauqifi Ketiga, urutan surat-surat 

dalam Al-Qur’an sebagian tawqifi, sebagian ijtihadi. Sebagaimana 

yang dituturkan al-Qadhi Abu Muhammad bin ‘Athiyyah, 

“Sesungguhnya kebanyakan surat-surat dalam Al-Qur’an sudah 

diketahui urutannya pada masa Nabi, seperti surat Sab’u ath-

Thiwal, dan al-Mufasshal. Adapun selainnya, urutannya 

kemungkinan diserahkan kepada generasi selanjutnya. ”Pengarang 

kitab Manahil al-‘Irfan, az-Zarqâni berpendapat bahwa pendapat 

ketiga ini lebih utama, karena ia melihat kedua pendapat awal, 

yakni dalil yang mereka gunakan berindikasi sebagiannya ijtihadi, 

sebagiannya tawqifi. Hanya saja di sini terjadi perbedaan pendapat 

                                                        
34

Sumber: https://islam.nu.or.id/post/read/96908/siapa-yang-menyusun-urutan-surat-surat-
dalam-al-quran 
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mengenai mana saja surat-surat yang tawqifi, dan mana saja yang 

ijtihadi. 

Para sahabat menyusun urutan-urutan surat tersebut terkenal 

dengan jujur, cerdas, pandai, sangat mencintai Allah dan Rosul, 

dan hidup serta menyaksikan hal-hal yang berkaitan dengan 

turunnya Al-Qur’an.  

f) Penyampaiannya 

Al-Qur’an yang diturunkan dalam masa 23 tahun, atau 

tepatnya, dua puluh dua tahun dua bulan dua puluh dua hari, yang 

terdiri dari 114 surat, 30 juz, dan susunannya ditentukan oleh Allah 

SWT dengan cara tawqifi, tidak mengggunakan metode-metode 

sebagaimana metode-metode penyusunan buku-buku ilmiah. 

Buku-buku ilmiah yang membahas satu masalah, selalu 

menggunakan satu metode tertentu dan dibagi dalam bab-bab dan 

pasal pasal. Metode ini tidak terdapat di dalam Al-Qur’an, yang di 

dalamnya banyak persoalan induk silih berganti diterangkan.35 

Al-Qur’an merupakan petunjuk bagi manusia menyangkut 

tuntunan yang berkaitan dengan aqidah, dan penjelasan mengenai 

petunjuk itu dalam hal rincian syariat, dengan diturunkannya Al-

Qur’an pada bulan ramadhan, mengisyaratkan bahwa sangat 

dianjurkan untuk membaca dan mempelajari Al-Qur’an selama 

bulan ramadhan, dan yang mempelajarinya diharapkan 

memperoleh petunjuk serta memahami dan menerapkan 

                                                        
35 M. Nor Ichwan, Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an, RaSAIL Media Group, Semarang, 2008, hlm. 

32 
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penjelasan-penjelasannya. Karena dengan membaca Al-Qur’an 

ketika itu bahwa yang bersangkutan menyiapkan wadah hatinya 

untuk menerima petunjuk Ilahi berkat makanan ruhani-bukan 

jasmani-yang memenuhi kalbunya. Bahkan jiwanya akan semakin 

cerah, pikirannya begitu jernih, sehingga ia akan memperoleh 

kemampuan untuk membedakan antara yang haq dan yang bathil. 36  

Bila dilihat dari rentang sejarah pewahyuan Al-Qur’an, bahwa 

dalam kurun waktu dua puluh tiga tahun, kitab Suci Al-Qur’an 

diturunkan secara bertahap untuk memenuhi tuntunan situasi dan 

lingkungan yang ada.37  

Seorang  ilmuwan terkemuka di antara sahabat rasul 

mempertegas bahwa Al-Qur’an diturunkan ke langit terbawah (bait 

al-“izzah) dalam satu malam yang kemudian diturunkan secara 

bertahap sesuai dengan keperluan. Penerimaan wahyu Al-Qur’an di 

luar jangkauan penalaran akal manusia.  

Selama empat belas abad yang silam tak ada seorang rasul 

yang muncul, dan dalam memahami fenomena wahyu kita semata-

mata merujuk pada laporan authentric dari Nabi Nuhammad SAW 

dan orang-orang kepercayaan yang menyaksikan kehidupan beliau. 

Riwayat ini mungkin dapat dipakai sebagai cermin tentang apa 

yang dialami oleh nabi-nabi sebelumnya dalam menerima 

komunikasi ketuhanan, mengingat antara nabi dengan nabi 

                                                        
36  M. Nor Ichwan, Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an, RaSAIL Media Group, Semarang, 2008, hlm. 

31 
37 M. Quraish Shihab, Mukjizat Al-Qur’an: Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah 

dan Pemberitaan Ghaib, Mizan, Bandung, cet III, 2013, hlm. 68 
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berikutnya pada zaman sebelum Nabi Muhammad SAW ada jeda 

waktu yang pendek, namun ada jeda waktu yang cukup lama sekali 

dalam menerima wahyu dari Allah SWT. 

Fenomena penerimaan wahyu ini mengejutkan banyak pihak. 

Ini dapat dilihat dari peranan Nabi Muhammad SAW yang 

dipersiapkan secara bertahap, suatu masa yang penuh dengan 

kebimbangan dalam melihat berbagai kejadian, fenomena, dan visi 

pandangan yang ada, juga ikut bagian dalam mempersiapkan 

kematangan jiwanya, di mana malaikat Jibril berulang kali 

memperkenalkan diri.  

Malaikat Jibril untuk yang pertama kali memperkenalkan diri 

ketika beliau berkhalwat di Gua Hira, Jibril meminta Muhammad 

SAW membaca, dan beliau mengatahan tidak tahu, tidak tahu apa 

yang akan dibaca, sampai malaikat Jibril mengulangi tiga kali, dan 

beliau menjawab dalam keadaan serba bingung dengan penuh 

ketakutan sebelum mengetahui kenabian yang tak terduga dan baru 

pertama kali mendengar Al-Qur’an.38 

Al-Qur’an disampaikan kepada kita dengan cara mutawatir 

dalam arti, disampaikan oleh sejumlah orang yang semuanya 

sepakat bahwa ia benar-benar wahyu Allah SWT, terpelihara dari 

perubahan dan pergantian. 

b. Pentingnya belajar Al-Qur’an 

                                                        
38 M. Quraish Shihab, 2013, Mukjizat Al-Qur’an: Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat 

Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib, Bandung, Mizan, cet III, 2013, hlm. 58 
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Al-Qur’an adalah firman Allah SWT yang bersifat atau berfungsi 

sebagai mu’jizat (sebagai bukti kebenaran atas kenabian nabi 

Muhammad SAW) yang diturunkan kepada nabi yang tetulis dalam 

mushaf-mushaf, yang dinukilkan atau diriwayatkan dengan jalan 

mutawatir, dan dipandang beribadah membacanya.39  

Belajar  Al-Qur’an penting sekali, selain keutamaan-keutamaan di 

dalam belajar Al-Qur’an dan mengajarkannya. Adapun diantara 

keutamaan-keutaman belajar dan mengajar Al-Qur’an adalah seperti 

yang diceritakan oleh Kulaib bin Syihab bahwa sahabat Ali bin Abi 

Tholib datang ke masjid kota Kufah. Di situ, ia mendengar teriakan 

gaduh banyak orang. Ia bertanya, ada apakah mereka? Kulaib bin 

Syihab menjawab, “mereka orang-orang yang lagi belajar Al-Qur’an”. 

Sahabat Ali bin Abi Thalib lalu memberikan apersepsi terhadap apa 

yang mereka lakukan dengan pernyataan, “mereka orang-orang yang 

mau belajar Al-Qur’an) dahulu merupakan kalangan manusia yang amat 

dicintai Rosulullah SAW.40 

Kisah ini menunjukkan bahwa aktivitas belajar Al-Qur’an 

merupakan aktivitas yang paling baik, yang telah diberikan apersepsi 

yang luar biasa oleh Rosulullah SAW.  

Dalam sebuah hadits yang amat masyhur 

� �َ�لَ ��� Gَ!ْ « َ�ْ; �7َ8ْ�َُن رV# هللا �=  َ�ِ; ا	=َّ�ِِ# $�# هللا ��!  وََّ�2ََN ;ْ�َ �ْPُ�ُ

 ُ 7ََّ� رواه ا	��Xري» اْ	�ُْ�آَن َوَ�

  

                                                        
39 Masjfuk Zuhdi, 1993. Pengantar Ulumul Qur‟an, Surabaya. PT.Bina Ilmu ,  hlm. 2 
40Syarifuddin, Ahmad. 2004. Mendidik Anak Menulis, Membaca Dan Mencintai Al-

Qur’an. Jakarta: Gema Insani. hlm. 39 
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“sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Qur’an dan mau 
mengajarkannya” (HR. Bukhari)41 

 
Meski belajar aksara (huruf) Al-Qur’an saja, Allah SWT. Telah 

memberikan apresiasi. Bacaan Al-Qur’an seseorang meski masih 

gagap, tidak fasih, susah, tidak mahir (bahasa jawa: gratul-gratul) dan 

cadel, diberikan dua nilai pahala oleh Allah SWT., asalkan ia mau 

belajar dan terus berupaya memperbaiki diri, kecuali itu sudah menjadi 

dialek kulturalnya yang sulit dihilangkan.  

c. Adab membaca Al-Qur’an  

Abu Zakariya Yahya bin Syarif ad-Din an-Nawawi telah 

menghasilkan banyak kitab. Salah satu diantaranya adalah At-Tibyan fi 

Adaabi Hamalatil Quran. Salah satu bab dalam kitab tersebut 

menjelaskan adab membaca Al- Quran. Adapun adab-adab membaca 

Al-Quran menurut Imam Nawawi adalah:42 

1) Ikhlas 

2) Membersihkan Mulut 

3) Dalam Kondisi Suci 

4) Bertayamum, jika Tidak Mendapat Air 

5) Tempat yang Bersih 

6) Menghadap Kiblat 

7) Memulai Qiraah dengan Ta’awudz 

8) Membiasakan Mengawali Setiap Surah dengan Basmalah 

9) Mentadaburi Ayat 

                                                        
41 Al-Bukhori, 2005, Kitab Shohih Bukhori, Juz.6 Bab Khoirukum Man Ta’allamal Qur’ana 

Wa “allamahu, Mauqiu Al Islam: Dalam Maktabah Syamillah, hlm.192 
42 An-Nawawi. 2018. At-Tibyan Adab Penghafal Al-Quran. Solo: Al-Qowam, hlm.67-109 
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10) Mengulang-ulang Ayat Tertentu untuk Direnungi 

11) Membaca dengan Tartil 

12) Memohon Karunia Allah saat Membaca Ayat Rahmat 

13) Menghormati Al-Quran 

14) Tidak Boleh Membaca Al-Quran dengan Bahasa Selain Arab 

15) Boleh Membaca Al-Quran Menggunakan Qiraah Sab’ah 

16) Membaca Al-Quran Sesuai Urutan Mushaf 

17) Membaca Al-Quran dengan Melihat Mushaf 

18) Tidak Mengeraskan Suara Ketika Membaca Al-Quran 

19) Dianjurkan Membaguskan Suara ketika Qiraah 

d. Indikator Kemampuan Membaca Al-Qur’an 

Indikator-indikator kemampuan membaca Al-Qur’an dapat 

diuraikan sebagai berikut: 43 

1. Kelancaran membaca Al-Qur’an 

Kelancaran berasal dari kata dasar lancar. Dalam kamus besar 

bahasa Indonesia berarti tidak tersangkut; tidak terputus; tidak 

tersendat; fasih; tidak tertunda-tunda.44 Yang dimaksud disini adalah 

membaca Al-Qur’an dengan fasih. 

2. Ketepatan membaca Al-Qur’an sesuai dengan kaidah ilmu tajwid 

                                                        
43  Abdud Dhaim al-Kahil, 2010, Esay Metode Mudah Menghafal Al-Qur’an, Etoz Puplising, 

hlm.133 
44 Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa,2002,  Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai 

Pustaka, Ed 3 Cet. 2 hlm. 633 
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Perkataan tajwid berasal dari kata dasar  د&Z yang artinya 

membaguskan.45 Sedangkan menurut istilah, ada beberapa pendapat 

yang mendefinisikan ilmu tajwid yaitu: 

Muhammad Al-Mahmud, dalam bukunya Hidayatul mustafid 

menjelaskan :  

 

/َ�ِت  � 2ُْ6َ�ُف .ِِ  ا5�َِْ�ُء �Pُِّ َ:ْ�ٍف َ:�َّ ُ َوُ�ْ,��Eَََّ ُ ِ�َ; ا	<ٌِّْ�َوا	�Tُ6ْ&ِ3َّْ ھَُ& ِ�

 ِE/َّْ�	َوا ِ̂ !ِْ��َّْ�	�Pَ _	ذا �ِ!ْaَْوِد َوTُ7ُ	ِْھ�7ََوا&ِEَْ0َو �ِ!ْ 

“Tajwid adalah ilmu yang berfungsi untuk mengetahui hak dari 
masing-masing huruf dan sesuatu yang patut bagi masing-
masing huruf tersebut berupa sifat-sifat huruf, bacaan panjang 
dan selain itu seperti tarqiq, tafhim dan sebagainya.46 

 
Adapun tujuan ilmu tajwid adalah untuk memelihara bacaan Al-

Qur’an dari kesalahan membaca. Meskipun mempelajari ilmu tajwid 

adalah fardhu kifayah, tetapi membaca Al-Qur’an dengan kaidah 

ketentuan ilmu tajwid hukumnya fardhu ‘ain.47 Hal ini tidak lain agar 

dalam membaca AlQur’an bisa baik dan benar sesuai dengan kaidah 

tajwid. 

3. Kesesuaian membaca dengan makharijul huruf 

Makharijul huruf adalah membaca huruf-huruf sesuai dengan 

tempat keluarnya huruf seperti tenggorokan, ditengah lidah, antara 

dua bibir dan lain-lain 

Secara garis besar makhraj al huruf terbagi menjadi 5 macam, 

yaitu sebagai berikut: 

                                                        
45 Mahmud Yunus, 1973, Kamus Arab Indonesia, Jakarta:Yayasan Penyelenggara/Penafsiran 

Al-Qur’an, hlm. 94 
46 Abdullah Asy’ari, 1987, Pelajaran Tajwid – Qa’idah Bagaimana Seharusnya Membaca 

al-Qur’an untuk Pelajaran Permulaan, Surabaya: Apollo Lestari, hlm.7 
 47 H. Abdul Chaer, 2013, Al-Qur’an dan Ilmu Tajwid, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 12 
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(1) Jawf (rongga tenggorokan) huruf yang keluar dari rongga 

tenggorokan adalah alif dan hamzah yang berharakat fathah, 

kasrah, atau dhammah. 

(2) Halq (tenggorokan) adapun huruf yang keluar dari tenggorokan 

terdiri dari 6 huruf  ح-خ- ع-غ- ه-ء   

(3) Lisan (lidah) terdiri dari 18 huruf 

  ي- ن-ل-ك- ق-ظ- ط-ض-ص-ش- س-ز-ر-ذ-د-ج-ث- ت

(4) Syafataani (dua bibir) terdiri dari 4 huruf  م-و ب-ف  

(5) Khoisyum(pangkal hidung) adapun huruf Khoisyum adalah mim 

dan nun yang berdengung. 

3. Manajemen 

a. Pengertian Manajemen 

Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. 

Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari 

fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen itu merupakan suatu 

proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. 

Manajemen menurut Malayu S.P. Hasibuan  adalah:  

Aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, 

penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan 

keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk 

mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh 
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perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara 

efisien.48 

Manajemen pada dasarnya merupakan suatu proses penggunaan 

sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. 

Istilah menejemen biasanya dikenal dengan ilmu ekonomi,yang 

memfokuskan pada profit (keuntungan) dan komoditas komersial. 

Seorang manajer adalah orang yang menggunakan wewenang 

dengan kebijaksanaan organisasi/perusahaan untuk menggerakkan staf 

atau bawahannya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karena itu, 

seorang manajer bertugas untuk mengelola sumber daya fisik, yang 

berupa capital (modal), human skills,(keterampilan-keterampilan 

manusia, row material (bahan mentah), dan technology, agar dapat 

melahirkan produktivitas, efesiensi, tepat waktu, (sesuai dengan rencana 

kerja), dan kualitas”.49 

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

manajemen adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk 

mencapai suatu tujuan secara efesien dan efektif. 

Bahwa pengertian manajemen adalah “ Seni dan ilmu perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pemotivasi, dan pengendalian terhadap 

orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan”.50 

Manajemen yang terdiri tindakan-tindakan perencanaan, 

pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dilakukan 

                                                        
48 Malayu S.P. Hasibuan,2006, “Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah”,Jakarta: Bumi 

Aksara, hlm.2 
49 George R Terry, 2006, “ Asas- Asas Manajemen”, Bandung: PT. Alumni, hlm. 5 
50 Siswanto H. B, 2005,”Pengantar Manajemen”, Bandung: PT. Bumi Aksara. 12 
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untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan 

melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain. 

Manajemen menjadi sangat penting artinya dari segala aspek 

kehidupan. Oleh karena itu manajemen menjadi icon yang urgen baik 

secara individual maupun secara kelompok. Para ilmuan bermacam-

macam dalam mendefinisikan manajemen walau esensinya bermuara 

pada satu titik temu. Pengertian manajemen yang paling sederhana 

adalah “seni memperoleh hasil melalui berbagai kegiatan yang 

dilakukan oleh orang lain. Manajemen ialah suatu proses pengarahan 

dan pemberian fasilitas kerja kepada orang-orang yang telah 

diorganisasi dalam kelompok-kelompok formal yang mencapai tujuan 

yang diharapkan. 

Berdasarkan pengertian diatas, kita bisa memetakan pengertian 

manajemen kepada tiga hal, yaitu : Pertama, manajemen sebagai ilmu 

pengetahuan bahwa manajemen memerlukan ilmu pengetahuan. 

Kedua, manajemen sebagai seni dimana manajer harus memiliki seni 

atau keterampilan me-manage. Ketiga, manajemen sebagai profesi, 

bahwa manajer yang profesional bisa memanage secara efektif dan 

efisien. 

Firman Allah SWT dalam surah Ash Shaff (61:4):  

¨β Î) ©!$# �=Ït ä† šÏ% ©!$# šχθè=ÏG≈s)ãƒ ’ Îû  Ï&Î#‹Î6 y™ $ y |¹ Οßγ ¯Ρr( x. Ö≈uŠ ÷Ψ ç/ 

ÒÉθ ß¹ ö�̈Β ∩⊆∪     
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”Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dalam 
dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka 
seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.51 

 

Firman Allah SWT dalam surah Al Mu’minun (23:8) : 

tÏ% ©!$#uρ öΝèδ öΝÎγ ÏF≈oΨ≈tΒ L{ öΝÏδÏ‰ ôγtã uρ tβθ ãã≡ u‘ ∩∇∪    

 “Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang 
dipikulnya) dan janjinya”52. 

 
 Dari dua ayat Al-Qur’an diatas tadi kita dapat mengambil 

kesimpulan bahwa Al-Qur’an adalah sumber dari seluruh sumber ilmu 

pengetahuan, bahkan ilmu yang baru berkembang akhir-akhir ini sudah 

tertera dalam Al-Qur’an dan diterapkan oleh Rasulullah SAW sejak 

dahulu kala. Sehingga bentuk penerapan Manajemen atau manajemen 

yang bersifat Islami sudah ada sejak zaman kepemerintahan Rasulullah 

SAW. 

Dalam proses pelaksanaannya, manajemen mempunyai tugas-tugas 

khusus yang harus dilaksanakan. Tugas-tugas itulah yang biasa disebut 

sebagai fungsi-fungsi manajemen. Menurut Terry terdapat empat fungsi 

manajemen, yang dalam dunia manajemen dikenal sebagai POAC, yaitu 

Planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), and actualling 

(penggerakan/pengarahan) dan controlling (pengawasan).53 

1) Perencanaan (Planning) 

                                                        
51 Kementrian Agama RI, 2010, “Ummul Mukmin Al-qur’an dan Terjemahan, Jakarta: Wali 

Oasis, Terract Reeindent, hlm. 928 
52 Kementrian Agama RI, 2010, “Ummul Mukmin Al-qur’an dan Terjemahan,  hlm.527 
53.Mulyono, 2008, “Manajemen Berbasis Madrasah ”.Yogyakarta: Ar-ruzz:Media. Hlm.22-23 
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Perencanaan adalah proses pengambilan keputusan atas 

sejumlah alternatif (pilihan) mengenai sasaran dan cara yang akan 

dilaksanakan dimasa yang akan datang guna mencapai tujuan yang 

dikehendakinya, serta pemantauan dan penilaiannya atau hasil 

pelaksanannya yang dilakukan secara sistematis dan 

berkesinambungan.54 

Dalam penyusunan perencanaan hendaknya tercakup apa 

(what), yang dilakukan, bagaimana (how), cara melaksankannya, 

kapan (when) pelaksanaannya, dan siapa (who), yang bertanggung 

jawab, dan berapa anggaran yang diperlukan. Dengan demikian, 

perencanaan itu merupakan langkah awal sebelum melakukan 

fungsi-fungsi manajemen yang lain. Perencanaan dalam 

manajemen kepeserta didikan perlu dilakukan yaitu sebagai 

patokan melaksanakan kegiatan. 

2) Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian adalah proses pengelompkan orang-

orang,alat-alat, tugas-tugas, serta wewenang dan tanggung jawab 

sedemikian rupa. Sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat 

digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam 

rangka pencapaian tujuan yang telah ditentuakan sebelumnya.55 

3) Pelaksanaan (Actualing) 

                                                        
54 Husaini , Usman,2006, Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan, Jakarta: PT. Bumi 

Aksara. Hlm.49 
55 Sondang P Siagian, 2003,” Fungsi-fungsi Manajerial”, Jakarta: Bumi Aksara hlm. 81-82. 
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Menurut Terry pelaksanaan merangsang anggota-anggota 

kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan 

kemampuan yang baik.56 

4) Pengawasan (Controling) 

Franklin Moove memberikan arti pengawasan sebagai 

tindakan-tindakan yang berkaitan dengan memperbaiki kegiatan. 

Dalam hal ini kegiatan pengawasan dapat berbentuk pemeriksaan, 

pengecekan, serta usaha pencegahan terhadap kesalahan yang 

mungkin terjadi penyelewengan atau penyimpangan dapat 

ditempuh usaha-usaha perbaikan.57 

Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan. 

b. Dasar dan Tujuan Manajemen  

1) Dasar Manajemen  

Dasar manajemen adalah alasan mengapa ilmu manajemen 

muncul dan terus berkembang sesuai perkembangan zaman. 

Manusia yang memiliki sifat dan sikap yang sangat kompleks dan 

peranannya sebagai makhluk social dan makhluk individual 

mempunyai karakteristik yang berbeda - beda sehingga 

mempengaruhi aktivitasnya dalam mencapai tujuan hidupnya.  

2) Tujuan Manajemen  

                                                        
56 Syaiful Sagala,2003, “Administrasi Pendidikan Ketuntasan”, Bandung :Alfabeta, hlm.52-53 
57 Syamsu yusuf, 2010, “landasan Bimbingan Konseling”, Bandung: PT Remaja 

Rosdayakarya, hlm:101 
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Tujuan manajemen adalah untuk memenuhi MIi yang 

diemban, yaitu menyelesaikan tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Manajemen merupakan suatu alat bagi 

organisasi untuk mencapai tujuan  

Jika dilihat dari perkembangan tipe manajemen, manajemen 

memilki tujuan sebagai berikut :  

(1) Profit objectives : tujuan mendapat keuntungan bagi 

pemimpin organisasi.  

(2) Service objective : memberikan pelayanan yang baik bagi 

konsumen, artinya mempertinggi mutu output organisasi 

yang ditawarkan.  

(3) Social objective : mementingkan nilai guna yang diciptakan 

organisasi bagi kesejahteraan masyarakat.  

(4) Personal objective : menghendaki individu dalam organisasi 

bekerja secara individual sehingga mendapatkan kepuasan 

dalam pekerjaan 58  

c. Fungsi Manajemen  

Dalam melaksanakan suatu kegiatan memerlukan fungsi-fungsi 

manajemen untuk tercapainya tujuan yang diinginkan. Karena pada 

dasarnya fungsi manajemen adalah rangkaian berbagai kegiatan yang 

telah ditetapkan dan memiliki hubungan saling ketergantungan antara 

yang satu dengan lainnya yang dilaksanakan oleh orang-orang dalam 

                                                        
58 Syamsu yusuf, 2010, “landasan Bimbingan Konseling”, Bandung: PT Remaja 

Rosdayakarya, hlm:101 
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organisasi atau bagian-bagian yang diberi tugas untuk melaksanakan 

kegiatan.59 

Pelaksanaan dalam organisasi tersebut terutama oleh seorang 

pimpinan harus mempunyai keahlian atau kemampuan dalam hal 

manajemen. 

d.   Manajemen Kepemimpinan Kepala Madrasah 

Kepemimpinan kepala madrasah  meliputi usaha perencanaan, 

pengoeganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan potensi yang ada 

dimadrasah, Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1) Perencanaan 

Perencanaan merupakan suatu langkah persiapan dalam 

melaksanakan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Dalam perencanaan yang terpenting adalah pembuatan keputusan 

yang merupakan proses mempersiapkan segala sesuatu yang 

diperlukan dalam pembuatan perencanaan. Pola pengambilan 

keputusan yang dapat dilakukan adalah pengumpulan data yang 

diperoleh dari pencatat dan peneliti pengembangan data dan 

penentuan data operasional 60 

Secara umum perencanaan merupakan usaha sadar dan 

pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan secara matang 

tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan dan oleh 

suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah 

                                                        
59 Dasar-dasar Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 177. 
60 Burhanudin, Malayu, 2007, “Manajemen Sumber Daya Manusia”, Jakarta:PT. Raja 

Grafindo.hlm. 111 
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ditentukan sebelumnya. Proses penyusunan rencana yang harus 

diperhatikan adalah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan 

dalam mencapai tujuan yaitu dengan mengumpulkan data, 

mencatat, dan menganalisis data serta merumuskan keputusan. 

2) Pengorganisasian (organizing) 

Organisasi adalah aktivitas-aktivitas penyusunan dan 

membentuk hubungan-hubungan sehingga terwujud kesatuan 

usaha dalam mencapai maksud dan tujuan pendidikan.61   

Pada dasarnya organisasi merupakan suatu kerja sama yang 

dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang 

telah disepakati bersama. 

3) Penggerakan (Actuating) 

Penggerakan (actuating) adalah usaha membujuk orang 

melakukan tugas-tugas yang telah ditentukan dengan penuh 

semangat untuk mencapai tujuan institusi. Cara terbaik untuk 

menggerakkan para anggota organisasi adalah dengan cara 

pemberian komando dan tanggung jawab utama para bawahan 

terletak pada pelaksanaan perintah yang diberikan itu. 

Penggerakan merupakan usaha yang dilakukan oleh pemimpin 

kepada para bawahannya dengan jalan mengarahkan dan 

memberikan petunjuk agar mereka mau melaksanakan tugasnya 

dengan baik menuju tercapainya tujuan yang telah ditentukan 

bersama. 
                                                        

61 Sudirman,Anwar,2015, “ Management of Student Development”, Riau : Yayasan 
Indragiri.hlm. 123 
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4)   Pengawasan/ Supervisi (controling) 

“Supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang 

direncanakan untuk membantu bawahan dalam melaksanakan 

pekerjaan mereka secara efektif”   

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

pemimpin organisasi mempunyai tugas membantu bawahan 

dalam mengembangkan potensi yang mereka miliki dalam 

melaksanakan tugasnya sehari-hari. 

Manajemen kepemimpinan yang dilakukan meliputi 

perencanaan, organisasi, penggerakan, dan pengawasan adalah 

bentuk tanggung jawab pimpinan suatu organisasi. Pemimpin 

harus mampu memberikan keseimbangan pada masing-masing 

tugasnya sebagi pemimpin dalam memanajemen bawahannya. 

4. Kepemimpinan 

a. Pengertian Kepemimpinan 

Dalam bahasa inggris kepemimpinan sering disebut leader dari 

akar kata to lead dan kegiatannya disebut kepemimpinan atau 

leadership.62 Sedangkan menurut istilah kepemimpinan  adalah  

proses  mempengaruhi aktivitas individu atau group untuk mencapai 

tujuan-tujuan tertentu dalam situasi yang telah ditetapkan. Dalam 

mempengaruhi aktifitasnya individu pemimpin  menggunakan 

                                                        
62 Imam Suprayogo, 2000, Revormulasi Visi Pendidikan Islam, Malang: Stain Press, cet. I, hlm. 

161 
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kekuasaan, kewenangan, pengaruh, sifat dan karakteristik, dan 

tujuannya adalah meningkatkan produktivitas dan moral kelompok.63 

J. Reberu dalam dasar-dasar Kepemimpinan memberikan definisi 

tentang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kesanggupan 

menggerakkan sekelompok manusia kearah tujuan bersama sambil 

menggunakan daya-daya badani dan rohani yang ada dalam kelompok 

tersebut. Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa kepemimpinan 

merupakan unsur dinaMI yang sanggup mengkaji masa lampau, 

menelaah masa kini dan menyoroti masa depan, untuk kemudian 

berani mengambil keputusan yang di tuangkan dalam tindakan. 

Memahami dari pengertian diatas bahwa orang yang melakukan 

perbuatan/ pengaruh kepada orang lain adalah pemimpin. Bagaimana 

cara/kiat dari orang yang memimpin dengan menggunakan 

kemampuan yang dimilikinya serta melalui orang yang 

dipengaruhinya berharap  akan mencapai tujuan yang diharapkannya 

bersama. Hal yang harus digaris bawahi bahwa kepemimpinan itu 

adalah kekuatan penting dalam rangka pengelolaan, oleh sebab itu 

kemampuan memimpin secara efektif merupakan kunci untuk menjadi 

seorang pemimpin yang efektif. 

Kepemimpinan merupakan inti dari manajemen. Apabila 

dianalisis lebih dalam lagi akan tergambar bahwa manusia merupakan 

faktor penentu sukses atau tidaknya kepemimpinan dari sebuah 

                                                        
63 Imam Suprayogo, 2000, Revormulasi Visi Pendidikan Islam, Malang: Stain Press, cet. I, hlm. 
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organisasi.  Karena itu, sumberdaya manusia ini  tidak bisa diabaikan 

dan tidak bisa diberlakukan sama dengan sumberdaya nonmanusia. 

Proses kepemimpinan dapat terlaksana jika terjadi interaksi dua 

atau tiga orang lebih, maka disini terdapat faktor perilaku pengaruh 

dan yang mempengaruhi dan siapa yang akan bisa jadi pemimpin. 

Karena itu pimpinan merupakan suatu tingkatan dalam manajemen 

yang melakukan fungsi-fungsi manajemen, pembentukan, 

perencanaan, pengaturan, pendorong, sistem hubungan dan 

pengendalian, kehendak untuk memimpin dan memberikan 

pengarahan. 

b. Kepemimpinan Kepala Madrasah  

Di lingkungan sekolah/madrasah, Kepala Madrasah  merupakan 

pemimpin puncak yang menentukan keberhasilan madrasah  tersebut 

untuk mencapai tujuan pendidikan. Dari kata pemimpin itulah 

kemudian muncul kepemimpinan setelah melalui proses yang sangat 

Panjang. 64 

Seorang pemimpin yang menginginkan keberhasilan dalam 

lembaga atau organisasi yang dipimpinnya harus banyak memiliki 

suatu kelebihan yang dapat diteladani oleh para bawahannya. 

Pemimpin yang baik memahami bahwa keteladanan merupakan alat 

bantu yang efektif dalam menjalankan roda kepemimpinannya, 

keteladanan yang diberikannya berdaya pengaruh jauh lebih hebat 

dibandingkan bila ia hanya mengkhotbahkannya.  

                                                        
64  Veithzal Rivai, 2003, Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi, (Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada, hlm. 1 
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Kepala madrasah  adalah orang yang memiliki kekuasaan serta 

pengaruh dalam menentukan kegiatan belajar mengajar dimadrasah  

itu, kehidupan di madrasah  diatur dengan sedemikiaan rupa melalui 

kepemimpinan seorang kepala madrasah .Kepemimpinan kepala 

madrasah  akan berhasil apabila mereka memahami keadaan madrasah  

sebagai organisasi yanng kompleks dan unik serta mampu 

melaksanakan peranan kepala madrasah  sebagai seorang yang 

diberikan tanggung jawab untuk memimpin madrasah   

Kepemimpinan bermanfaat bagi setiap pemimpin menjalankan 

perannya sebagai pemimpin pendidikan yaitu antara lain berperan 

sebagai, educator, manajer, administrator, supervisor, leader, 

enterpreneur,motivator, climator, and organizer.65 

Mukhtar Latif mengemukakan faktor penentu keberhasilan 

seorang pemimpin diantaranya adalah oteknik, kepemimpinan yaitu 

menciptakan situasi sehingga menyebabkan orang yang dipimpinnya 

timbul kesadarannya untuk melaksanakan apa yang dikehendakinya.66 

Peran kepala madrasah  sebagai sentral kepemimpinan 

dimadrasah  sangat menentukan arah madrasah  tersebut, maju atau 

mundurnya madrasah  tersebut tergantung bagaimana kepala 

madrasah  memainkan perannya sebagai pemimpin. Seorang 

pemimpin diuntut untuk dapat mengorganisasikan lembaga maupun 

institusinya. Pemimpin harus mampu menciptakan suasana kerja yang 

                                                        
65 E. Mulyasa,2003,  Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

hlm.97-98. 
66 Muhtar Latif, 2006, Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi 

Kepala Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 107 
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sehat seperti memupuk dan memelihara kesediaan masing-masing 

bahwa mereka termasuk dalam kelompok dapat dibentuk melalui 

penghargaan terhadap usaha-usahanya dan sifat yang ramah-tamah. 

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kepemimpinan kepala madrasah  adalah upaya yang dilakukan kepala 

madrasah  sebagai leader mempengaruhi banyak orang (guru, tenaga 

administrasi, peserta didik, stakeholders) melalui komunikasi untuk 

mencapai tujuan madrasah . Indikatornya adalah kepala madrasah  

mampu menggerakkan semua warga madrasah  untuk untuk 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. 

c. Tipe-tipe kepemimpinan kepala madrasah 

Seorang pemimpin seyogyanya memiliki pengetahuan, 

kecakapan, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan 

kepemimpinannya. Pengetahuan dan ketrampilan tersebut dapat 

diperoleh dari pengamatan belajar secara teori maupun dari 

pengalaman dalam praktik selama menjadi pemimpin. 

Kepemimpinan seseorang dapat digolongkan kedalam salah satu 

tipe dan mungkin setiap tipe memiliki berbagai macam gaya 

kepemimpinan. Salah seorang pemimpin yang memiliki salah satu tipe 

bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi dalam 

melaksanakan kepemimpinannya.67 tipe kepemimpinan dapat dibagi 

menjadi beberapa tipe, sebagai berikut: 

a) Tipe Kepemimpinan Kharismatis 

                                                        
67 E. Mulyasa,2003,  Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

hlm.101. 
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Tipe kepemimpinan karismatis memiliki kekuatan energi, daya 

tarik dan pembawaan yang luar biasa untuk mempengaruhi orang 

lain, sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya 

dan pengawal-pengawal yang bisa dipercaya.  

Kepemimpinan kharismatik dianggap memiliki kekuatan ghaib 

(supernatural power) dan kemampuan-kemampuan yang 

superhuman, yang diperolehnya sebagai karunia Yang Maha 

Kuasa. Kepemimpinan yang kharismatik memiliki inspirasi, 

keberanian, dan berkeyakinan teguh pada pendirian sendiri.  

Totalitas kepemimpinan kharismatik memancarkan pengaruh 

dan daya tarik yang amat besar. Dalam kepemimpinan ini seorang 

kepala madrasah  harus memiliki kharisma yang baik untuk 

menggerakkan bawahannya supaya manajemen madrasah  

berfungsi dengan baik. 

b) Tipe Kepemimpinan Paternalistis 

Kepemimpinan paternalistik lebih diidentikkan dengan 

kepemimpinan yang kebapakan dengan sifat-sifat sebagai berikut: 

(1) mereka menganggap bawahannya sebagai manusia yang 

tidak/belum dewasa, atau anak sendiri yang perlu dikembangkan, 

(2) mereka bersikap selalu melindungi,(3) mereka jarang 

memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil 

keputusan sendiri,(4) mereka hampir tidak pernah memberikan 

kesempatan kepada bawahan untuk berinisiatif, (5) mereka 

memberikan atau hampir tidak pernah memberikan kesempatan 
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pada pengikut atau bawahan untuk mengembangkan imajinasi dan 

daya kreativitas mereka sendiri,(6) selalu bersikap maha tahu dan 

maha benar.   

c) Tipe Kepemimpinan Militeristik 

Tipe kepemimpinan militeristik ini sangat mirip dengan tipe 

kepemimpinan otoriter. Adapun sifat-sifat dari tipe kepemimpinan 

militeristik adalah: (1) lebih banyak menggunakan sistem 

perintah/komando, keras dan sangat otoriter, kaku dan seringkali 

kurang bijaksana, (2) menghendaki kepatuhan mutlak dari 

bawahan, (3) sangat menyenangi formalitas, upacara-upacara ritual 

dan tanda-tanda kebesaran yang berlebihan, (4) menuntut adanya 

disiplin yang keras dan kaku dari bawahannya, (5) tidak 

menghendaki saran, usul, sugesti, dan kritikan-kritikan dari 

bawahannya, (6) komunikasi hanya berlangsung searah. 

Jadi dalam kepemimpinan militeristik seorang kepala 

madrasah  menggerakkan bawahannya secara perintah komando 

dan otoriter yang harus dituruti oleh bawahannya. 

d) Tipe Kepemimpinan Partisipatif 

Gaya kepemimpinan ini dipakai oleh mereka yang percaya 

bahwa cara untuk memotivasi orang-orang adalah dengan 

melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini 

diharapkan akan menciptakan rasa memiliki sasaran dan tujuan 

bersama 

e) Tipe Kepemimpinan Otokratis (Outhoritative, Dominator) 
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Kepemimpinan otokratis memiliki ciri-ciri antara lain: (1) 

mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan mutlak yang harus 

dipatuhi, (2) pemimpinnya selalu berperan sebagai pemain tunggal,  

(3) berambisi untuk merajai situasi, (4) setiap perintah dan 

kebijakan selalu ditetapkan sendiri, (5) bawahan tidak pernah diberi 

informasi yang mendetail tentang rencana dan tindakan yang akan 

dilakukan, (6) semua pujian dan kritik terhadap segenap anak buah 

diberikan atas pertimbangan pribadi, (7) adanya sikap 

eksklusivisme, (8) selalu ingin berkuasa secara absolut, (9) sikap 

dan prinsipnya sangat konservatif, kuno, ketat dan kaku, (10) 

pemimpin ini akan bersikap baik pada bawahan apabila mereka 

patuh.68  

Dalam kepemimpinan otokratis seorang kepala madrasah  

memimpin bawahannya berdasarkan keputusan sendiri yang harus 

segera dilaksanakan oleh semua warga madrasah . 

f)  Tipe Kepemimpinan Laissez Faire 

Pada tipe kepemimpinan ini praktis pemimpin tidak 

memimpin, dia membiarkan kelompoknya dan setiap orang berbuat 

semaunya sendiri.69 Pemimpin tidak berpartisipasi sedikit pun 

dalam kegiatan kelompoknya. Semua pekerjaan dan 

tanggungjawab harus dilakukan oleh bawahannya sendiri.  

Pemimpin hanya berfungsi sebagai simbol, tidak memiliki 

keterampilan teknis, tidak mempunyai wibawa, tidak bisa 

                                                        
68 Sutarto, 2000, Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi, (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, hlm. 73 
69 Kartini Kartono,1998, Pemimpin dan Kepemimpinan, (Jakarta: Rajawali Press ,hlm. 53 
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mengontrol anak buah, tidak mampu melaksanakan koordinasi 

kerja, tidak mampu menciptakan suasana kerja yang kooperatif. 

Kedudukan sebagai pemimpin biasanya diperoleh dengan cara 

penyogokan, suapan atau karena sistem nepotisme.  

Oleh karena itu organisasi yang dipimpinnya biasanya morat 

marit dan kacau balau. Tipe kepemimpinan ini biasanya tidak baik 

diterapkan dalam lingkungan madrasah  

g) Tipe Kepemimpinan Administratif/Eksekutif 

Kepemimpinan tipe administratif ialah kepemimpinan yang 

mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif. 

Pemimpinnya biasanya terdiri dari teknokrat-teknokrat dan 

administratur-administratur yang mampu menggerakkan dinamika 

modernisasi dan pembangunan. Oleh karena itu dapat tercipta 

sistem administrasi dan birokrasi yang efisien dalam pemerintahan. 

Pada tipe kepemimpinan ini diharapkan adanya perkembangan 

teknis yaitu teknologi, industri, manajemen modern dan 

perkembangan sosial ditengah masyarakat. 

h)  Tipe Kepemimpinan Demokratis 

Kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan berdasarkan 

demokrasi yang pelaksanaannya disebut pemimpin partisipasi 

(participative leadership). Kepemimpinan partisipasi adalah suatu 

cara pemimpin yang kekuatannya terletak pada partisipasi aktif dari 

setiap warga kelompok.70 

                                                        
70 Kartini Kartono, 1998,  Pemimpin dan Kepemimpinan, (Jakarta: Rajawali Press) , hlm. 73 
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Kepemimpinan demokratis menghargai potensi setiap individu, 

mau mendengarkan nasehat dan sugesti bawahan. Bersedia 

mengakui keahlian para spesialis dengan bidangnya masing-

masing. Mampu memanfaatkan kapasitas setiap anggota seefektif 

mungkin pada saat-saat dan kondisi yang tepat. 

B. Penelitian terdahulu  

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dilakukan sebelumnya 

oleh peneliti lain dengan mendapatkan hasil yang empiris. Adapun tujuan dari 

penelitian terdahulu ini adalah agar peneliti dapat melihat serta 

membandingkan antara penelitian yang peneliti teliti dengan peneliti lain.  

1. Penelitian yang dilakukan oleh M. Khozin Kharis (2017), berjudul 

Kontribusi Program Tahfidzzul Qur’an Jurusan Agama Dalam 

Mengembangkan Manajemen Pendidikan Berbasis Pesantren MA Al 

Amiriyyah Blokagung Tegalsari Banyuwangi. Hasil penelitian 

menunjukkan   upaya yang dilakukan Madrasah Aliyah al-Amiriyyah 

dalam mengembangkan manajemen pendidikan berbasis pesantren yaitu 

melalui program Tahfidz dijurusan agama, Strategi  Menghafal  Al-Qur’an  

10  Bulan  Khatam:  Kiat-Kiat  Sukses Menghafal Al-Qur‟an. Dilanjutkan 

dengan penerapan metode; Kontribusi Program Tahfidzzul Qur’an Jurusan 

Agama Dalam Mengembangkan Manajemen Pendidikan Berbasis 

Pesantren adalah: a) Karakter pendidikan, Mempertahankan karakter 

tradisional, Mempertahankan tradisi, Mengimplementasikan pendidikan 

keagamaan. b) Konsep pendidikan berbasis pesantren: Meningkatkan 

kualitas akhlaq, Membangun peradaban yang berkualitas sesuai dengan 



66 

 

 

nilai-nilai Islam di masa depan, Mempertahankan pengembangan dan 

bimbingan terhadap semua aspek pribadi peserta didik dari segi 

intelektual, psikologi, sosial, dan spiritual. 

2. Penelitian berupa jurnal oleh Muflihah Istiqomah yang berjudul “ 

Penerapan strategi belajar PQ4R untuk meningkatkan minat baca al-qur’an 

dan prestasi peserta didik di SMP N 1 Bulu Kabupaten Sukoharjo ( 

penelitian tindakan kelas)”. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilaksanakan tiga kali siklus dapat disimpulkan bahwa 1. Kesulitan peserta 

didik dalam pendidikan agama islam pada kemapuan peserta didik 

mengenal huruf hijaiyah. 2. Penggunaan strategi belajar PQ4R dapat 

meningkatkan minat baca al-qur’an 95 % peserta didik. 3. Penggunaan 

strategi belajar PQ4R dapat meningkatkan prestasi peserta didik 92,5%  

dari peserta didik. 

3. Penelitian berupa jurnal pendidikan islam STAI al-Hidayah Bogor, oleh 

Akhmad Djulfadli, Rahendra Maya, Sarifudin yang berjudul “Upaya orang 

tua dalam meningkatkan minat baca al-qur’an anak dalam keluarga (Studi 

di Masjid Umair bin Abi Waqosh kampong batu Gede Rt.004 Rw.007 

Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor)” hasil 

penelitian ini menunjukan kemampuan membaca al-qur’an kepada anak 

sudah baik, kecuali anak dibawah umur yang masih dalam tahap belajar. 

Upaya orang tua dalam meningkatkan minat baca al-qur’an anak yaitu; (a). 

membaca al-qur’an bersama anak, (b). orang tua memberi contoh, (c). 

memberikan pendidikan al-qur’an anak sejak dini, (d.) pembelajaran yang 

inovatif, (e). pemberian motifasi dan nasehat dan (f). mengingatkan anak 
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untuk membaca al-qur’an. Adapun factor yang menjadi kendala orang tua 

dalam meningkatkan minat baca al-qur’an anak adalah (a). kendala 

internal bersumber dari dalam pribadi anak, (b). factor elektronik dan 

media social dan (c). factor orang tua itu sendiri baik dalam kesibukan 

maupun kelalian. 

4. Penelitian berupa jurnal edukasi: jurnal penelitian pendidikan agama dan 

keagamaan oleh Arsyat, Salahudin dengan judul “ Hubungan kemampuan 

membaca al-qur’an dan minat belajar peserta didik dengan hasil belajar 

pendidikan agama islam (PAI)”. Dalam penelitian ini dihasilkan peserta 

didik yang mempunyai kemampuan membaca al-qur’an dengan baik 

mempunyai kecenderungan memperoleh hasil belajar PAI yang tinggi, 

minat belajar peserta didik pada PAI berhubungan secara signifikan 

terhadap prestasi belajar peserta didik pada PAI, dan ada hubungan positif 

antara variable yang ada dalam penelitian ini secara bersama-sama yaitu 

kemampuan membaca al-qur’an dan minat belajar dengan hasil belajar 

PAI peserta didik. 

5. Penelitian berupa jurnal conciencia program pasca sarjana UIN Raden 

Fatah Palembang oleh Ermawati dengan judul “ Peran Kepemimpinan 

Kepala Madrasah dalam Mengembangkan Tradisi Membaca al-Qur’an di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Palembang”. Tujuan penelitian ini adalah 

mengetahui dan memahami peran kepemimpinan kepala madrasah dalam 

mengembangkan tradisi membaca al-qur’an di MTs Negeri 1 Palembang 

dan dampak peran kepemimpinan kepala madrasah dalam 

mengembangkan tradisi al-qur’an di MTs Negeri 1 Palembang. Adapun 
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hasil penelitian diperoleh sebagai berikut ; peran kepemimpinan kepala 

madrasah dalam mengembangkan tradisi membaca al-qur’an di MTs 

Negeri 1 Palembang terlihat pada kemampuan melakukan koordinasi pada 

kegiatan tahfid al-qur’an, dalam hal penyelesaian masalah program tradisi 

membaca al-qur’an beliau memberikan wewenang kepada yang 

bersangkutan untuk menyelesaikannya. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Bobi Erno Rusadi yang berjudul 

Implementasi Pembelajaran Tahfiz Al-Quran Mahasantri Ponpes Nurul 

Qur’anTangerang Selatan. Hasil penelitian ini adalah a) Metode yang 

dilakukan dalam pembelajaran  tahfiz  yaitu  metode  talaqqi  dan  takrir,  

b) Kegiatan  Murajaah  dilakukan  pada  empat  bagian  yaitu murajaah  

mandiri dan  murajaah  terbimbing c)  Evaluasi  dalam pembelajaran  

tahfiz  dilakukan  secara  rutin  pada  minggu akhir  setiap  bulannya.  

Sementara  kesulitan-kesulitan  yang dihadapi  para mahasantri  dalam 

menghafal Al-Quran  yaitu a)  sulitnya menghafal  ayat-ayat  baru  yang  

tidak  dipahami maknanya,  b) Kesibukan  dalam  kegiatan di  luar 

pesantren, yaitu antara mempersiapkan perkuliahan dan menghafal Al-

Quran di pesantren.   

Setelah meninjau dari penelitian  terdahulu, maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa pada penelitian-penelitian tersebut pada satu sisi ada 

persamaan, namun pada sisi lain terdapat perbedaan. Persamaan dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya sama-sama membahas tentang tradisi 

membaca/membaca Al-Qur’an di suatu lembaga akan berhasil dengan figur 

seorang kepala madrasah dalam kepemimpinan sebagai seorang manajer. 



69 

 

 

yang menjadi perbedaan dalam penelitian diatas yaitu peneliti memfokuskan  

pada manajemen kepala madrasah dalam mengembangkan tradisi membaca 

Al-Qur’an pada MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung Demak. 

B. Kerangka Berfikir 

Kerangka berpikir merupakan diskripsi konseptual dari seorang peneliti 

agar penelitian yang dilakukan lebih dapat dipahami oleh pembaca. 

Kerangka pikir disusun dengan melihat keterkaitan landasan teori dengan 

pokok permasalahan yang dikaji.  

Tradisi membaca Al-Qur’an dikembangkan oleh pemerintah dalam hal 

ini kementrian agama, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan 

pencapaian tujuan pendidikan nasional. Ada empat prinsip dasar dalam 

proses kebijakan di sekolah atau madrasah, yaitu; berkelanjutan melalui; 

semua mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler atau pengembangan diri, dan 

tradisi sekolah atau madrasah, proses pendidikan dilakukan peserta didik 

secara aktif dan menyenangkan. 

Dengan empat prinsip dasar ini diharapkan dapat mengembangkan 

tradisi membaca Al-Qur’an yang ada di Indonesia. Kuatnya tradisi bangsa 

berarti kuatnya pondasi untuk meraih kemajuan dan kejayaan bangsa ini. 

Agar tradisi membaca Al-Qur’an dapat terlaksana dengan baik, maka perlu 

banyak masukan dari berbagai pihak tentang cara penerapan tradisi 

membaca di sekolah atau madrasah. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan 

untuk menggali cara manajemen kepala madrasah daam mengembangkan 

tradisi membaca Al-Qur’an.  
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Manajemen kepemimpinan kepala madrasah  dalam mengembangkan 

tradisi membaca Al-Qur’an  peserta didik di sekolah atau madrasah, terdiri 

dari;  1) Perencanaan kegiatan tradisi membaca dalam pengembangan 

religiusitas peserta didik,  2) Pengorganisasian kegiatan tradisi membaca 

dalam pengembangan religiusitas peserta didik,  3) Pelaksanaan kegiatan 

tradisi membaca dalam pengembangan religiusitas peserta didik, 4) Evaluasi 

kegiatan tradisi membaca dalam pengembangan religiusitas peserta didik   

Dalam ruang lingkup penelitian ini meliputi peserta didik, tenaga 

pendidik, tenaga kependidikan, sarana prasarana, program-program 

kegiatan, dan dokumen lainya yang relevan dengan penelitian.  

Kepemimpinan kepala madrasah dalam mengembangkan tradisi 

membaca Al-Qur’an peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Matholiul Ulum 2 

Menco Wedung, baik melalui kegiatan rutin, keteladanan, akan diteliti, 

bagaimana perencanaannya, pengorganisasiannya, pengarahannya, dan 

bagaimana pengendaliannya.  

Unsur-unsur perencanaan meliputi; (1) kegiatan yang ditetapkan 

sebelumnya, (2) adanya proses, (3) hasil yang ingin dicapai,(4) menyangkut 

masa depan dalam waktu tertentu. Unsur-unsur pengorganisasian meliputi; 

(1) penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan (2) perancangan 

dan pengembangan suatu organisasi (3) penugasan tanggungjawab tertentu, 

(4) pendelegasian wewenang kepada setiap individu untuk melaksanakan 

tugasnya. Unsur-unsur pengarahan meliputi; (1) motivasi, (2) 

kepemimpinan, (3) kekuasaan, (4) pengambilan keputusan,(5) komunikasi, 

(6) koordinasi, (7) negoisasi, (8) manajemen konflik, (9) perubahan 
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organisasi, (10) ketrampilan interpersonal, (11) membangun kepercayaan, 

(12) penilaian kinerja, (13) kepuasan kerja, Unsur-unsur pengendalian 

meliputi; (1) /monitoring, (2) penilaian, (3) pelaporan.  

Dalam penelitian ini, peneliti juga membahas tentang faktor pendukung 

dan penghambat, serta implikasi manajemen kepemimpinan kepala 

madrasah dalam tradisi membaca Al-Qur’an pada MI Matholiul Ulum 2 

Menco Wedung Demak. 


