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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur’an adalah kitab suci umat Islam sekaligus risalah Allah SWT

yang agung untuk seluruh umat manusia. Al-Qur’an adalah Kalamullah

yang diturunkan kepada Rasul-Nya, para penutup nabi yaitu Nabi

Muhammad SAW, yang di mulai dengan surat Al-Faatihah dan diakhiri

dengan surat An-Naas (Muhammad, 2008: 15).

Al-Qur’an diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad

SAW melalui malaikat Jibril selama 23 tahun. Al-Qur’an adalah kitab Allah

SWT yang berisi petunjuk dan penerangan yang dapat mengeluarkan umat

dari kebodohan, menuju cahaya petunjuk dan berisi peringatan Allah SWT,

serta jalan yang lurus (Ahmad, 1996: 593).

Al-Qur’an ibarat ruh dalam jasad manusia. Ia merupakan inti dalam

sebuah partikel. Said Abdul Adhim berkata, Allah SWT akan mengangkat

derajat suatu kaum dan juga akan menghinakannya dengan Al-Qur’an

(Abdul Adhim, 2009: xi).

Eksistensi Al-Qur’an di dunia dijamin keasliannya oleh Allah SWT

sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW hingga sekarang ini bahkan

sampai hari kiamat. Sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:
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“Sesungguhnya Kami yang menurunkan Al-Qur’an dan
sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya,” ( Q.S Al-Hijjr: 9)

Allah SWT menjaga keaslian Al-Qur’an melalui Rasulullah SAW,

yaitu, ketika wahyu diturunkan Allah SWT melalui malaikat Jibril  maka

beliau segera menghafalnya dan mengajarkan kepada para sahabatnya.

Selain itu melalui sahabat Umar Ibnu Khattab setelah terjadinya perang

Yamamah. Umar Ibnu Khattab mengumpulkan ayat-ayat dan surat-surat

yang masih berserakan itu ke dalam satu mushaf, hal tersebut disetujui oleh

Abu Bakar As-Shiddiq, kemudian beliau menunjuk dan memerintah kepada

Zaid Bin Tsabit untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur’an yang masih

tertulis pada pelepah kurma, batu-batu, tulang-tulang dan dari para sahabat

yang hafal Al-Qur’an yang masih hidup, hingga akhirnya selesai

dikumpulkan dalam satu mushaf, lalu diserahkan kepada Kholifah Abu

Bakar As-Shiddiq, dan disimpan beliau hingga wafat.

Para penghafal Al-Qur’an juga adalah orang-orang yang dipilih Allah

SWT sepanjang sejarah kehidupan manusia untuk menjaga kemurnian Al-

Qur’an dari usaha-usaha pemalsuanya. Dengan demikian menghafal Al-

Qur’an merupakan kebutuhan umat Islam sepanjang zaman. Oleh karena itu

para penghafal Al-Qur’an baik pada zaman Rasulullah SAW sampai

sekarang mendapat kedudukan yang tinggi di sisi umat, sebagai perwujudan

penghormatan Islam terhadapnya.
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Bentuk-bentuk penghargaan Islam terhadap para penghafal Al-Qur’an

diantaranya adalah sebagai pembawa bendera Islam, pemberi fatwa, menjadi

dewan musyawarah dan selalu di utamakan pendapat dan pandangannya

(Raghib As-Sirjani, 2008: 49).

Di Indonesia umat Islam khususnya para penghafal Al-Qur’an

jumlahnya masih sangat sedikit, tentunya hal ini dilihat dari jumlah umat

Islam yang sampai jutaan, akan tetapi para penghafal hanya sekelompok

kecil saja tidak sampai setengah dari jumlah umat Islam di Indonesia. Hal ini

bisa jadi disebabkan karena tidak adanya semangat umat Islam untuk

menghafal Al-Qur’an dan juga bisa jadi tidak adanya metode yang akurat

untuk menghafal Al-Qur’an, walaupn ada penerapannya yang tidak sesuai

dengan karakter metode tersebut.

Salah satu lembaga pendidikan Islam yang berdomisili di kota

Yogyakkarta, yaitu Pondok Tahfizhul Qur’an Abu Bakar As-Shiddiq

mengkhususkan diri untuk mencetak generasi para penghafal Al-Qur’an

sebagai solusi dari permasalahan tersebut.

Waktu yang ditetapkan di Pondok Tahfizhul Qur’an ini dalam proses

menghafal Al-Qur’an adalah dua tahun setengah. Akan tetapi walaupun

waktunya relatif singkat lembaga tahfizhul Qur’an ini telah berhasil

mencetak para penghafal yang kuat hafalannya (dhobit) sekaligus berprestasi

dibidang tahfizh.
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan

penelitiaan di lembaga tahfizhul Qur’an tersebut dengan judul

“Implementasi Metode Menghafal Al-Qur’an : (Studi Kasus di

Pondok Tahfizhul Qur’an Abu Bakar As-Shiddiq Ngampilan

Yogyakarta Tahun 2010).”

B. Penegasan Istilah

Supaya terhindar dari kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang

terkandung dalam judul penelitian ini, maka penulis menegaskan istilah

tersebut sebagai berikut:

1. Implementasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Alwi, 2003: 197) menyebutkan

“Implementasi adalah pelaksanaan; penerapan.” Sebagai contoh penulis

akan memberikan satu kalimat yang mengandung kata implementasi

agar lebih jelas maknanya. Misalnya, “Rapat para guru hari ini akan

menentukan implementasi tentang penerimaan siswa baru.” Maksud dari

kalimat tersebut adalah para guru mengadakan rapat untuk mementukan

bagaimana pelaksanaan atau penerapan proses penerimaan siswa baru di

sekolah dimana mereka mengajar.
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2. Metode Menghafal Al-Qur’an

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Alwi, 2003: 740)

metode didefinisikan sebagai suatu cara teratur yang digunakan untuk

melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang

dikehendaki.

Menghafal menurut Abdul Aziz Abdul Rauf (2004: 49)  adalah

suatu proses mengulang sesuatu baik dengan cara membaca maupun

mendengar. Adapun menghafal Al-Qur’an adalah proses mengingat

seluruh materi ayat (rincian bagian-bagiannya seperti waqaf, fonetik dan

lain-lain) dengan cara sempurna dan mampu mengingat serta melafalkan

dengan tepat tanpa melihat teks Al-Qur’an (Sa’adullah, 2008: 45-46).

C. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disebutkan di

atas, maka perumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan metode menghafal Al-Qur’an di Pondok Tahfizhul

Qur’an Abu Bakar As-Shiddiq ?

2. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan

menghafal Al-Qur’an di Pondok Tahfizhul Qur’an Abu Bakar As-

Shiddiq?
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D. Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai

tujuan sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui penerapan metode menghafal Al-Qur’an di Pondok

Tahfizhul Qur’an Abu Bakar As-Shidiq.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam

penerapan menghafal Al-Qur’an di Pondok Tahfizhul Qur’an Abu Bakar

As-Shiddiq.

E. Maanfaat Penelitian

Manfaat diadakannya penelitian ini tentunya diharapkan untuk semua

pihak, baik kalangan akademisi maupun para praktisi yaitu pengelola

Pondok Pesantren Al-Qur’an terutama Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an

Abu Bakar. Adapun secara spisifik hasil penelitiaan ini diharapkan

bermanfaat sebagai berikut:

1. Kalangan para akademisi

a. Memberikan sumbangan ilmiah dalam rangka memperkaya wawasan

ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama Islam yaitu mengenai

metode  menghafal Al-Qur’an.

b. Memberikan informasi sebagai bahan pengembangan metode

menghafal Al-Qur’an ke arah yang lebih baik dan berkualitas.
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2. Kalangan praktisi

a. Memberikan informasi kepada semua pihak pengelola lembaga

tahfizhul Qur’an dan lembaga-lemabaga pendidikan Islam yang ada di

di daerah Yogyakarta dan daerah Jawa Tengah, sehingga diharapkan

dengan masukan tersebut bisa dijadikan bahan pertimbangan

kebijakan dalam rangka untuk kemajuan proses menghafal Al-Qur’an.

b. Memberikan masukan kepada pengelola Lembaga Tahfizhul Qur’an

Abu Bakar As-Shiddiq sebagai evaluasi dalam rangka kemajuan

proses menghafal Al-Qur’an.

F. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, ada

beberapa penelitian yang relevan dan dapat dijadikan bahan tela’ah oleh

penulis, diantaranya:

1. Misbakhul Munir (UMS, 2005) dalam skripsinya yang berjudul “Strategi

Pembelajaran Tahfizh Al-Qur’an Pondok Isy-Karima: Gerdu,

Karangpandan, Karanganyar” yang menyimpulkan bahwa metode

pembelajaran di Pondok tersebut sudah cukup baik, karena sesuai

dengan ketentuan yang sudah direncanakan oleh Pondok Isy_Karima itu

sendiri. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode Hifzhul

Jadid, Muraja’ah Jadid, Tash-hihul Hifzh wat Tilawah, Muraja’ah

‘Ammah, Musobaqoh Hifzhil Qur’an, Menjaga dan Merawat Hafalan,

Evaluasi Bulanan, dan Ujian Akhir Tahfizh.
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2. Suyawan (UMS, 2006), dengan judul skripsi “Pelaksanaan Metode

Tsaqifa Dalam Pengajaran Membaca Al-Quran (Studi pada kelompok

remaja di kelurahan Gayamrit Klaten). Biliau menyatakan bahwa

pelaksanaannya belajar membaca Al-Quran dengan metode Tsaqifa

sangat baik, hal ini dapat diketahui dengan hasil-hasil pengajaran yang

sesuai dengan tujuan masing-masing yang telah dirumuskan

sebelumnya. Keberhasilan ini metode ini tidak terlepas dari peranan para

pembimbing dengan para peserta didik itu sendiri.

3. Rustasir (UMS, 2009), dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan

Strategi Takrir dalam Pembelajaran Tahfizhul Qur’an di TPQ Barokah,

Gonilan, Kartasura” menyimpulkan bahwa pelaksanaan menghafal Al-

Qur’an di TPQ  Barokah, Gonilan, Kartasura dengan mengunakan

metode Takrir dapat berjalan dengan baik dan efektif, karena dalam

penerapan strategi ini terdapat beberapa variasi pembelajaran yang

digunakan sebagai sarana pendukung untuk memudahkan santri dalam

menjaga hafalan lama maupun hafalan baru antara lain:

a. Muraja’ah yang dilakukan sendiri yaitu Muraja’ah yang dilakukan

dirumah masing-masing.

b. Muraja’ah bersama Ustadz atau Ustadzah yaitu Muraja’ah yang

dilakukan rutin setiap awal dan akhir pelajaran serta Muraja’ah yang

bersifat mingguan dengan mengunakan metode bervariasi antara

lain: tebak surat, melanjutkan ayat-ayat berantai.
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c. Muraja’ah bersama santri lain dengan kuantitas dan waktu Muraja’ah

sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, diketahui bahwa metode

menghafal Al-Qur’an memang menjadi penting untuk diteliti dan sepanjang

pengetahuan penulis belum ada yang meneliti tentang implementasi metode

menghafal Al-Qur’an di Pondok Tahfizhul Qur’an Abu Bakar As-Shiddiq,

oleh karena itu penelitian ini terbilang baru karena belum pernah diteliti

sebelumnya.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode

penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian lapangan. Karena, penelitian ini berdasarkan data-data yang di

kumpulkan dari lapangan oleh peneliti secara langsung, yaitu dari Pondok

Tahfizhul Qur’an Abu Bakar As-Shiddiq.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan deskriptif kualitatif. Menggunakan pendekatan ini, karena

penelitian ini akan mampu menghasilkan berbagai informasi kualitatif

yang deskriptif, penuh nuansa, dan juga tidak perlu untuk melakukan

pengujian hipotesa.
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Korelasi antara pendekatan kualitatif dengan penelitian ini adalah

akan digunakan untuk mengkaji sejauh mana penerapan metode menghafal

Al-Qur’an, dan juga untuk mengkaji faktor-faktor pendukung dan

penghambat dalam proses menghafal Al-Qur’an di Pondok Tahfizhul

Qur’an Abu Bakar As-Shiddiq.

3. Subjek dan Sumber Data

Subjek dalam penelitian ini yaitu pimpinan Pondok Tahfizhul

Qur’an Abu Bakar, para ustadz yang membimbing tahfizh, dan para santri

yang sedang menjalani proses menghafal Al-Qur’an. Sedangkan Sumber

data penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu:

a. Informan yaitu Pimpinan Pondok Tahfizhul Qur’an Abu Bakar As-

Shiddiq, 2 ustadz pembimbing tahfizh dan 20 santri yang sedang

menjalani proses menghafal Al-Qur’an.

b. Tempat, dokumen dan peristiwa berlangsungnya kegiatan menghafal

Al-Qur’an, yaitu di Pondok Tahfizhul Qur’an Abu Bakar As-Shiddiq

Ngampilan, Yogyakarta.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa metode

untuk mengumpulkan data di lapangan. Adapun metode-metode tersebut

sebagai berikut:
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a. Observasi

Observasi adalah suatu alat untuk mengumpulkan data yang

dilakukan oleh peneliti dengan cara mengamati dan mencatat secara

sistimatik gejala-gejala yang diselidiki. (Narbuko dkk, 1997: 70).

Sedangkan menurut Sutrisno Hadi (2004 : 151) Observasi adalah

sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-

fenomena yang diteliti.

Observasi dalam penelitian ini menggunakan obsevasi

partisipan yang dilakukan di Pondok Tahfizhul Qur’an Abu Bakar As-

Shiddiq. Observasi ini dilakukan guna untuk mendapatkan atau

menggali data yang berkaitan dengan penerapan metode menghafal Al-

Qur’an serta untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan

penghambat dalam menghafal Al-Qur’an di Pondok Tahfizhul Qur’an

tersebut.

b. Wawancara

Wawancara menurut S. Nasution adalah Suatu bentuk

komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh

informasi (Nasution, 2001: 113).

Adapun menurut Moh. Nazir adalah Proses memperoleh

keterangan dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara si

penanya atau pewancara dengan si penjawab atau responden dengan

menggunakan alat atau yang dinamakan panduan interview quide

(Nazir, 2001: 234).
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Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah

wawancara sistematik yaitu membuat kerangka dan garis besar pokok-

pokok pertanyaan yang akan di tanyakan dalam proses wawancara. Hal

ini dilakukan guna untuk menjaga agar pokok-pokok yang

direncanakan dapat tercakup seluruhnya. Adapun pelaksanaan

wawancara dan urutan pertanyaannya di sesuaikan dengan keadaan

responden dalam konteks wawancara sebenarnya.

Fungsi metode wawancara ini tiada lain untuk memperoleh data-

data tentang penerapan metode menghafal Al-Qur’an, serta faktor-

faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan menghafal Al-

Qur’an. Adapun pihak yang diwawancarai adalah pimpinan pondok,

para ustadz pembimbing dan, 20 santri yang sedang menjalani proses

menghafal Al-Qur’an.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan,

transkip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya (Arikunto, 1998:

149). Oleh karena itu dalam penelitian ini, analisis dokumen akan di

lakukan terhadap semua informasi yang tertulis yang meliputi sejarah

berdirinya Pondok Tahfizhul Qur’an Abu Bakar As-Shiddiq, data

santri, dan foto atau gambar yang berhubungan dengan kegiatan

tahfizh Al-Qur’an pada tahun 2010.
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5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian melakukan analisis data. Dalam

analisis data, penulis mengunakan metode deskriptif kualitatif yang terdiri

dari tiga kegiatan yaitu pengumpulan data sekaligus reduksi data,

penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan (Milles, 1992: 16).

Jadi secara rincinya penyajian data dengan metode analisis

deskriptif kualitatif sebagai berikut:

a. Pertama, setelah data terkumpul lalu dilakukan reduksi data, yaitu

menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu.

b. Kedua, data yang direduksi disajikan dalam bentuk narasi.

c. Ketiga, penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan pada tahap

kedua.

H. Sistematika Penulisan

Dalam rangka untuk memudahkan dalam membaca dan mepelajari

skripsi ini, maka penulis dalam sistematika penulisannya membagi menjadi

5 (lima) bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan: latar belakang masalah, penegasan istilah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka,

metode penelitian dan sistematikan penulisan.

Bab II : Implementasi metode menghafal Al-Qur’an. Bagian pertama,

membahas tentang pengertian menghafal Al-Qur’an, dasar, tujuan, syarat-

syarat, faktor-faktor pendukung dan penghamabat, materi tahfidhz dan

terakhir evaluasi menghafal Al-Qur’an. Bagian kedua, membahas metode
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menghafal Al-Qur’an. Sedangkan bagian terakhir, membahas implementasi

metode menghafal Al-Qur’an.

Bab III : Data Implementasi metode menghafal Al-Qur’an Pondok

Tahfizhul Qu’an Abu Bakar As-Shiddiq : Bagian pertama, tentang gambaran

umum Pondok Tahfizhul Qur’an Abu Bakar As-Shiddiq meliputi: Sejarah

dan perkembangannya, letak geografis, visi dan misi, struktur organisasi,

keunggulan sarana prasarana, keadaan ustadz dan santri. Bagian kedua,

menghafal Al-Qur’an, meliputi : tujuan dicanangkan, materi dan metode,

faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan menghafal Al-

Qur’an dan evaluasi hafalan.

Bab IV : Analisis data tentang implementasi metode menghafal Al-

Qur’an di Pondok Tahfizhul Qur’an Abu Bakar As-Shiddiq.

Bab V : Penutup: kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.
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