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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ummat Islam tentu yakin dan mengimani keagungan Al-Qur‟an 

sebagai pedoman dan penunjuk jalan kehidupannya. Salah satu dari 

kesempurnaan iman seorang muslim terhadap Al-Qur‟an adalah meyakini 

bahwa Al-Qur‟an merupakan kitab yang dijaga kemurniannya hingga hari 

akhir (Shalih, 2015). Allah SWT menjaga kitab-Nya (Al-Qur‟an) secara 

langsung melalui beberapa cara, salah satunya adalah dimunculkannya 

generasi pecinta dan penghafal Al-Qur‟an yang secara terus menerus dari 

zaman kerasulan hingga sekarang ini.  

Herry (2012) menyebutkan hadits-hadits yang menjelaskan 

keutamaan-keutamaan para penghafal Al-Quran, beberapa diantaranya 

adalah sebagai berikut:  

Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT memiliki ahli-ahli 

dari golongan mansuia.” Lalu ditanyakan (pada beliau SAW) siapakah ahli 

Allah dari mereka? Beliau menjawab, “Yaitu ahlul Qur‟an (orang yang 

menghafal Al-Qur‟an dan mengamalkannya), mereka adalah ahli Allah 

(wali-wali Allah), dan memiliki kedudukan khusus di sisi-Nya.” (HR. 

Ahmad dengan sanad hasan) 
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Abu Hurairah r.a. menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda, “Al-

Qur‟an akan datang pada hari kiamat, kemudian ia berkata, „Wahai 

Rabbku, berikanlah ia (orang yang menghafal Al-Qur‟an) 

perhiasan.‟Kemudian orang itu dipakaikan mahkota karamah (kemuliaan). 

Al-Qur‟an kembali meminta, „Wahai Rabbku tambahkanlah‟, maka orang 

itu dipakaikan jubah karamah. Kemudian Al-Qur‟an memohon lagi, 

„Wahai Rabbku, ridhailah ia‟, maka Allah meridhainya. Dan diperintahkan 

kepada orang itu, bacalah dan teruslah naik (derajat-derajat surga) dan 

kamu bertambah satu kebaikan dalam setiap ayat itu.” (HR. Tirmidzi) 

Menurut Republika (2013) menghafalkan Al-Qur‟an kini mulai 

banyak diminati dan menjadi tren bagi anak muda maupun orang tua. 

Bahkan, Indonesia mempunyai jumlah penghafal Al-Qur‟an terbanyak di 

dunia yaitu mencapai angka 30.000 orang, jauh di atas Arab Saudi yang 

hanya memiliki 6.000 penghafal Al-Qur‟an (Republika, 2010). Menghafal 

Al-Qur‟an yang tadinya menjadi aktivitas bagi para santri yang mondok 

kini menjadi tujuan utama dari pembelajaran berbasis pondok pesantren. 

Pondok pesanten khusus untuk penghafal Al-Qur‟an pun banyak terdapat 

di Indonesia dengan jumlah santri yang tak sedikit. 

Namun demikian, kegiatan harian yang dilakukan oleh para santri di 

pondok pesantren penghafal Al-Qur‟an tidak berbeda dari pondok 

pesantren lainnya, bahkan lebih padat karena jumlah waktu untuk 

menghafal Al-Qur‟an menjadi lebih banyak. Masalah-masalah yang sering 

timbul pada santri penghafal Al-Qur‟an adalah munculnya rasa  malas 
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serta susahnya menambah jumlah hafalan setiap hari (Wawancara Iffah, 21 

Oktober 2016). 

Aktivitas yang padat dalam pondok pesantren tahfizhul qur‟an 

menjadikan santri menggunakan otaknya bekerja terlalu keras, sehingga 

dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara otak kanan dan otak kiri 

yang menimbulkan kelelahan dan penurunan konsentrasi (Nuryana dan 

Purwanto, 2010). Stres yang timbul menyebabkan kelelahan fisik dan 

psikis yang menimbulkan problematika dalam kehidupan, termasuk 

gangguan dalam mencapai prestasi baik akademik maupun non akademik 

seperti menghafal Al-Qur‟an. 

Fielding (2008, dalam skripsi Darojah 2014) menyebutkan bahwa 

stres yang berlebihan akan merusak sel saraf dalam otak yang berfungsi 

untuk memilah-milah informasi yang baru untuk disimpan dalam memori 

jangka panjang. Jika stres berlanjut, kelelahan akan muncul sehingga 

konsentrasi menjadi terpecah dan terjadi penurunan daya ingat. 

Untuk meningkatkan kualitas hafalan Al-Qur‟an, perlu dilakukan 

kegiatan yang dapat mengurangi stres pada penghafal Al-Qur‟an serta 

meningkatkan konsentrasi. Terapi relaksasi dengan pernafasan dapat 

menurunkan tingkat stres (Ayu et al., 2013).  

Menurut Schafer dalam Sari dan Murtini (2012) mengatakan bahwa 

manifestasi dari stres pada psikis adalah kurang bersemangat, rendah diri 

dan merasa diri tidak berguna. Stres juga dapat disebabkan oleh sedikitnya 

jumlah oksigen dalam darah, oleh karena itu perlu dilakukan relaksasi. 
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Relaksasi pernapasan dalam dapat membantu individu menurunkan stres. 

Pernapasan yang tepat dapat membantu menurunkan stres dan kebiasaan 

bernapas yang tepat penting untuk kesehatan mental dan fisik (Sari dan 

Murtini, 2012). 

Pernapasan yang tepat dapat membawa oksigen yang cukup bagi 

tubuh, sehingga sel-sel dalam tubuh dapat melakukan proses metabolisme 

dan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi dalam sel 

(Ramadhani, 2012).  

Brain gym (senam otak) dapat diberikan untuk meningkatkan 

konsentrasi belajar dalam menghafal Al-Qur‟an, karena brain gym dapat 

menyegarkan fisik dan otak siswa yang mengalami kelelahan akibat beban 

belajar yang membutuhkan konsentrasi tinggi (Nuryana dan Purwanto, 

2010). Dennison dan Dennison mengatakan bahwa Brain gym adalah suatu 

usaha alternatif alami yang sehat untuk menghadapi ketegangan dan 

tantangan pada diri sendiri dan orang lain (Nuryana dan Purwanto, 2010). 

Menurut Sari (dalam Nuryana dan Purwanto, 2010), latihan 

meregangkan atau meringankan otot, menyangkut konsentrasi, pengertian 

dan pemahaman akan mengaktifkan dimensi muka-belakang. Dimensi ini 

akan membantu kesiapan dan konsentrasi untuk mengekspresikan hal yang 

sudah diketahui maupun menerima hal-hal yang baru. Ini akan membantu 

pada apa yang sedang dikerjakan dan mengingat apa yang telah 

dikerjakan. 
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Penelitian Hannaford (dalam Putranto, 2009) mengatakan bahwa 

untuk memasukkan sebuah informasi yang penting dibutuhkan sebuah 

gerakan, salah satunya adalah materialisasi kata-kata. Ketika menulis kita 

membuat hubungan antara kata-kata dengan gerakan. Pada penderita 

penyakit gangguan koordinasi gerak, terjadi pula penurunan fungsi 

kognitif. 

Senam otak akan memberikan stimulasi aliran informasi pada jaringan 

saraf, memulihkan kemampuan dalam proses belajar dan fungsi-fungsi 

yang lain (Putranto, 2009). 

Studi pendahuluan dilakukan pada tanggal 6 Desember 2016 di 

Pondok Pesantren Tahfizhul Qur‟an Daarul Qur‟an Colomadu pada 25 

sampel yang merupakan santriwati Pondok Pesantren Tahfizhul Qur‟an 

Daarul Qur‟an Colomadu. Dari try out yang telah dilakukan, sejumlah 16 

santriwati mengatakan bahwa terapi relaksasi dan brain gym mempunyai 

pengaruh dalam tubuh mereka. 

Pondok Pesantren Tahfizhul Qur‟an Daarul Qur‟an Sanggir Paulan 

Colomadu Karanganyar merupakan salah satu cabang Pondok Pesantren 

Daarul Qur‟an yang dirintis oleh Ustadz Yusuf Mansur sebagai usaha 

untuk mewujudkan generasi Qur‟an yang sukses. Pembelajaran di Pondok 

Pesantren Tahfizhul Qur‟an Daarul Qur‟an Sanggir Paulan Colomadu 

Karanganyar adalah menggabungkan kegiatan belajar mengajar di sekolah 

menegah pertama dengan menghafal Al-Qur‟an di asrama. Metode 

menghafalkan Al-Qur‟an dilakukan dengan penguatan hafalan melalui 
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muroja’ah (mengulang hafalan) setiap selesai sholat ashar dan ziyadah 

(menambah hafalan) setiap selesai sholat shubuh. 

Pemberian terapi relaksasi dan brain gym ini diharapkan mampu 

meningkatkan jumlah hafalan Al-Qur‟an pada santriwati Pondok 

Pesantren Tahfizhul Qur‟an Daarul Qur‟an Sanggir Paulan Colomadu 

Karanganyar. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh pemberian terapi relaksasi dan brain gym terhadap 

jumlah hafalan Al-Qur‟an santriwati Pondok Pesantren Tahfizhul Qur‟an 

Daarul Qur‟an Sanggir, Paulan, Colomadu, Karanganyar? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian terapi relaksasi dan brain 

gym terhadap jumlah hafalan Al-Qur‟an santriwati Pondok 

Pesantren Tahfizhul Qur‟an Daarul Qur‟an Sanggir, Paulan, 

Colomadu, Karanganyar. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui pengaruh pemberian terapi relaksasi terhadap 

jumlah hafalan Al-Qur‟an santriwati Pondok Pesantren 

Tahfizhul Qur‟an Daarul Qur‟an Sanggir, Paulan, Colomadu, 

Karanganyar. 

b. Mengetahui pengaruh pemberian brain gym terhadap jumlah 

hafalan Al-Qur‟an santriwati Pondok Pesantren Tahfizhul 
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Qur‟an Daarul Qur‟an Sanggir, Paulan, Colomadu, 

Karanganyar. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Dapat mengetahui pengaruh pemberian pemberian terapi relaksasi 

dan brain gym terhadap jumlah hafalan Al-Qur‟an santriwati 

Pondok Pesantren Tahfizhul Qur‟an Daarul Qur‟an Sanggir, 

Paulan, Colomadu, Karanganyar. 

2. Praktis 

a. Bagi Penulis, dapat menambah wawasan pengetahuan 

setelah menyelesaikan penelitian ini. 

b. Bagi fisioterapis, sebagai dasar dalam memberikan usaha 

promotif, preventif maupun rehabilitatif kepada penghafal 

Al-Qur‟an dalam meningkatkan prestasi hafalan Al-

Qur‟annya. 

c. Bagi orang tua, agar dapat melakukan bimbingan kepada 

penghafal Al-Qur‟an. 

d. Bagi Lembaga Pondok Pesantren Tahfizhul Qur‟an, sebagai 

pedoman penyelenggaraan proses menghafal Al-Qur‟an 

yang ramah terhadap kesehatan fisik dan psikis santri. 

e. Bagi Penghafal Al-Qur‟an, sebagai pedoman untuk 

meningkatkan hafalan yang dapat dilakukan secara mandiri. 


