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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Al-Qur’an adalah kalam Allah sekaligus mukjizat yang diturukan 

kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab, untuk disampaikan kepada 

umat manusia. 1  Di dalam Al-Qur’an telah dijelaskan semua tentang 

kehidupan, alam, segala yang diperintah, dan segala yang dilarang oleh 

Allah. Selain itu juga perlu diketahui bahwa Al-Qur’an merupakan pedoman 

hidup bagi umat Islam. Sebab sebagai pedoman hidup maka sebagai seorang 

muslim harus mempelajari cara membaca Al-Qur’an yang baik dan benar, 

menghafalkannya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.  

Belajar membaca, mempelajari makna setiap kata yang terdapat 

didalam Al-Qur’an dan menerapkannya didalam kehidupan sehari-hari 

merupakan salah satu bentuk ibadah yang bernilai tinggi disisi Allah. 

Manusia merupakan makhluk sempurna yang Allah ciptakan, dikatakan 

sempurna sebab manusia diciptakan oleh Allah dengan dibekali akal. 

Dengan akal tersebut manusia dapat berpikir, bisa membedakan mana yang 

benar dan mana yang salah. Sehingga dengan akal tersebut manusia dapat 

berpikir dan belajar akan kebenaran yang disampaikan dalam Al-Qur’an. 

Al-Qur’an sebagai cahaya penerang dalam kegelapan dan menjadi petunjuk 

dalam jalannya kehidupan. Sebagai seorang muslim tentu wajib menjadikan 

 
1 Muhammad Daming, Keagungan Al Quran: Analisis Munasabah, (Makasar: Pustaka Al-

Zikra), hal. 1.  
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Al-Qur’an sebagai pendoman dan rujukan dalam setiap berkehidupan.  

 Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi,  

ُ  َخْيرُُكمر َمنر تَ َعلََّم الرُقررآَن َوَعلََّمه  

“Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari al-Quran dan 

mengajarkannya.” (HR. Bukhari).2 

 

 

Dari hadits tersebut dapat kita ketahui bahwa belajar dan 

mengajarkan Al-Qur'an merupakan sesuatu yang sangat mulia dan sangat 

baik dihadapan Allah. Banyak manfaat yang akan diperoleh ketika 

seseorang mau belajar, menghafal, dan mengamalkannya dalam kehidupan 

seahari-hari. Salah satu manfaat dari menghafal Al-Qur’an ialah 

mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Seperti yang telah disampaikan 

di dalam hadits riwayat Muslim, Abu Umamah Al Bahili pernah mendengar 

Rasulullah bersabda yang artinya “Bacalah Al-Qur’an karena ia akan datang 

pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya”.3 

Seiring dengan berkembangnya zaman, upaya-upaya untuk menjaga 

keaslian dan kelestarian Al-Qur’an terus berkembang. Faktanya kesadaran 

masyarakat terhadap pentingnya belajar, menghafal, dan mengamalkan Al-

Qur’an, hal tersebut ditandai dengan semakin banyaknya lembaga-lembaga 

pendidikan Al-Qur’an baik yang bersifat formal maupun non formal. 

Sebagai contohnya di Madrasah Al-Huda Jampen yang merupakan 

madrasah diniyah yang memiliki beberapa program antara lain Madrasah 

 
2 https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/mimbar-dakwah-sesi-67-sebaikbaik-manusia  
3 Said Abdul Adhim, Nikmatnya Membaca Al-Qur'an: manfaat dan cara menghayati Al-

Qur’an sepenuh hati, (Solo: Aqwam, 2009), hlm. 16. 

https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/mimbar-dakwah-sesi-67-sebaikbaik-manusia
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Hifdzul Qur’an (MHQ) Al-Huda Jampen, Madrasah Orang Tua (MOT) Al-

Huda Jampen, dan Madrasah Ilmu dan Bahasa Arab (MIBA).  

MHQ Al-Huda Jampen salah satu contoh pendidikan Al-Qur’an non 

formal. Berdirinya MHQ Al-Huda Jampen salah satunya dilatar belakangi 

dengan pergantian nama TPQ Al-Huda Jampen menjadi MHQ Al-Huda 

Jampen. Dengan bergantinya nama tersebut maka program-program kerja 

juga diperbaharui sehingga tidak sama dengan yang sebelumnya. Tujuan 

dari berdirinya MHQ Al-Huda Jampen ini adalah untuk menjadikan anak-

anak sebagai generasi penerus Al-Qur’an. Madrasah ini terletak di Jampen 

RT 4 RW 6 Kismoyoso, Ngemplak, Boyolali. 

Seiring berjalannya waktu berkat doa-doa, usaha dan kerja keras dari 

para pengurus MHQ Al-Huda Jampen sehingga banyak masyarakat yang 

mengenal MHQ Al-Huda Jampen dan tetarik untuk mendaftarkan anak-

anaknya belajar Al-Qur’an disana. Maka dari itu jumlah santri di MHQ Al-

Huda Jampen mengalami peningkatan. Hal ini membuat masjid Al-Huda 

tempat anak-anak belajar Al-Qur’an saat ini tidak dapat menampung 

banyaknya santri karena keterbatasan luas masjid serta jumlah santri yang 

mengalami peningkatan. Oleh karena itu Madrasah Al-Huda bertekad 

membangun gedung tahfidz untuk anak-anak belajar Al-Qur’an.  

Di MHQ Al-Huda Jampen ini kegiatan pembelajarannya 

dikelompokkan menjadi beberapa kelas seperti yang ada di pendidikan 

formal. Anak laki-laki dan anak perempuan pun tidak berada dalam satu 

kelas yang sama. Sehingga yang mengajarpun juga disesuaikan, anak laki-
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laki bersama ustadz dan anak perempuan bersama ustadzah. Anak-anak 

dalam menghafal Al-Qur’an tentu tidak lepas juga dari upaya ustadz dan 

ustadzah yang membetulkan atau meluruskan bacaan anak-anak. Sehingga 

di madrasah ini yang lebih diutamakan anak mampu membaca Al-Qur’an 

sesuai dengan tajwid yang baik dan benar terlebih dahulu.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin mengetahui 

lebih lanjut tentang Madrasah Hifdzul Qur’an Al-Huda Jampen. Maka dari 

itu penulis melakukan penelitian dengan judul: UPAYA MADRASAH 

HIFDZUL QUR’AN AL-HUDA JAMPEN DALAM MENINGKATKAN 

KUALITAS DAN KUANTITAS HAFALAN AL-QUR’AN PADA ANAK 

TAHUN PELAJARAN 2020/2021. 

B. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut: 

1. Apa upaya MHQ Al-Huda Jampen dalam meningkatkan kualitas dan 

kuantitas hafalan pada anak? 

2. Bagaimana kualitas dan kuantitas hafalan Al-Qur’an pada anak di MHQ 

Al-Huda Jampen? 

3. Apa faktor-faktor yang menghambat program MHQ Al-Huda Jampen? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjawab semua 

permasalahan yang terdapat di dalam rumusan penelitian ini. Adapun 

tujuannya yaitu sebagai berikut: 
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1. Untuk mendeskripsikan upaya MHQ Al-Huda Jampen meningkatkan 

kualitas dan kuantitas hafalan pada anak. 

2. Untuk mendeskripsikan kualitas dan kuantitas hafalan Al-Qur’an pada 

anak di MHQ Al-Huda Jampen. 

3. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat program 

MHQ Al-Huda Jampen.  

Sedangkan manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Secara teoritik hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

wacana, wawasan, dan manfaat untuk khasanah keilmuan serta 

pengembangan teori dalam bidang Pendidikan Agama Islam. Terutama 

mengenai tentang upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas hafalan 

Al-Qur’an pada anak. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi dan pertimbangan dalam peneldan pertimbangan dalam 

penelitian selanjutnya yang membahas permasalahan yang hampir 

sama. 

2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran, masukan, atau pertimbangan dalam upaya 

meningkatkan kualitas dan kuantitas hafalan Al-Qur’an pada anak. 

D. Metode Penelitian 

Dalam menghasilkan penelitian yang baik ialah salah satunya 

dengan menggunakan metode penelitian yang disusun dan dilaksanakan 

secara sistematis. Maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian 
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yang merupakan serangkaian langkah-langkah untuk memperoleh data agar 

dapat menjawab segala rumusan masalah yang ada pada penelitian ini yaitu 

tentang upaya madrasah hifdzul Qur’an dalam meningkatkan kualitas dan 

kuantitas hafalan Al-Qur’an pada anak tahun pelajaran 2020/2021. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan 

(field research) yaitu kegiatan penelitian dilakukan di lingkungan 

masyarakat tetentu, baik di lembaga dan organisasi kemasyarakatan 

maupun lembaga pemerintah. Untuk pengumpulan datanya dilakukan 

secara langsung dengan cara wawancara dan observasi.4 Maka dengan 

demikian data pada penelitian ini diperoleh di lapangan. Adapun data 

pada penelitian ini diperoleh di MHQ Al-Huda Jampen, yang terletak 

di Kismoyoso, Ngemplak, Boyolali. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dan sudut pandang yang digunakan dalam 

penelitian sangat beragam tergantug jenis data dan tujuan dari 

penelitian. Beberapa pendekatan yang sering dalam penelitian 

pendidikan Islam antara lain pendekatan filosofis, historis, sosiologis, 

psikologis, antropologis, fenomenologis, hermeneutis, dan sebagainya. 

Jika dilihat dari data dan tujuan penelitian, pendekatan penelitian dapat 

dibedakan menjadi pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif.5 

 
4 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 31.  
5 Mohamad Ali, dkk, Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Pendidikan Agama Islam, 

(surakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), hlm. 23. 
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Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan 

yang dilakukan dalam penelitian yang berorientasi pada fenomena 

maupun gejala yang sifatnya alami. 6  Sehingga data yang diperoleh 

nantinya berupa teks, dokumen, gambar, atau objek lainnya yang 

ditemukan di lapangan.  

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

fenomena yang terjadi di MHQ Al-Huda Jampen, terutama pada 

upayanya dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hafalan Al-

Qur’an pada anak. Metode yang akan digunakan yaitu dengan 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

3. Sumber Data Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di MHQ Al-Huda Jampen yang 

terletak di Desa Kismoyoso, Ngemplak, Boyolali. Adapun subjek pada 

penelitian ini yaitu Kepala Madrsah, Koordinator, dan Ustadzah MHQ 

Al-Huda Jampen.  

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Wawancara 

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan kepada responden dan mencatat atau 

merekam jawaban-jawaban responden.7 Sehingga pada metode ini 

 
6 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 31. 
7 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 173. 
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pengambilan datanya dilakukan antara pewawancara yaitu yang 

memberikan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan 

jawaban. Metode wawancara ini merupakan salah satu cara dalam 

mengumpulkan data yang diperlukan dan sesuai dengan tujuan 

penelitian. Dengan melalui tanya jawab dan menggunakan 

pedoman wawancara.  

b. Metode Observasi 

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data 

yang digunakan untuk menghimpun data penelitian dengan melalui 

pengamatan dan pengindraan.8 Metode observasi pada penelitian 

ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan melalui 

pengamatan langsung di lapangan yaitu di MHQ Al-Huda Jampen, 

yang terletak di Desa Kismoyoso, Ngemplak, Boyolali.  

c. Metode Dokumentasi 

Dokumen adalah pernyataan tertulis yang disusun oleh 

seseorang maupun lembaga guna keperluan pengujian suatu 

peristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti, serta informasi 

kealamiahan yang sukar ditemukan maupun diperoleh, dan 

membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan 

terhadap sesuatu yang sedang diselidiki. 9  Dokumen juga dapat 

berupa gambar hidup, foto, sketsa, dan lain sebagainya. Dengan 

 
8 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu 

Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 118.  
9 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 183. 
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demikian metode dokumentasi ialah metode dalam pengmpulan 

datanya dengan memanfaatkan dokumen-dokumen yang ada, baik 

dalam bentuk gambar maupun tulisan sebagai sumber data.  

5. Metode Analisis Data 

Analisis data ialah proses pengurutan data ke dalam pola dan 

kategori sehingga dapat dirumuskan tema dan hipotesis kerja.10 Pada 

penelitian ini digunakan analisis data yaitu deskriptif kualitatif. 

Sehingga bentuk analisis ini nanti merupakan penjelasan-penjelasan, 

bukan berupa angka statistik maupun bentuk angka yang lainnya.11 

Analisis ini menggunakan langkah-langkah pertama reduksi yaitu 

proses pemilihan data hasil obeservasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Kedua sajian data yaitu menyajikan data dalam bentuk narasi atau 

paragraf untuk pembuatan kesimpulan. Ketiga yaitu menarik 

kesimpulan dengan menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam 

penelitian ini. Dengan didukung oleh bukti-bukti yang diperoleh selama 

penelitian berlangsung. 

 
10 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2007) hlm. 280. 
11 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 192. 

 


