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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur’an diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur yaitu

selama 22 tahun 2 bulan dan 22 hari.1Pada saat Al-Qur’an diturunkan, Nabi

Muhammad berusaha untuk menguasai dengan cara menghafal. Maka Nabi

Muhammad adalah seorang Hafidz2 pertama yang sangat baik. Pada waktu itu Al-

Qur’an di hafal dalam dada, ditempatkan dalam hati, kemudian diamalkan dalam

kehidupan sehari-hari oleh Nabi Muhammad SAW.3

Usaha-usaha untuk menjaga dan memelihara Al-Qur’an oleh sebagian umat

Islam terus berlanjut dari zaman sahabat sampai zaman sekarang. Banyak generasi

Islam yang berusaha untuk menghafal Al-Qur’an. Hal ini dilakukan disamping

menjaga otentitas Al-Qur’an membaca bahkan juga bernilai ibadah. Membaca Al-

Qur’an merupakan ibadah di sisi Allah SWT. Nilai ibadah membaca Al-Qur’an

terdapat dalam hadits Nabi saw. Sebagai berikut:

َحرفًا قََرأ َمن َوَسلَمَ  َعلَي ٌهللاُ  َصلَى ٌهللاِ  َرُسولُ  قَالَ  قَالَ : َعنھُ  ٌهللاُ  َرضيَ  َمسُعودٍ  ابنِ  َعن

َوآلمُ  َحرفُ  اَلِفُ  َولِكنُ  الم اَقُولُ  آل اَُمثَالِھَا َعُشرُ  َوالَحَسنَةُ  َحَسنَةُ  بِھ فَلَھ ٌهللا  َكتَابِ  ٍمن

غریب صحیح حسن حدیث ھذا وقال الترمذي (رواه حــَُرفُ . َومیمُ  َحرفُ 
1Manna’ Al-Qattan, Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an, Penerjemah : Mudzakkir AS, (Bogor : Litera

Inter Nusa , 1992), hal. 18.
2Istilah al-hafidz Adalah istilah yang dipakai oleh umat Islam untuk menjuluki orang yang hafal

Al-Qur’an. Selain istilah al-hafidz adalah al-hamil dan al-Qori’. Pada zaman sahabat Nabi istilah yang
populer adalah Al-Qari’. Sedangkan pengumpulan Al-Qur’an dengan hafalan pada masa Nabi dan
sahabat di istilahkan jama’a.

3Munjahid , Strategi Menghafal Menghafal10 Bulan Khatam : Kiat-kiat Sukses Menghafal Al-
Qur’an (Yogyakarta : Idea Press, 2007 ), hal. 26.
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والدارمى) اسنادا

Artinya:
“Dari Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu berkata: “Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Siapa yang membaca satu huruf
dari Al Quran maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut, satu
kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya dan aku tidak
mengatakan  ƸƵǚsatu huruf akan tetapi Alif satu huruf, Laam satu huruf
dan Miim satu huruf.” (HR. Tirmidzi dan dishahihkan di dalam kitab
Shahih Al Jami’, no. 6469).4

Dewasa ini banyak orang yang ingin menghafal Al-Qur’an tetapi mereka

khawatir dan takut akan persoalan jika tidak bisa menjaga hafalannya. Bahkan

banyak penghafal Al-Qur’an merasa bahwa aktivitas menghafal adalah beban dan

membosankan, sehingga tidak sedikit para penghafal Al-Qur’an yang putus harapan

di tengah jalan (tidak mampu menyelesaikan hafalan 30 juz) dan tidak dapat menjaga

hafalan yang telah dihafalnya. Padahal kalau disadari, hal ini merupakan bencana

yang paling besar bagi yang bersangkutan. Karena Al-Qur’an bisa menjadi penolong.

Oleh  sebab itu perlu adanya motivasi kepada mereka supaya tergerak untuk menjaga

menghafal kemurnian Al-Qur’an serta perlunya bimbingan dan penyuluhan Islam

sangat diperlukan.

Apabila sejarah agama-agama besar dunia dikaji secara seksama, maka

bimbingan dan penyuluhan agama islam telah dilaksanakan oleh para nabi dan rasul,

para sahabat, para ulama, atau juga para pendidik. Pengajar  lingkungan masyarakat

dari zaman kezaman. Bimbingan dan penyuluhan di lingkungan masyarakat

beragama secara informal telah dikenal sebagai suatu kegiatan bagi orang yang

4Sa’ dullah S. Q, 9 Cara Praktis Menghafal Al-Qur’an, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hal. 13.



3

memegang kedudukan pimpinan keagamaan, hanya saja dalam kegiatannya belum

didasari teori-teori pengetahuan yang berhubungan dengan teknik metodologis serta

administratif pelaksanaannya serta belum dilembagakan.

Semangat menghafal Al-Qur‟an masih melekat di dada umat Islam hingga saat

ini. Masih banyak lembaga pendidikan Islam dan pondok pesantren yamg

mengajarkan materi menghafal Al-Qur‟an kepada para santrinya. Meskipun

menghafal Al-Qur‟an bukanlah pekerjaan yang mudah semudah mengedipkan mata,

akan tetapi keistimewaan menghafal Al-Qur‟an justru terletak pada berat, unik, serta

panjangnya proses yang akan dilalui.

Menghafal Al-Qur’an selain membutuhkan kemampuan yang memadai juga

membutuhkan tekad dan niat yang lurus, usaha keras, kesiapan lahir batin, serta

pengaturan diri yang ketat. Karena menghafal Al-Qur‟an merupakan aktivitas yang

membutuhkan perhatian yang serius, maka kondisi pribadi akan berpengaruh pada

kemampuan menghafal tersebut. Setiap individu memiliki kondisi internal yang

sangat berperan dalam aktivitas dirinya sehari-hari. Salah satu kondisi internal

tersebut adalah motivasi.

Motivasi merupakan dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah

laku. Motivasi merupakan kekuatan, baik dari dalam diri maupun dari luar diri yang

mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan, dan persepsi atau dengan kata lain

motivasi dapat dikatakan sebagai dorongan mental. Dalam proses menghafal

Al-Qur‟an motivasi memiliki peranan penting sebab motivasi dapat menggerakan
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perilaku santri ke arah pencapaian hafalannya. Motivasi diri santri dalam proses

menghafal Al-Qur‟an, kadang kuat dan kadang lemah. Menghafal Al-Qur‟an secara

relatif tidak semudah melakukan aktivitas belajar lain oleh karena itu motivasi

menghafal sangat dibutuhkan dalam prosesnya.

Motivasi bagi santri timbul akibat adanya pengaruh dari dalam diri maupun dari

luar santri itu sendiri. Pengaruh dari dalam diri dapat berupa kepribadian, rasa

eksistensi diri, pengalaman, kebutuhan, harapan, dan cita-cita yang menjangkau masa

depan. Sedangkan dari luar santri berupa pengaruh keluarga, lingkungan sekitar, dan

faktor lain yang sangat kompleks.

Dalam menghafal Al-Qur‟an, idealnya seorang santri harus mondok di

pesantren khusus untuk menghafalkan Al-Qur‟an. Hal ini agar santri tersebut dapat

lebih fokus menghafalkan Al-Qur‟an, meskipun pada kenyataanya tidak sedikit santri

yang menghafalkan Al-Qur‟an memilih untuk tidak mondok di pesantren yang

khusus untuk menghafalkan Al-Quran. Hal inilah yang ditawarkan oleh Pondok

Pesantren Al-Muhajirin Darussalam yang diasuh oleh KH.M. Chozin. Pondok

pesantren ini merupakan pondok dengan gaya khas pondok klasik yaitu harus

menghafalkanAl-Qur‟an, kitab-kitab kuning, serta wajib sekolah.

Berdasarkan observasi penulis, kegiatan di pondok pesantren tersebut sangat

padat. Dari shubuh sampai dengan pukul 22.00 malam ada banyak kegiatan seperti

ngaji sorogan, sekolah diniyah, setoran hafalan,maulidal-barzanji, muhadarah (latihan

ceramah agama) dan ro’an (kerja bakti).Para penghafal Al-Qura’n dalam satu hari,
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terdapat waktu luang dari jam pukul 14.00 sore sampai dengan pukul 20.00 malam

waktu luang inilah para penghafal membaca dan menghafalkan Al-Qur’annya.

Para santri penghafal Al-Qur‟an mempunyai tingkat kesulitan yang lebih,

selain harus fokus menghafalkan Al-Qur‟an mereka juga wajib mengikuti setoran

hafalan dan ngaji sorogan, sekolah diniyah,membaca al-barzanji, muhadarah (latihan

ceramah agama)dan ro’an (kerja bakti).

Akan tetapi ketika peneliti melakukan wawancara dengan mereka, mereka

merasa senang dan semangat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut serta

karena selalu ada banyak tekanan atau beban yang harus diarungi oleh santri

penghafal Al-Qur‟an. Dari latar belakang inilah, penulis tertarik untuk meneliti

tentang Efektivitas Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Motivasi Menghafal

Al-Qur’an di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam Kecamatan Pondidaha

Kabupaten Konawe.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Motivasi Santri Dalam Menghafal Al-Qur’an di Pondok Pes-

antren Al-Muhajirin Darussalam Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe ?

2. Bagaimanakah Keefektifan Bimbingan Penyuluhan Islam dalam Memotivasi

Santri Menghafal Al-Qur’an di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam

Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe ?
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C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui motivasi Santri dalam menghafal Al-Qur’an di Pondok

Pesantren Al-Muhajirin Darussalam Kecamatan Pondidaha Kabupaten

Konawe.

2. Untuk mengetahui Keefektifan Bimbingan Penyuluhan Islam dalam

Memotivasi Santri menghafal Al-Qur’an di Pondok Pesantren Al-Muhajirin

Darussalam Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan masukan bagi santri penghafal Al-Qur’an untuk lebih menata

dan mengupayakan peningkatan mutu motivasi dalam menghafal Al-Qur’an

2. Untuk membantu para pengajar dalam membimbing hafalan Qur’an santri, serta

meningkatkan mutu pendidikan hafalan Qur’an di Pondok Pesantren Al-

muhajirin Darussalam.

3. Sebagai bahan referensi dan perbandingan bagi peneliti lain yang berminat

melakukan penelitian yang releven dengan masalah penelitian.

E. Definisi Operasional

1. Keefektifan bimbingan penyuluhan Islam adalah keampuhan, kemudahan dan

atau kecepatan berhasil dalam menghafal Al-Qur’an dengan melalui teknik cara

bimbingan penyuluhan Islam.

2. Motivasi menghafal Al-Qur’an santri adalah dorongan yang kuat yang terdapat

dalam diri santri untuk dapat berkemampuan dalam menghafalkan Al-Qur’an.


