
 

 

 

       BAB I 

                          PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

      Al-Qur‟an merupakan firman Allah yang disampaikan kepada Nabi 

Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai mukjizat bagi Nabi 

Muhammad SAW yang diturunkan dengan jalan mutawatir dan dicatat 

sebagai ibadah bagi yang membacanya. Al-Qur‟an merupakan petunjuk bagi 

manusia yang berlaku sampai akhir hayat manusia (Wardana, 2005: 13). Di 

dalam al-Qur‟an terdapat hukum-hukum Islam yang mengandung 

pengetahuan tentang akidah, pokok-pokok akhlak perbuatan. Sebagaimana 

ditegasakan dalam al-Qur‟an, Allah SWT berfirman: 

ُش ٱۡلُوؤۡ  زَا ٱۡلقُۡشَءاَى يَۡهِذي ِللَّتِي ِهَي أَۡقَىُم َويُبَّشِ    ٱلَِّزيَي يَۡعَولُىىَ  ِهٌِييَ إِىَّ َهَٰ

ِت أَىَّ لَُهۡن أَۡجٗشا َكبِيٗشا  ِلَحَٰ   ٩ٱلصََّٰ

Artinya: “Sesungguhnya al-Qur’an ini menunjukkan kepada jalan yang lebih 

lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan 

kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar” (QS. Al-

Isra‟:9) 

Nabi Muhammad SAW merupakan pendidik pertama, pada zaman 

Rasulullah SAW al-Qur‟an sebagai dasar pendidikan Islam dan pada saat itu 

al-Qur‟an diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW kepada para 

sahabatnya dengan cara dihafal dan ada yang menuliskannya di pelepah 

kurma, tulang dan lain sebagainya. 

Menumbuhkan rasa cinta terhadap al-Qur‟an tidak dapat dilakukan 

secara instan dan dalam waktu singkat, dibutuhkan proses untuk mengenal 



 
 
 

 
 

2 
 

kemudian ingin mempelajari dan menerapkannya dalam kehidupan. Agar 

menumbuhkan rasa ingin tahu dalam mempelajari al-Qur‟an, dibutuhkan rasa 

cinta atau ketertarikan untuk mempelajarinya. Salah satu wujud cinta kepada 

al-Qur‟an adalah dengan menghafalkan dan memahami serta menjaga 

hafalannya. 

Menghafal al-Qur‟an tidak semudah membalikan telapak tangan, tidak 

juga dengan hanya wacana, tetapi membutuhkan ikhtiar dan niat yang kuat. 

Mendekatkan anak sedini mungkin dengan al-Qur‟an, dengan cara yang anak 

sukai dan minati. Orang tua sebagai penentu arah, madrasah pertama, dan 

figur bagi sang anak harus mampu menciptakan kedekatan anak terhadap al-

Qur‟an. 

Dewasa ini kesadaran masyarakat atau orang tua untuk membekali 

anaknya tentang agama terutama dalam menghafal al-Qur‟an membuat 

banyak instansi pendidikan yang menyambut baik niat ini. Banyak 

madrasah/sekolah, madrasah diniyah yang menjadikan program hafalan 

sebagai program unggulan. Begitupan dengan lembaga pendidikan non 

formal sudah banyak membentuk program pendidikan atau pengajaran al-

Qur‟an. 

Fenomena tersebut merupakan indikasi kesadaran masyarakat tentang 

keutamaan menghafal al-Qur‟an. Hal ini juga sebagai bukti bahwa dalam Al-

Qur‟an Allah berjanji akan memberikan kemudahan bagi umat Islam dalam 

mempelajari, dan menghafalkan al-Qur‟an. Allah berfirman dalam Q.S Al-

Qomar ayat 17, 22, 33, dan 44. 
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ذَِّكٖش ِللزِّ  ۡلقُۡشَءاىَ ٱَولَقَۡذ يَسَّۡشًَا   ٧١ۡكِش فََهۡل ِهي هُّ

 Artinya “Dan sesungguhnya telah kami mudahkan al-Qur’an untuk 

dipelajari, maka adakah yang mengambil pelajaran”. (Qs. Al-Qomar: 17) 

Kemudahan yang dimaksud dalam ayat tersebut meliputi segala aspek 

yaitu  kemudahan membaca, menghafal, mempelajari atau mentadabburi dan 

kemudahan menulis (An-Nawawi, 2000: 85). Di samping itu  juga merupakan 

bentuk jaminan Allah terhadap pemeliharaan keaslian dan kemurnian al-

Qur‟an meskipun telah diturunkan ribuan tahun silam. Sebagaimana firman 

Allah: 

ۡلٌَا إًَِّا ًَۡحُي                                          ۡكشَ ٱًَزَّ ِفُظىىَ  ۥَوإًَِّا لَهُ  لزِّ ٩لََحَٰ      
Artinya: “Sesungguhnya kami telah menurunkan al-Qur’an dan 

sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya”. (Qs. Al-Hijr: 9).  

Quraish Syihab memaknai ayat tersebut sebagai keikutsertaan umat 

Islam pilihan Allah untuk menjaga dan memelihara al-Qur‟an yang salah satu 

caranya adalah dengan menghafalkannya (Syihab, 2000:95-97). Maraknya 

lembaga-lembaga pendidikan tahfidzul Qur‟an saat ini mesti dibarengi 

kualitas serta pemahaman yang baik, agar seorang penghafal al-Qur‟an tidak 

hanya sekedar menghafal al-Qur‟an tetapi juga mampu menerapkan atau 

mengamalkannya dalam kehidupannya, agar apa yang kita lakukan sesuai 

dengan aturan-aturan yang sudah Allah tentukan dalam kitab-Nya yaitu al-

Qur‟an.  

Hidayat (2018) menyebutkan bahwa “al-Qur‟an sendiri membagi 

kriteria  penghafal pada tiga klasifikasi utama, yaitu: pertama, 

penghafal yang zhalim, adalah jenis penghafal yang sangat dicela, 

tidak menjadikan ayat al-Qur‟an sebagai yang telah dihafal sebagai 

petunjuk hidupnya, golongan pertama ini disebut al-Qur‟an dengan 
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penghafal yang paling merugi. Kedua, penghafal muqtashid, yaitu 

penghafal yang belum mampu beramal sempurna berdasarkan ayat 

yang telah dihafal, baru sekedar mengulang dan menerapkan untuk 

pribadi, ada pula yang memahami golongan ini sebagai “pertengahan 

amal” yang sebanding antara shaleh dan salahnya. Ketiga, penghafal 

yang mampu berbagi (sabiqun bil khairat), ini adalah golongan 

terbaik dari kalangan ahli al-Qur‟an. Selain hafal, golongan ini 

mampu berbagi mengamalkan ayat-ayat yang telah dihafal, dengan 

izin Allah Subhanahu wa Ta‟ala. (h. 32-33) 

 

               Tiga klasifikasi di atas terurai dalam Qur‟an Surat Fathir ayat 32: 

بَ ٱأَۡوَسۡثٌَا  ثُنَّ  ُهۡن َظاِلٞن لٌَِّۡفِسهِ  ۡصَطفَۡيٌَاٱ لَِّزييَ ٱ ۡلِكتََٰ ٌۡ ُهن   ۦِهۡي ِعبَاِدًَۖا فَِو ٌۡ َوِه

 بِ 
ُهۡن َسابُِقُۢ ٌۡ ۡقتَِصٞذ َوِه تِ ٱهُّ ِه ٱبِئِۡرِى  ۡلَخۡيَشَٰ ِلَك ُهَى  للَّ      ۡلَكبِيشُ ٱ ۡلفَۡضلُ ٱرََٰ

Artinya: ”Kemudian al-Qur’an itu kami wariskan kepada kalangan yang 

Kami pilih di antara hamba Kami. Di antara mereka ada yang zhalim, ada 

pertengahan, juga ada pula yang terdepan berbuat kebaikan dengan izin 

Allah. Demikian itu adalah karunia yang amat besar”. (Qs. Fatir: 32) 

Mengenai pentadabburan ayat-ayat al-Qur‟an juga pernah di 

peringatkan oleh ketua Lembaga Tadabbur Qur‟an Internasional Syekh 

Nashir bin Sulaiman al-Umar, ia mengatakan “Agar kaum muslim lebih 

meperhatikan tadabbur al-Qur‟an” Selanjutnya beliau mengatakan: 

Sangat disayangkan jika semangat dan antusiasme dalam membaca 

dan menghafal al-Qur‟an tidak disertai dengan semangat yang sama 

atau mendekati dalam hal mentadabburi dan memahami al-Qur‟an. 

Kita sering menyaksikan di antara mereka ada yang menyempurnakan 

hafalan al-Qur‟an, tapi tidak mengetahui makna dari awal surah yang 

dihafal oleh yang baru belajar. 

 

        Melihat fenomena tersebut, pentingnya suatu lembaga pendidikan 

tahfidzul Qur‟an baik formal maupun non formal memperhatikan proses 

menghafal al-Qur‟an. Banyak metode-metode yang diterapkan di lembaga-

lembaga pendidikan al-Qur‟an agar proses menghafal bisa cepat dan mudah. 

Tujuan diterapkannya metode tersebut adalah untuk mempermudah proses 
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menghafal al-Qur‟an. Setiap metode pasti memiliki kekurangan dan kelebihan 

masing-masing. Metode-metode yang diterapkan dalam pembelajaran al-

Qur‟an hendaknya disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik.  

Usia anak-anak rentang konsentrasinya masih pendek, anak akan 

bosan jika dimintai duduk diam dan mendengarkan. Selain mendengarkan 

anak juga membutuhkan visual dan gerak agar mudah untuk mempelajari dan 

memahami sesuatu. Hal ini juga dapat diterapkan dalam menghafal al-Qur‟an. 

Mengajarkan hafalan al-Qur‟an pada anak memang baik tapi alangkah 

baiknya jika tetap memperhatikam perkembangana anak. Dunia anak-anak 

adalah dunia bermain, kita tidak boleh menghilangkan fitrah tersebut. 

Sehingga aktivitasnya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik 

anak.  

Umumnya menghafal dipadukan dengan pemahaman ayat-ayat al-

Qur‟an dalam satu waktu merupakan sesuatu yang sulit untuk dilakukan baik 

bagi anak-anak maupun orang dewasa. Namun, ada satu metode menghafal 

yang dapat menggabungkan kedua aspek tersebut yaitu memadukan antara 

menghafal dan memahami ayat al-Qur‟an sekaligus dalam satu waktu, 

metode tersebut yaitu  metode Kaisa. Metode Kaisa sesuai diterapkan dalam 

menghafal al-Qur‟an pada anak. Metode ini memadukan antara melafalkan 

dengan benar dan sesuai tajwid, gerakan dan arti ayat yang dilafalkan. 

Sehingga dalam satu kegiatan sudah mengkombinasikan beberapa aspek 

kecerdasan. Dengan gerakan anak-anak akan antusias mempelajari dan 

menghafal al-Qur‟an, dan setiap gerakan memiliki arti dari ayat yang 

dilafalkan (Salamah, 2019: 88). 
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Rumah Tadabbur Qur‟an yang selanjutnya di singkat menjadi “RTQ” 

merupakan salah satu lembaga yang bergerak di bidang pendidikan al-Qur‟an 

yang beriringan dengan lembaga non formal seperti Taman Pendidikan al-

Qur‟an (TPA/TPQ). RTQ ini merupakan salah satu lembaga yang 

mengembangkan serta membina santri dalam bidang menghafal al-Qur‟an 

serta terjemahannya dengan menggunakan metode Kaisa (metode gerak). 

Pembelajaran tahfidzul di RTQ kota Kendari, santri menghafal al-Qur‟an 

dengan terjemahannya, setiap ayat yang dihafalkan kemudian diartikan agar 

para santri mengetahui makna dari ayat-ayat yang mereka hafalkan sehingga 

mudah untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan metode 

tersebut santri akan merasa santai dan nyaman selama belajar sehingga 

mudah menghafal ayat demi ayat lengkap dengan artinya. 

Rumah Tadabbur Qur‟an di kota Kendari tersebar di  tujuh tempat di 

kota Kendari, yakni RTQ Hombis, RTQ Andonohu, RTQ Syech Yusuf, RTQ 

Puuwatu, RTQ Kemaraya, RTQ Sholahuddin Al ayyubi dan RTQ Center 

Punggolaka. Dalam peneltian ini peneliti akan fokus pada satu RTQ yang ada 

di kota Kendari yaitu RTQ Center Punggolaka dengan mempertimbangkan 

RTQ Center merupakan pusat dari 7 RTQ di kota Kendari dan jumlah 

santrinya lebih banyak dibanding jumlah santri di RTQ lain yang ada di kota 

Kendari.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di RTQ 

Center Punggolaka kota Kendari, pembelajaran tahfidzul Qur‟an di RTQ 

Center dilakukan 2 kali pertemuan dalam sepekan yaitu pada hari sabtu dan 

ahad, mulai jam 16.00-selesai. pembelajaran tahfidzul Qur‟an dilaksanakan 
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selama 1 jam. Santri RTQ Center usianya minimal 5 tahun dan maksimal 12 

tahun, dalam jenjang pendidikan yaitu usia TK dan SD. Pembelajarannya 

dilakukan dalam bentuk klasikal atau berkelompok dengan memisahkan 

santri laki-laki dan santri perempuan. Setiap santri yang sudah 

menyelesaikan hafalan juz 30 akan diikutkan wisuda. Selanjutnya santri 

yang sudah wisuda melanjutkan pembelajaran tahfidznya di kelas juz 29.
 
 

Dari uraian di atas penelitian ini perlu dilakukan dengan alasan bahwa 

pertama, kegiatan menghafal al-Qur‟an di RTQ Center Punggolaka ini 

menggunakan metode menghafal yang unik, santri menghafal dengan 

menggunakan gerakan sesuai arti ayatnya dan juga mentadabburi ayat-ayat 

al-Qur‟an yang mereka hafalkan sehingga mereka akan mudah memahami 

makna dan kandungan al-Qur‟an, selain itu juga dapat menambah kosa kata 

bahasa arab santri. Kedua, metode Kaisa yang digunakan dalam pembelajaran 

al-Qur‟an di RTQ Center Punggolaka dapat memadukan antara menghafal 

dan memahami ayat al-Qur‟an dalam satu waktu yang pada umumnya hal 

tersebut sulit dilakukan. Hal ini menjadi alasan peneliti tertarik untuk 

mengetahui lebih mendalam tentang “Penerapan Metode Kaisa Dalam 

Menghafal al-Qur‟an  di Rumah Tadabbur Qur‟an Center Punggolaka Kota 

Kendari” 

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk menghindari kesalah 

pahaman dalam penelitian ini, maka penulis perlu memberikan fokus 

penelitian. Penelitian ini secara spesifik menetapkan fokus kajiannya 
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pada aspek-aspek penerapan metode Kaisa dalam menghafal al-Qur‟an di 

Rumah Tadabbur Qur‟an Center Punggolaka kota Kendari 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : Bagaimana penerapan metode Kaisa dalam menghafal 

al-Qur‟an di Rumah Tadabbur Qur‟an Center Punggolaka kota Kendari ? 

1.4  Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini berdasarkan perumusan masalah di atas 

adalah: Untuk mengetahui penerapan metode Kaisa dalam menghafal al-

Qur‟an di Rumah Tadabbur Qur‟an Center Punggolaka kota Kendari ? 

1.5 Manfaat Penelitian 

        Diharapkan setelah penelitian ini dapat bernilai guna sebagai berikut: 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Sebagai sarana memperluas khasanah keilmuan dan pengetahuan 

tentang penerapan metode Kaisa dalam menghafal al-Qur‟an khusunya 

di Rumah Tadabbur Qur‟an Center Punggolaka kota Kendari. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman bagi 

staceholder lembaga pendidikan al-Qur‟an di RTQ Center Punggolaka 

kota Kendari tentang penerapan metode Kaisa. Hasil penelitian ini juga 

diharapkan mampu menjadi motivasi kepada guru dan staceholder 

untuk selalu bersemangat menerapkan metode Kaisa dan tidak lekas 

putus asa dalam menyelesaikan masalah ketika terjadi kendala dalam 

penerapannya. 



 
 
 

 
 

9 
 

1.6 Definisi Operasional 

 Untuk mendapatkan gambaran konkret tentang arah, objek, dan tujuan 

penulisan yang ingin dicapai dalam penulisan karya tulis ilmiah, maka perlu 

diuraikan pengertian judul yang jelas agar tercapai tujuan yang diinginkan.  

1.6.1 Metode Kaisa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara 

menghafal al-Qur‟an yang berorientasi pada pemahaman atau 

pentadabburan ayat-ayat al-Qur‟an melalui gerakan atau kinestetik 

yang disesuaikan dengan arti setiap ayat sehingga memberikan 

kemudahan bagi santri untuk memahami dan mengingat setiap ayat al-

Qur‟an yang diberikan oleh pengajar di RTQ Center Punggolaka kota 

Kendari. Penerapan metode Kaisa di RTQ Center Punggolaka 

dikhususkan untuk santri usia 5 sampai 12 tahun atau dalam jenjang 

pendidikan TK dan SD.  

1.6.2 Menghafal al-Qur‟an yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha 

sadar dan sungguh-sungguh yang dilakukan untuk mengingat dan 

meresapkan bacaan ayat-ayat al-Qur‟an beserta artinya ke dalam 

fikiran sehingga dapat dilafadzkan/diucapkan di luar kepala secara 

benar melalui  metode gerak yaitu metode Kaisa yang dilakukan oleh 

santri di RTQ Center Punggolaka kota Kendari. Materi hafalan Al-

Qur‟an di RTQ Center adalah hafalan juz „Amma atau juz 30 (surah 

An-naba sampai An-nas) 

1.6.3 Rumah Tadabbur Qur‟an Center yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah  salah satu lembaga yang mengembangkan serta membina santri 

dalam bidang tahfidzul Qur‟an serta terjemahannya, yang merupakan 



 
 
 

 
 

10 
 

pusat dari 7 RTQ yang terletak di kota Kendari. RTQ tersebar di  tujuh 

tempat di kota Kendari, yakni RTQ Hombis, RTQ Andonohu, RTQ 

Syech Yusuf, RTQ Puuwatu, RTQ Kemaraya, RTQ Sholahuddin Al 

Ayyubi dan RTQ Center Punggolaka. RTQ Kendari didirikan pada 

tanggal 30 Mei 2015 di bawah naungan Arrahman Qur’anic Learning 

Islamic Center dibawah pimpinan Ustadz Bachtiar Nasir, Lc.,MM. 

 

  


