
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Al-Qur’an diturunkan pada umat yang memiliki keistimewaan 

tersendiri dikarenakan gemar menghafal. Hal ini dapat diketahui lewat 

syair, karena Al-Qur’an turun tidak sekaligus melainkan turunnya Al-

Qur’an sesuai dengan kebutuhan. Menurut (Al-Qaradhawi, 2016) bahwa 

Al-Qur’an adalah sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup bagi 

setiap muslim, Al-Qur’an bukan sekedar sebagai petunjuk tentang 

hubungan manusia dengan Tuhan tetapi juga mengatur hubungan manusia 

dengan sesama manusia serta manusia dengan alam sekitarnya. 

Menurut Anwar (2013), Al-Qur’an merupakan kitab Allah yang 

diturunkan baik lafazh maupun maknanya kepada nabi terakhir 

Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan secara 

mutawatir yaitu dengan penuh kepastian dan keyakinan (akan 

kesesuaiannya dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad) yang 

ditulis pada mushaf mulai dari surah Al-Fatihah sampai akhir surah An-

Nash. 

Rasulullah sangat menganjurkan untuk mempelajari Al-Qur’an 

dengan membaca dan menghafalnya karena disamping menjaga 

kelestariannya, membaca lalu menghafalnya ayat-ayat Al-Qur’an secara 

konsisten merupakan pekerjaan yang terpuji dan amal yang mulia. 

Menghafal Al-Qur’an bukanlah hal yang sulit untuk diaplikasikan 
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kedalam kehidupan sehari-hari. Sejak Al-Qur’an diturunkan hingga kin 

banyak orang yang menghafal Al-Qur’an. Belajar menghafal Al-Qur’an 

dengan menggunakan metode yang mempunyai peranan penting, 

sehingga bisa membantu keberhasilan menghafal Al-Qur’an (Zawawie, 

2011). Sehingga, upaya untuk menjaga kelestarian Al-Qur’an adalah 

dengan menghafalkannya, karena menghafal adalah bagaimana bisa 

menjaga hafalannya sehingga Al-Qur’an tetap ada dalam ingatan. 

Keutamaan membaca dan menghafal Al-Qur’an adalah individu yang 

mengamalkannya akan menjadi sebaik-baik orang, dinaikkan derajatnya 

oleh Allah. Al-Qur’an memberi syafaat kepada orang yang membacanya, 

Allah menjanjikan akan memberi orang tua yang anaknya menghafal Al-

Qur’an sebuah mahkota yang bersinar (pahala yang luar biasa), hati orang 

membaca Al-Qur’an akan senantiasa dibentengi dari siksaan, hati mereka 

menjadi tenang dan tentram, serta dijauhkan dari penyakit menua yaitu 

kepikunan (Sa'dullah, 2008). Untuk menjaga hafalan diperlukan adanya 

kemauan yang kuat dan istiqomah dalam menghafal. Banyak cara untuk 

meningkatkan kelancaran hafalan dengan mengulang-ulangi hafalan. 

Mampu meluangkan waktu setiap hari untuk mengulangi hafalannya. 

Dimasa sekarang banyak lembaga-lembaga Islam yang mendidik para 

santri untuk mampu menguasi ilmu Al-Qur’an dan menjadikan santri 

menjadi penghafal Al-Qur’an. 

Seiring perkembangan zaman, tradisi umat Islam untuk menjaga 

kelestarian dan keotentikan Al-Qur’an tersebut tetap ada sampai sekarang, 

salah satunya adalah pembelajaran Al-Quran yang sudah terbentuk. 
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Secara historis, pembelajaran Al-Qur’an telah tumbuh dan berkembang di 

Indonesia. Hal tersebut beriringan dengan agama Islam yang tersebar. 

Oleh sebab itu, jika terdapat umat Islam pada suatu wilayah tertentu, 

makaia akan segera mendirikan masjid atau mushollah secara otomatis. 

Masjid atau mushollah tersebut digunakan oleh umat Islam untuk tempat 

ibadah dan sentral pengajian. 

Beberapa lembaga pendidikan Islam di Indonesia menggalakkan 

dan mengembangkan program Tahfidz Al-Qur’an. Hal tersebut 

menunjukkan antusias masyarakat muslim Indonesia yang tinggi untuk 

menghafal Al-Qur’an dan menjadikan anak-anaknya sebagai penghafal 

Al-Qur’an. Tren ini merupakan tanda kemajuan pendidikan Islam. Selain 

itu, Tahfidzul Qur’an merupakan hal yang sudah lama dan bukan hal yang 

baru bagi umat Islam. Hal tersebut sudah berjalan di berbagai pesantren 

sejak dulu. 

Program pembelajaran Al-Qur’an di Rumah Tadabbur Al-Qur’an 

(RTQ) merupakan salah satu wadah penggerak masyarakat dalam 

mengamalkan ajaran agama Islam. Konsep Rumah Tadabbur Al-Qur’an 

(RTQ) merupakan sebuah konsep tempat pembelajaran yang 

menggunakan rumah-rumah keluarga pada hari Sabtu dan Minggu. 

Berbeda dengan rumah Tahfiz yang mesti ada bangunan tersendiri dengan 

pengelolah yang fokus. Hingga kini, Rumah Tadabbur Al-Qur’an (RTQ) 

itu masih terfokus di Kendari dengan 7 rumah yang dijadikan tempat 

pembelajaran, di antaranya ada di Kelurahan Punggolaka (RTQ Center), 

di kelurahan lepo-lepo (Hombis), Sholahuddin Wua-wua, Perumahan 
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Revalina di Kelurahan Andounohu, di Jalan Syech Yusuf Mandonga, 

Perumahan BPN di Kelurahan Puuwatu (Depan Badan Diklat), dan 

Kemaraya. Terdapat lebih dari 125 peserta didik di 7 tempat itu dengan 

jadwal yang sudah terbagi, ada setiap Senin, Jumat, Minggu dan ada pula 

Jumat, Sabtu, dan Minggu. Semuanya berlangsung setiap pekan pada 

pukul 16.00 sampai 17.00 Wita. Tenaga pengajar maupun peserta didik 

semuanya diseleksi dengan alasan untuk mendapatkan tenaga pengajar 

yang benar-benar memiliki kemampuan dan untuk mendapatkan peserta 

didik yang memang punya kemauan untuk menghafal Al-Qur’an 

(Observasi, 22 Mei 2020). 

Saat ini banyak bermunculan Rumah Tahfidz atau Tadabur Qur’an 

yang sudah tersebar di Indonesia bahkan secara khusus di Kendari juga 

sudah mulai banyak lembaga-lembaga pendidikan Al-Qur’an. Ide kreatif 

tersebut untuk mencetak generasi zaman modern penghafal Al-Qur’an. 

Hal tersebut tidak lepas dari manajemen yang baik oleh lembaga yang 

menaunginya. Oleh sebab itu, rumah Tadabur Qur’an perlu manajemen 

yang professional dalam menghadapi era modern ini agar tidak tertinggal. 

Apabila strategi pengelolaan Rumah Tadabbur Al-Qur’an (RTQ) tidak 

dikelolah dengan baik maka akan berdampak pada minat untuk belajar di 

Rumah Tadabbur Al-Qur’an (RTQ) tidak akan bertambah karena 

pengaruh kualitas pengelolaan lemabaga pendidikan yang lainnya, dan 

pada akhirnya pula prestasi belajar anak-anak didik pun akan tergannggu. 

Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang baik dari pengelolah Rumah 
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Tadabbur Al-Qur’an (RTQ) Kendari tersebut untuk mempertahankan 

prestasi yang telah didapatkan selama ini. 

Menurut Assauri (2013), strategi merupakan menetapkan langkah-

langkah yang harus diambil dalam menghadapi para pesaing dalam 

kehidupan yang saling memiliki ketergantungan sehingga perlu adanya 

kegiatan yang lebih mengarahkan. Strategi juga merupakan suatu 

pernyataan yang mengarah bagaimana masing-masing individu dapat 

bekerja sama dalam suatu lembaga upaya pencapaian tujuan dan sasaran 

organisasi tersebut. Dengan penekanan upaya kerja sama itu, maka 

strategi haruslah dapat mengambarkan arah keputusan yang tepat untuk 

mencapai tujuan. Strategi membantu pengkoordinasian dan pengarahan 

aktivitas organisasi menunjukkan bagaimana para individu bekerja sama 

dengan yang lainnya. Strategi harus menyiapkan keputusan yang sesuai 

dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Strategi yang 

baik akan memberikan gambaran tindakan utama dan pola keputusan 

yang akan dipilih untuk mewujudkan tujuan lembaga. Strategi juga 

sebagai perumusan visi dan misi dalam suatu lembaga. Dengan adanya 

strategi yang tepat untuk pengelolaan Rumah Tadabbur Al-Qur’an (RTQ) 

Kendari maka akan memberikan dampak yang baik kepada lembaga, para 

pengajar dan peserta didik dalam mencetak generasi-generasi Qur’ani di 

kota kendari. 

Berdasarkan hal itu, maka penulis bermaksud melakukan 

penelitian di salah satu Rumah Tadabbur Al-Qur’an (RTQ) Kendari. 
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Adapun judul penelitian ini adalah “Sistem pengelolaan Rumah Tadabbur 

Qur’an Shalahuddin Kendari”. 

1.2. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis 

bermaksud memberikan batasan masalah agar masalah yang diteliti lebih 

terfokus dan terarah pada program studi penulis (Manajemen Pendidikan 

Islam), yakni dalam penelitian ini akan mengkaji sistem atau strategi yang 

digunakan pihak pengelolaan Rumah Tadabbur Al-Qur’an (RTQ) 

Kendari.  

1.3. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian ini 

adalah:  

1.3.1. Bagaimana kondisi objektif Rumah Tadabbur Qur’an (RTQ) 

Kendari? 

1.3.2. Bagaimana strategi dalam mengelolah Rumah Tadabbur Qur’an 

(RTQ) Kendari? 

1.3.3. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam 

pengelolaan Rumah Tadabbur Qur’an (RTQ) Kendari? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1.4.1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kondisi objektif Rumah 

Tadabbur Qur’an (RTQ) Kendari. 
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1.4.2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi dalam mengelolah 

Rumah Tadabbur Qur’an (RTQ) Kendari. 

1.4.3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan 

penghambat dalam pengelolaan Rumah Tadabbur Qur’an (RTQ) 

Kendari. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Diharapkan setelah penelitian ini dapat bernilai guna sebagai 

berikut: 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

Sebagai wujud sumbangsih penulis terhadap upaya peningkatan 

perbendaharaan karya-karya ilmiah dalam spesifikasi strategi 

pengelolaan di Rumah Tadabbur Al-Qur’an (RTQ) kota Kendari, 

sehingga konsep-konsep yang telah ada akan lebih detail dan 

komprehensif dengan adanya karya tulis ini, baik eksistensinya 

sebagai pembanding, pelengkap, maupun penambah kerangka berfikir 

pendidik dalam upaya pembentukan kepribadian anak didik yang 

disosialisasikan oleh para pembaca, khususnya para pendidik dimasa 

yang akan datang. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

1.5.2.1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 

tentang strategi pengelolaan Rumah Tadabbur Al-Qur’an 

(RTQ) kota Kendari dalam meningkatkan prestasi 

peserta didik. 
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1.5.2.2. Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan, khususnya dalam proses belajar 

mengajar. 

1.5.2.3. Sebagai input atau sumber informasi bagi peneliti 

lainnya yang bermaksud mengadakan kajian. 

1.6. Definisi Operasional 

Untuk menghhindari kesalahpahaman dalam memaknai maksud 

penelitian ini maka penulis mengemukakan definisi operasional dari 

penelitian sebagai berikut : 

1.6.1. Strategi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Suatu cara 

yang dilakukan oleh pihak pengelolah Rumah Tadabbur Al-Qur’an 

(RTQ) Kendari, menyangkut kebijakan maupun program terkait 

tenaga pengajar dan sistem pengelolaan metode pengajaran yang 

diberikan kepada peserta didik. 

1.6.2. Pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses 

dalam melakukan kegiatan atau aktivitas di Rumah Tadabbur 

Qur’an dengan menggerakkan sumber daya yang dimiliki 

berdasarkan fungsi-fungsi manajemen yakni perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi. 

1.6.3. Rumah Tadabbur Al-Qur’an (RTQ) Kendari merupakan lembaga 

pembelajaran Al-Qur’an difokuskan pada rumah-rumah yang 

terpilih sebagai tempat kegiatan pembelajaran. Lingkup pengajaran 

Rumah Tadabbur Al-Qur’an (RTQ) Kendari meliputi pembelajaran 

Tahsin membaca Al-Qur’an dan hafalan Qur’an. 


