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   BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Komunikasi merupakan aktivitas dasar yang dilakukan oleh setiap 

manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Hal ini disebabkan 

karena identitas manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri-

sendiri melainkan saling membutuhkan antara satu sama lain. Melalui interaksi 

tersebut setiap hari dengan sesama, manusia berhubungan satu sama lain dengan 

berbagai tujuan. 

Menurut George Herbert Mead yang dikutip oleh Deddy Mulyana 

(2005), setiap manusia mengembangkan konsep dirinya melalui interaksi dengan 

orang lain dalam masyarakat dan itu semua dilakukan lewat komunikasi. 

Keberadaan komunikasi dalam kehidupan manusia sangatlah penting, karena 

dengan adanya komunikasi kita bisa membentuk sebuah relasi dengan individu 

maupun dengan kelompok lainnya, relasi tersebut dibutuhkan dalam kehidupan 

sosial yang pasti dimiliki oleh masyarakat. Komunikasi itu akan terus ada seiring 

dengan perkembangan manusia. Manusia tidak bisa berkembang tanpa adanya 

komunikasi dan komunikasi juga tidak bisa berkembang tanpa adanya manusia, 

keduanya saling membutuhkan satu sama lain. Bisa dikatakan manusia itu tidak 

bisa terlepas dari yang namanya komunikasi, dengan diri sendiri pun manusia 

tidak bisa terlepas dari komunikasi. 

Perlu disadari bahwa peran komunikasi tidak hanya terbatas pada 

kegiatan bersosialisasi saja, bahkan pada proses belajar mengajar pun komunikasi 
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sangat diperlukan, karena pada dasarnya proses belajar mengajar adalah proses 

penyampaian suatu pesan yang berupa ilmu melalui komunikator kepada 

komunikan.  

Konteks hubungan sosial setiap individu akan berinteraksi dengan 

individu lainnya. Interaksi tersebut dilakukan karena adanya sesuatu, baik untuk 

mempengaruhi individu maupun tujuan-tujuan tertentu lainnya. Berintekrasi atau 

berkomunikasi antara ustadzah dan santri ataupun antara guru dan murid sangat 

diperlukan dalam suatu kegiatan mengajar, di pondok pesantren ataupun di 

sekolah umum. 

Al-Qur‟an adalah firman Allah SWT berupa wahyu, yang disampaikan 

oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yang didalamnya terkandung ajaran 

pokok yang dapat dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek kehidupan. 

Fungsinya sebagai tuntunan untuk kejalan yang benar demi memperoleh 

kebahagiaan didunia dan diakhirat.  

Isi Al-Qur‟an sangat luas yang di dalamnya mengarah pada peningkatan 

kehidupan manusia ketingkat yang lebih baik dan sempurna. Dengan semua ajaran 

Islam terkandung didalam Al-Qur‟an yang mengarah agar mendekatkan diri 

kepada Allah SWT, dengan cara berbagai aktivitas yang berguna bagi kehidupan 

umat manusia pada umumnya. Salah satu aktivitas yang sangat berguna yakni 

menghafal Al-Qur‟an atau sering disebut dengan tahfidz.  

Tahfidz berarti menghafal Al-Qur‟an  yaitu selalu ingat dan sedikit lupa. 

Menghafal adalah proses pengulangan dalam menghafal Al-Qur‟an, baik dengan 

membaca atau mendengarkan. Menghafal Al-Qur‟an merupakan kegiatan yang 
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mengikut sertakan aktifitas ingatan dalam. Menurut pakar psikologi anak, ingatan 

anak  yang berusia 6-20 tahun sangat intensitas paling besar dan paling kuat. 

Maka dari itu dianjurkan untuk belajar dan menghafal Al-Qur‟an sejak usia dini.  

Aktifitas menghafal Al-Qur‟an terus meluas pada masa generasi pertama 

umat Islam. Para sahabat merasa memiliki kewajiban untuk menghafal ayat-ayat 

suci Al-Qur‟an, sehingga melahirkan para penghafal Al-Qur'an yang handal dan 

masyhur. Kegiatan menghafal sudah jelas diperintahkan dalam Al-Qur‟an surah 

Al-Qamar ayat 22: 

دَّ ِمٍز  ْزوَا اْىقُْز َءان ىِيذِّ ْمَز فٍََْو ِمه مَّ ىَقَْد يَسَّ ََ  

“Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur’an untuk pelajaran, maka 

adakah yang mengambil pelajaran”? (Kemenag, 2011). 

 

Allah juga kembali menegaskan bahwa Al-Qur‟an mudah untuk 

dipahami dan dapat diambil sebagai peringatan dalam menjalankan ajaran-ajaran 

yang terdapat didalamnya. Di Indonesia pada masa sekarang telah tumbuh subur 

lembaga-lembaga Islam yang telah mendidik para santrinya untuk mampu 

menguasai ilmu Al-Qur‟an secara mendalam, disamping itu juga ada yang 

mendidik santrinya untuk menjadi hafidz. 

Dalam menghafal Al-Qur‟an yang paling penting adalah niat yang ikhlas 

dan istiqomah. Niat adalah suatu yang harus dimiliki oleh setiap orang ketika 

ingin menghafal Al-Qur‟an, karena niat merupakan landasan yang paling utama 

dalam  melakukan segala sesuatu. Kedua istiqomah, yaitu teguh pendirian. 

Menghafal Al-Qur‟an harus memiliki niat yang ikhlas dan pendirian yang kuat, 

karena menghafal Al-Qur‟an itu berkesinambungan. Bukan hanya proses 
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menghafal saja yang dilakukan melainkan harus melakukan muroja‟ah agar dapat  

menguatkan hafalan dan mengingat hafalan yang telah disetor sebelumnya. 

Menghafal Al-Qur‟an diluar kepala ialah usaha yang paling efektif untuk 

menjaga kemurnian Al-Qur‟an.  Al-Qur‟an tersimpan didada para penghafal Al-

Qur‟an. Menghafal Al-Qur‟an ialah karunia yang sangat besar yang diberikan 

Allah kepada para penghafal Al-Qur‟an. Tidak semua orang memiliki niat untuk 

menghafal Al-Qur‟an mampu merealisasikan niatnya, tidak semua orang yang 

menghafal Al-Qur‟an bisa tuntas sampai 30 juz dan tidak semua orang yang 

mempunyai hafalan 30 juz bisa membaca dengan lancar dan baik. 

Pembinaan tahfidz Al-Qur‟an sangat diperlukan dalam kegiatan 

menghafal Al-Qur‟an, pada zaman sekarang dimana remaja banyak mengalami 

dekadensi moral atau kemerosotan nilai-nilai moral yang disebabkan akibat 

perkembangan zaman. Dimana remaja disibukan oleh teknologi yang semakin 

hari semakin canggih, karena adanya media atau hiburan yang menjerumuskan ke 

hal yang tidak baik. Oleh karena itu pembina harus menggunakan keterampilan 

yang baik dalam berkomunikasi ketika dalam kegiatan tahfidz. 

Teknik pembinaan tahfidz Al-Qur‟an boleh disebut sebagai dakwah, 

dalam arti untuk mengajak umat manusia dengan hikmah kebijaksanaan untuk 

mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Dengan adanya perkembangan ilmu 

pengetahuan banyak yang mengadopsi dan memberikan pengertian lain sesuai 

dengan bidang ilmu atau kegiatan yang menyertainya sesuai dengan ajaran yang 

disampaikan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW.  
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Markaz Tahfizh Al-Qur‟an Abdurrahman Bin Auf  Wahdah Islamiyah 

Kendari merupakan pondok pesantren penghafal Al-Qur‟an, yang berada di kota 

kendari, para ustadzah atau pembina di pesantren ini mendidik santrinya untuk 

mampu menghafal ayat-ayat suci Al-Qur‟an dan mempelajari ilmu agama. Santri 

yang belajar di Markaz Tahfizh Al-Qur‟an  Abdurrahman  Bin  Auf  Wahdah 

Islamiyah  Kendari rata-rata santri yang menginjak usia SMP dan SMA sehingga 

seumuran sama. Dalam kesehariannya santri di Markaz Tahfidz Al-Qur‟an 

Abdurrahman Bin Auf Wahdah Islamiyah Kendari kegiatannya menghafal Al-

Qur‟an dan mempelajari ilmu agama. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada bulan maret 2021 di 

Markaz Tahfidz Al-Qur‟an Abdurrahman Bin Auf Wahdah Islamiyah Kendari, 

kegiatan santri 90% untuk menghafal Al-Qur‟an dan 10% untuk mempelajari ilmu 

agama. Para santri kebanyakan menghafal dari nol, hal ini disebabkan karena latar 

belakang santri yang banyak berasal dari sekolah umum dan hanya ada sebagian 

kecil saja yang berasal dari madrasah (sekolah) Islam. Tetapi dari latar belakang 

tersebut tidak menjadi alasan bagi para santri untuk tidak menghafal Al-Qur‟an. 

Dikarenakan adanya dukungan dan motivasi dari keluarga santri  khususnya 

kedua orang tua, adanya dukungan dari ustadzah yang selalu memberikan nasehat 

dan juga motivasi untuk para santri dan adanya dukungan dari teman-teman santri.  

Melihat latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan  

penelitian dengan judul “Teknik Komunikasi dalam Pembinaan Tahfidz Al-

Qur’an di Markaz Tahfizh Al-Qur’an Abdurrahman Bin Auf Wahdah 

Islamiyah Kendari”. 
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1.2  Fokus Masalah  

Penelitian ini fokus untuk melihat dan mengamati bagaimana teknik 

komunikasi dalam pembinaan tahfidz Al-Qur‟an yang dilakukan di Markaz 

Tahfizh Al-Qur‟an Abdurrahman Bin Auf Wahdah Islamiyah Kendari 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana teknik komunikasi dalam pembinaan tahfidz Al-Qur‟an di Markaz 

 Tahfizh Al-Qur‟an Abdurrahman Bin Auf Wahdah Islamiyah Kendari? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat teknik komunikasi dalam pembinaan 

 tahfidz Al-Qur‟an di Markaz Tahfizh Al-Qur‟an Abdurrahman Bin Auf  

 Wahdah Islamiyah Kendari? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui teknik komunikasi dalam pembinaan  tahfidz Al-Qur‟an di 

 Markaz Tahfizh Al-Qur‟an Abdurrahman Bin Auf Wahdah Islamiyah 

 Kendari.  

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat teknik komunikasi 

 dalam pembinaan tahfidz Al-Qur‟an di Markaz Tahfizh Al-Qur‟an 

 Abdurrahman Bin Auf Wahdah Islamiyah Kendari.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis 

maupun secara praktis, adapun manfaat penelitian ini yaitu: 

1. Secara Teoritis 

Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan penelitian ilmu komunikasi 

baik dalam komunikasi individu ataupun komunikasi kelompok, penelitian ini 
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diharapkan menjadi salah satu referensi kajian komunikasi baik untuk 

mahasiswa maupun untuk pembaca umum. 

2. Secara Praktis 

Dapat menjadi bahan masukan bagi pengurus yayasan atau lembaga mengenai 

teknik komunikasi dalam hal pembinaan tahfidz Al-Qur‟an di Markaz Tahfizh 

Al-Qur‟an Abdurrahman Bin Auf Wahdah Islamiyah Kendari. 

1.6 Definisi Operasional 

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini dan mengetahui 

arah serta tujuan pembahasan penelitian ini, maka akan dipaparkan definisi istilah 

sebagai berikut: 

1. Komunikasi adalah pertukaran pikiran, pesan, ide ataupun yang lainnya yang 

 dilakukan secara tertulis atau secara lisan melalui percakapan. 

2. Teknik Komunikasi ialah cara seseorang dalam  menyampaikan suatu pesan, 

 gagasan pemikiran dan ide untuk dapat lebih mudah dipahami oleh orang lain, 

 ketika saat berkomunikasi. 

3. Pembinaan adalah segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan 

 dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu 

 secara teratur dan terarah.  

4. Tahfidz Al-Qur‟an adalah para penghafal Al-Qur‟an yang memelihara, 

 menjaga dan melestarikan kemurnian Al-Qur‟an. 

 

 

 

 


