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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep tentang Motivasi Belajar

1. Pengertian Motivasi Belajar

Motivasi merupakan seluruh proses gerakan yang mencakup berbagai

rangsangan, dorongan, atau daya pembangkit sehingga terjadinya suatu perilaku.

Motivasi- motivasi yang timbul pada diri individu mempunyai peranan dan fungsi

ganda yaitu sebagai pembangkit aktivitas individu dan sebagai penyeleksi dari

setiap aktivitas yang dilakukan. Makin tepat motivasi yang diberikan, semakin

berhasil pula pelajaran tersebut. Jadi, motivasi akan senantiasa menentukan

intensitas usaha belajar yang dilakukan oleh individu.

Istilah motivasi berasal dari kata movere yang berarti menggerakkan. Oleh

karena itu, motivasi sering disebut sebagai penggerak perilaku (The Energizer of

Behaviour). 1

Nana Syaodi membedakan pengertian motif dan motivasi, sebagai berikut:

motif merupakan suatu tenaga yang mendorong atau menggerakkan individu

untuk bertindak dalam mencapai tujuan, sedangkan motivasi adalah suatu kondisi

yang tercipta dan diciptakan sehingga membangkitkan atau memperbesar motif

1Irwanto dkk, Psikologi Umum, Buku Panduan Mahasiswa, (Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, 1997), h.95
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pada seseorang.2 Menurut Gleitman, yang dikutip oleh Muhibbin Syah, “motivasi

berarti pemasok daya(energizer) untuk bertingkah laku secara terarah”.3

Sedangkan menurut Mc. Donald, yang dikutip oleh Sardiman bahwa

motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan

munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan.4

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah

sesuatu yang kompleks dan akan menyebabkan terjadinya perubahan energi yang

ada pada diri manusia, sehingga akan menimbulkan persoalan gejala kejiwaan,

perasaan, dan juga emosi untuk kemudian bertindak atau melakukan sesuatu. Hal

ini timbul karena adanya tujuan, kebutuhan, atau keinginan.

Dalam kehidupan ini terdapat dua jenis motivasi yang timbul dalam diri

individu, yaitu:

a) Motivasi dari Dalam (intrinsik)

Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang

yang tercakup dalam situasi belajar dan menemui kebutuhan serta tujuan-tujuan

yang diinginkan oleh peserta didik. Motivasi ini juga sering disebut dengan

motivasi murni karena motivasi ini benar-benar dari dalam diri siswa. Seperti

yang dikemukakan oleh Hamalik bahwa “motivasi intrinsik adalah motivasi yang

hidup pada diri siswa dan berguna dalam situasi belajar”.5

2Nana Syaodi, Sikap Belajar Siswa Aktif dan Motivasi dari Guru, (Malang: IKIP, 1980),
h. 6

3Muhibbin Syah, Psikologi Dosenan dengan pendekatan Baru, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2002), Cet. VII, h. 136

4Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: CV Rajawali, 1990), h.73
5Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 163
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Dalam istilah lain motivasi intrinsik disebut dengan kesadaran pribadi

yang tinggi dalam melakukan suatu perbuatan atau tindakan. Hal ini sangat jarang

terjadi pada anak-anak yang beranjak dewasa. Secara psikologis anak-anak lebih

banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar dirinya, baik itu keluarga maupun

masyarakat disekitarnya.

b) Motivasi dari Luar (Ekstrinsik)

Motivasi ekstrunsik adalah motivasi dari luar diri siswa sebagai akibat

stimulus dari lingkungan yang membuat siswa terdorong untuk bertindak dan

melakukan sesuatu. Tidak menutup kemungkinan masih terdapatnya siswa yang

belum memahami tujuannya dalam belajar dan kenapa harus belajar. Oleh karena

itu, seorang guru baiknya senantiasa berusaha membangkitkan semangat dan

motivasi belajar siswa terhadap pelajaran yang diberikan.

Sedangkan belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang secara keseluruhan, sebagai

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.6

Morgan menyatakan bahwa belajar adalah setiap perubahan yang relatif

menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau

pengalaman.7 Chaplin dalam bukunya Dictionary of Psychology merumuskan dua

pengertian belajar, yaitu pertama adalah perolehan perubahan tingkah laku yang

6Slameto, Belajar dan Faktor Faktor yang Mempengaruhi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),
Cet. V, h. 2

7Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), h. 84
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relatif menetap sebagai akibat latihan dan pengalaman. Kedua, belajar adalah

proses memperoleh respons-respons karena adanya latihan khusus.8

Sedangkan Charles E. Skinner mengungkapkan bahwa learning is a

procces of progressive behavior adaptation.9 Dari definisi belajar yang diungkap

oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses perubahan yang

terjadi pada diri seseorang, baik berupa kecakapan dalam bidang kognitif, afektif

dan psikomotorik sebagai akibat dari pengalaman dan interaksi dengan

lingkungan.

Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Belajar
adalah prubahan tingkah laku secara relatif permanen dan secara potensial
terjadi sebagai hasil praktik atau penguatan yang dilandasi tujuan tertentu.
Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik, berupa hasrat atau
keinginan berhasil serta dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita.
Sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah adanya penghargaan, lingkungan
belajar yang kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik. Tetapi yang harus
diingat bahwa kedua faktor tersebut disebabkan oleh rangsangan tertentu,
sehingga seseorang berkeinginan untuk melakukan aktifitas belajar yang
lebih giat dan semangat.10

Motivasi dalam kegiatan belajar adalah keseluruhan didalam diri peserta

didik yang menjamin kelangsungan kegiatan belajar serta yang memberikan arah

pada kegiatan belajar.

Berdasarkan pengertian motivasi dan belajar dapat disimpulkan bahwa

motivasi belajar adalah kondisi psikologis yang merupakan dorongan atau daya

penggerak pada diri siswa yang mengarahkan tingkah laku untuk melakukan

sesuatu yakni mencapai tujuan tertentu guna memperoleh hasil yang diinginkan

8Netti , dkk, Islam dan Psikologi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 26
9Taliziduhulu Ndraha, Manajemen Perguruan Tinggi, (Jakarta: Bumi Aksara, 1988), h.42
10Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013 ),

Cet. 10, h. 23
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atau yang dicita-citakan. Motivasi belajar merupakan syarat mutlak dan

memegang peranan penting untuk menumbuhkan semangat dalam belajar.

2. Fungsi Motivasi Belajar

Motivasi akan menemukan intensitas usaha belajar yang dilakukan oleh

siswa. Bagi yang memiliki motivasi yang tinggi maka belajarnya akan lebih baik

dibandingkan dengan siswa yang memiliki motivasi yang rendah.

Hal ini dapat dipahami bahwa siswa yang memiliki motivasi yang tinggi

akan tekun dan kontinyu dalam belajar, tanpa kenal putus asa serta dapat

mengenyampingkan hal-hal yang dapat mengganggu kegiatan belajarnya.

Sudirman mengemukakan ada tiga fungsi motivasi, yaitu:

a) Mendorong manusia untuk berbuat. Motivasi dalam hal ini merupakan

motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dilakukan.

b) Menentukan arah perbuatan yakni kearah tujuan yang hendak dicapai.

c) Menyelidiki perbuatan yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang

harus dikerjakan, guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan-

perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut.11

Sebagai daya atau kekuatan yang ada pada diri seseorang, maka motivasi

dapat berfungsi positif dan juga negatif. Motivasi akan positif jika berguna dan

mendatangkan kebaikan bagi individu yang bersangkutan maupun masyarakat di

sekitarnya. Tetapi, motivasi akan menjadi negatif jika ia mendatangkan keburukan

atau kerusakan pada individu tersebut atau masyarakat sekitarnya. Lebih lanjut,

Hamalik mengemukakan fungsi motivasi sebagai berikut:

11Sudirman, A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali Pers
1988), h. 84
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1) Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi

tidak akan timbul perbuatan seperti belajar.

2) Sebagai pengarah, dalam hal ini mengarahkan perbuatan kepada

pencapaian yang diinginkan.

3) Sebagai penggerak, yaitu menggerakkan tingkah laku seseorang.12

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa motivasi sangatlah penting

dalam keseluruhan aspek proses belajar mengajar, karena motivasi dapat

mendorong siswa untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu yang berhubungan

dengan kegiatan belajar. Motivasi dapat memberikan semangat kepada siswa

dalam kegiatan-kegiatan belajarnya dan memberi petunjuk dalam kegiatan yang

dilakukannya, dalam hal ini motivasi merupakan salah satu faktor yang dapat

menentukan tingkat keberhasilan siswa dalam belajar.

3. Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa

Mengingat demikian pentingnya peranan motivasi bagi siswa dalam

belajar, maka guru diharapkan berupaya untuk membantu siswa menumbuhkan

dan meningkatkan motivasi belajar dalam diri siswa.

Dalam rangka meningkatkan motivasi belajar siswa, maka menurut

Dimyati dan Mudjiono dapat dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

a) Siswa ditugasi membaca bahan sebelumnya.

b) Guru memecahkan hal yang sukar bagi siswa.

c) Guru mengajarkan cara memecahkan masalah dan mendidik keberanian

kepada siswa dalam mengatasi kesukaran.

12Oemar Hamalik, Psikologi Belajar dan Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo,
2000), h. 109
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d) Guru mengajak serta siswa mengalami dan mengatasi kesukaran.

e) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mampu memecahkan

masalah.

f) Guru memberikan penguatan pada siswa yang berhasil mengatasi

masalahnya.

g) Guru menghargai pengalaman dan kemampuan siswa agar belajar secara

mandiri.13

Seorang guru sebaiknya memahami dengan baik mengenai hal tersebut

karena ia memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka peningkatan

motivasi belajar dalam diri siswa.

4. Indikator Motivasi Belajar

Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada

siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada

umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Indikator

motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil

b) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar

c) Adanya harapan dan cita-cita masa depan

d) Adanya penghargaan dalam belajar

e) Adanya kegiatan menarik dalam belajar

f) Adanya lingkungan kondusif, sehingga memungkinkan seorang siswa

dapat belajar dengan baik.14

13Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: DEPDIKBUD, 1994), h.
95
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Selain hal tersebut, siswa yang memiliki motivasi belajar memilki ciri-ciri

sebagai berikut:

1) Ketekunan menghadapi tugas

2) Ulet menghadapi kesulitan

3) Menunjukkan minat terhadap berbagai masalah dalam kehidupan

sehari-hari

4) Lebih senang bekerja sendiri

5) Cepat bosan terhadap tugas-tugas yang bersifat rutin atau relatif sama

6) Dapat mempertahankan pendapatnya

7) Tidak mudah melepaskan hal yang sudah diyakini

8) Senang mencari dan memecahkan masalah yang terdapat pada soal

latihan.15

Jadi, secara umum dapat disimpulkan bahwa adanya motivasi belajar pada

siswa antara lain: adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil, adanya dorongan

dan kebutuhan untuk belajar, adanya harapan dan cita-cita masa depan, ulet

menghadapi kesulitan, menunjukkan minat terhadap berbagai masalah, cepat

bosan terhadap tugas yang relatif sama, mempertahankan pendapat, dan senang

memecahkan masalah.

14Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013),
Cet. 10, h. 23

15Sardiman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali Pers,
2012), h. 83
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B. Hakikat Kemampuan Menghafal al Qur’an

1. Pengertian Kemampuan Menghafal al Qur’an

Secara etimologi menghafal berasal dari kata hafal yang dalam bahasa

Arab disebut al hafizh dengan arti ingat. Sedangkan secara terminologi,

menghafal artinya berusaha meresapkan ke dalam pikiran agar selalu diingat.16

Ad Roeijakker dalam bukunya yang berjudul Cara Belajar Review

mengemukakan bahwa menghafal (mengingat) pada umumnya dianggap sebagai

suatu proses yang terdiri atas tiga tahap, yaitu:

a) Acquisition (Perolehan), adalah tahap mempelajari keterangan yang

bersangkutan pada tingkat permulaan

b) Storage (Penyimpanan), adalah tahap penyimpanan keterangan dalam otak

sampai waktunya nanti diperlukan

c) Retrieval (Pencarian), adalah tahap mendapatkan kembali sewaktu

keterangan itu diperlukan.17

Memori (ingatan) bukanlah suatu organ dalam tubuh seseorang seperti

halnya mata, telinga hidung, atau lidah. Colin Rose dan Malcolm J. Nicholl

mengemukakan bahwa “Memori adalah bagian yang begitu vital dalam proses

belajar.”18 Memori pada suatu saat akan mengalami proses kelupaan.

Beberapa teori telah dikemukakan oleh para ahli sebagaimana yang

terdapat pada teori berikut ini:

16Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar
Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 291

17Ad Roeijakker, Cara Belajar Review, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005) h. 23
18Colin Rose dan Malcolm J. Nicholl, Accelerated Learning for the 21st Century di

terjemahkan oleh Dedy Ahimsa dengan Judul Cara Belajar Cepat Abad XXI, (Bandung: Nuansa,
2003), h. 66
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1) Teori Memudar Secara Pasif (Passive Decay Theory)

Teori ini menjelaskan bahwa ingatan akan membuat jejak fisik dalam otak

seseorang yang lama kelamaan akan hilang dengan berlalunya waktu. Jadi, ibarat

jalan setapak yang melintas pada suatu padang rumput, jalan itu akan hilang jika

tidak digunakan (dilalui).

2) Teori Penekanan (Respression Theory)

Teori ini berasal dari karya Sigmund Freud tentang bawah sadar. Menurut

ahli ini, ingatan-ingatan yang tak menyenangkan atau tidak dapat diterima dengan

sengaja ditekan masuk kebawah sadar oleh orang-orang bersangkutan agar

ingatan-ingatan itu tidak menyertainya. Dalam perumusan Freud, Respression

adalah tindakan menjauhkan ide-ide yang tak dapat diterima dari kesadaran, yakni

dengan memasukkannya kedalam bawah sadar. Ini merupakan sebuah metode

untuk melupakan secara tak sadar ingatan-ingatan yang menyakitkan diri

seseorang. Ingatan-ingatan demikian itu harus ditekan, karena jika seseorang

menyadarinya maka akan menjadi khawatir atau gusar.

Asas penekanan ini kemudian dikenal sebagai kaidah tentang kelupaan

dengan penekanan (The Law of Forgetting by Respression). Menurut kaidah ini,

seseorang lebih mudah melupakan suatu ingatan yang bertentangan dengan

kesenangan atau harga dirinya ketimbang dengan yang tidak bertentangan.

3) Teori Pemutar Balikan Secara Sistematis (Systematic Distortion)

Menurut teori ini, ingatan-ingatan seseorang dapat diubah-ubah atau

diputar balik sehingga sejalan dengan nilai-nilai dan minat orang-orang yang
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bersangkutan. Jadi, orang yang menyimpangkan ingatannya agar sesuai dengan

apa yang diinginkannya atau yang menurut perasaannya demikian.

4) Teori Gangguan (Interfence Theory)

Teori ini menyatakan bahwa, kelupaan terjadi karena suatu pengetahuan

yang dipelajari terganggu oleh pengetahuan lainnya.

5) Teori Kegagalan Pencarian (Retrieval Failure Theory)

Menurut teori ini, kelupaan terjadi karena ingatan memudar atau karena

gangguan pengetahuan. Gangguan ini menyebabkan seseorang tidak dapat

menemukan petunjuk yang tepat. Jadi, teori ini didasarkan pada apa yang disebut

Cue Dependent Forgetting yaitu kelupaan yang bergantung pada isyarat.19

Dalam upaya mencegah hal tersebut, pembelajaran yang dilakukan ke arah

kemampuan menghafal sebaiknya dilakukan secara klasikal, mendiskusikan dan

mengajukan pertanyaan ringan tentang arti kata sehingga mudah dimengerti oleh

anak. Jika ayat yang diterjemahkan terlalu panjang, maka ayat tersebut harus

dibagi menjadi satu-satuan kalimat, dan masing-masing satuan ini kemudian

diberikan penjelasan seperlunya.20 Hal ini dilakukan melalui pengarahan dan

bimbingan, pengajaran terarah agar anak dapat memperoleh hasil belajar

sebagaimana yang diharapkan.

Terjadi proses pengembangan pengetahuan, keterampilan atau sikap

sebagai suatu interaksi timbal balik antara terdidik dengan informasi dan

19Moghtas Buicori, Cara Belajar yang Efisien, (Yogyakarta: Pusat Kemajuan, 1992), h.
235

20M. Chatib Thoha dkk, Metodologi Pengajaran Agama, (Semarang: Pustaka Belajar,
2004), h. 31
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lingkungan belajar.21 Setelah melalui aktivitas belajar dalam waktu tertentu, anak

diharapkan mengalami perubahan kemampuan, dari tidak bisa menjadi bisa, dari

tidak terampil menjadi terampil, dan sebagainya.

Pada periode awal perkembangan anak sebelum ia belajar membaca dan

menulis, pada umumnya anak diajarkan untuk menghafalkan hal-hal tertentu,

termasuk surah-surah pendek dalam al Qur’an. Dalam kenyataannya hafalan al

Qur’an adalah syarat ilmu yang sangat penting bagi ummat Islam. Hal ini karena

seseorang terpengaruh pada sejarah yang panjang dalam perkembangan Islam,

dimana lebih banyak orang yang mengutamakan hafalan daripada tulisan.

Menghafal al Qur’an sangat penting bagi penanaman jiwa keagamaan

ataupun pengembangan keilmuan Islam. Tetapi akan lebih bermanfaat lagi apabila

disamping hafalan ayat juga diikuti dengan arti ayat yang tentunya disesuaikan

dengan tingkat kemampuan anak.22 Hal ini membuat semakin berkualitasnya

hafalan yang dimiliki oleh anak tersebut.

Setelah mengungkapkan tentang menghafal, maka perlu dipaparkan

tentang beberapa definisi al Qur’an. Secara etimologi al Qur’an berasal dari

bahasa Arab qara’a yang berarti membaca. Kata al Qur’an diambil dari isim

masdar yang diartikan dengan isim maf’ul yaitu maqru’ dengan arti yang dibaca.

Dengan demikian , secara terminologi al Qur’an adalah kalam Allah yang bersifat

mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, melalui perantara

malaikat Jibril dengan lafal dan maknanya dari Allah SWT. yang menukil secara

21Syarifuddin dan Irwan Nasution, Manajemen Pembelajaran, (Jakarta: Quantum
Teaching, 2000), h. 23

22Nur U hbiyati, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 146-147
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mutawatir, membacanya merupakan ibadah, dimulai dari surah al Fatihah dan

diakhiri dengan surah an Nas.23

Al Qur’an ialah nama dari Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi

Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf.24 Sebagian ahli ushul juga

mendefinisikan al Qur’an sebagai firman Allah yang diturunkan kepada nabi

Muhammad SAW, dalam bentuk bahasa Arab secara mutawatir untuk

diperhatikan dan mengambil pelajaran di dalamnya, ditulis dalam mushaf, dimulai

dengan surah al Fatihah dan diakhiri dengan surah an Nas.25

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan menghafal al Qur’an adalah

kemampuan melafalkan dan meresapkan ayat-ayat al Qur’an kedalam pikiran agar

dapat diingat dengan baik.

2. Faktor Pendukung Kemampuan Menghafal al Qur’an

Hafal al Qur’an adalah impian bagi setiap pencinta al Qur’an. Namun,

tidak semua orang bisa melakukannya. Ada beberapa faktor pendukung

kemampuan menghafal al Qur’an diantaranya:

a) Ikhlas

Niat yang ikhlas karena Allah menjadi kunci pertama bagi calon huffazh

dalam memulai langkah awal untuk menghafal al Qur’an. Dengan keikhlasan niat,

akan tumbuh semangat menggelora dalam dada sehingga sanggup menghalahkan

semua kesulitan yang menghadang.

23M Quraish Shihab, Sejarah dan Ulum Al Qur’an, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), h. 13
24Hasbi As Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Al Qur’an dan Tafsir, (Semarang: PT

Pustaka Rizki Putra, 2002), Cet. 2, h. 3
25Moenawar Chalil, Kembali Kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah, (Jakarta: Bulan Bintang,

1947), h. 179
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b) Usia Muda Lebih Efektif

Hati dan pikiran anak-anak umumnya lebih jernih dan lebih mudah

digunakan untuk menghafal al Qur’an. Sebab, belum begitu banyak problematika

hidup yang mereka hadapi.

c) Memilih Waktu yang Tepat

Kondisi lingkungan dan pikiran sangat berpengaruh dalam proses hafalan.

Situasi yang tenang serta jauh dari keributan dan kebisingan akan sangat

membantu konsentrasi pikiran dalam menghafal.

d) Memilih Tempat yang Strategis

Tempat yang nyaman dan tidak banyak gambar serta lukisan sangat

membantu konsentrasi otak dalam menghafal. Begitupula tempat yang di batasi

dengan kondisi sirkulasi angin yang normal, lebih baik daripada tempat yang luas

dan terbuka seperti pertamanan.

e) Menggunakan Satu Mushaf

Menghafal dengan satu mushaf akan lebih membantu ingatan para huffazh.

Ketika menghafal, otak selalu merekam apa yang dibaca kemudian melekat

menjadi hafalan di dalam hati.

f) Pembenaran Bacaan Sebelum Menghafal

Koreksi atas bacaan dari segi harakat, makhraj, serta sifat huruf sangat

membantu hafalan dikemudian hari. Ketika sudah terlanjur hafal, namun terjadi

kesalahan bacaan, hal ini akan sulit sekali melakukan pembenaran.
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g) Pengulangan Secara Teratur

Manusia tak dapat dipisahkan dengan sifat lupa. Atas dasar pertimbangan

inilah agar hafalan yang telah dicapai dengan susah payah tidak hilang, maka

harus mengulang hafalan secara teratur.

h) Menghafal Secara Rutin

Menghafal al Qur’an memerlukan ketelatenan dan kesabaran, tetapi

manusia adalah makhluk yang memiliki sifat mudah bosan. Oleh karena itu, calon

huffazh harus membuat jadwal rutinitas untuk penambahan hafalan setiap hari.

i) Menghafal Secara Pelan dan Teliti

Menghafal yang dimulai dengan bacaan penuh ketelitian, kecermatan

terhadap harakat, kalimat, serta tajwidnya kemudian diulang dengan serius dan

tidak terburu-buru, akan menghasilkan hafalan yang kuat dibandingkan dengan

hafalan yang terburu-buru.

j) Memperhatikan Ayat-Ayat yang Serupa

Di dalam al Qur’an terdapat beberapa ayat yang bacaannya sama atau

hampir sama. Dengan memperhatikan ayat-ayat tersebut akan terhindar dari

kesemrautan hafalan.

k) Menetapi Ketaatan dan Menghindari Kemaksiatan

Kondisi psikologis seseorang yang melakukan kemaksiatan pasti tidak

normal. Hatinya selalu gelisah dan terasa gelap. Kondisi ini akan mempengaruhi

masuknya ilmu ke dalam hati, karena ilmu adalah cahaya, sedangkan cahaya

Allah tidak akan diberikan kepada orang yang melakukan kemaksiatan.
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l) Memahami Kandungan Ayat untuk Menguatkan Hafalan

Akan berbeda hasilnya, seseorang menghafal dengan memahami isi yang

terkandung dalam al Qur’an dengan seseorang yang menghafal dengan tidak

memahami isi kandungan yang ia hafalkan. Sehingga, dianjurkan kepada huffazh

untuk memahami kandungan ayat yang ia hafalkan karena hal tersebut akan

membuat ia lebih mudah menghafalkannya.

m) Semangat dan Cinta yang Tulus dalam Menghafal

Semangat serta ketulusan dalam menghafal al Qur’an akan sangat

menentukan dalam keberhasilan menghafal. 26

3. Indikator Menghafal al Qur’an

Adapun indikator menghafal al Qur’an adalah sebagai berikut:

a) Tahfiz

Penilaian tahfiz difokuskan terhadap kebenaran susunan ayat yang dihafal,

kelancaran dalam melafalkan ayat, dan kesempurnaan hafalan. Dengan kata lain,

tidak ada satu huruf, bahkan ayat al Qur’an yang terlewatkan dalam hafalan.

b) Tajwid

Tajwid difokuskan dalam menilai kesempurnaan bunyi bacaan al Qur’an

menurut aturan hukum tertentu. Aturan tersebut meliputi sifat-sifat huruf (shifatul

hurf), hukum tertentu bagi huruf (ahkamul hurf), aturan panjang pendeknya suatu

bacaan al Qur’an (mad), dan hukum bagi penentuan berhenti atau lanjutnya suatu

bacaan (wakaf).

26Mukhlisoh Zawawie, P-M3 Al Qur’an Pedoman Membaca, Mendengar dan Membaca
Al Qur’an, (Solo: Tiga Serangkai, 2011), h. 96-106.
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c) Kefasihan dan Adab

Indikator ini difokuskan dalam menilai bacaan al Qur’an dengan

memperhatikan tempat keluarnya huruf (makhrajul huruf) yakni membaca huruf

secara jelas, serta menilai bacaan yang dilantunkan secara tartil dengan

memperhitungkan suara yang indah.27

C. Konsep tentang Model Pembelajaran

Model pembelajaran berasal dua kata yaitu model dan pembelajaran.

Model adalah mode, rupa, bentuk dan contoh.28 Model merupakan kerangka

konseptual dan prosedur yang sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman

belajar untuk mencapai tujuan tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para

guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar.29

Sedangkan pembelajaran bermakna sebagai upaya untuk membelajarkan

seseorang atau kelompok orang melalui berbagai upaya (effort) dan berbagai

strategi, metode dan pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang telah

direncanakan.30 Dengan demikian, aktivitas belajar mengajar benar-benar kegiatan

yang betujuan agar kondisi belajar tertata secara sistematis.

Penerapan model pembelajaran akan semakin baik jika seorang guru

memahami gaya belajar yang dicenderungi oleh siswa. Gaya belajar merupakan

kombinasi bagaimana seseorang menyerap kemudian mengatur serta mengolah

27Podoluhur: Proposal Dalam www. Podoluhur. Blogspot com. diunduh tanggal 24 Juli
2016

28Pius A Partanto dan Dahlan al Barri, Kamus Ilmiah Popular,(Surabaya: Arloka, 1994),
h. 476

29Ahmad Zayani dan Abdul Majid, Tadzkirah Pembelajaran Pendidikan Agama Islam
berdasarkan Pendekatan Konseptual, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.9

30Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 4
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informasi.31 Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda sehingga

seorang guru perlu mengetahui gaya belajar masing-masing siswa agar proses

belajar mengajar berjalan secara efektif. Dengan demikian, penggunaan model

pembelajaran di sekolah sebaiknya disesuaikan dengan gaya belajar siswa agar

dapat meningkatkan pencapaian-pencapain tertentu bagi siswa.

1. Gaya Belajar Kinestetik

Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar dengan cara bergerak, bekerja

dan menyentuh.32 Gaya belajar kinestetik merupakan kemampuan untuk

menyatukan tubuh dan pikiran ke dalam penampilan fisik. Pembelajaran

kinestetik ialah pembelajaran yang menekankan pada kemampuan seseorang

dalam menangkap informasi lalu dikonkritkan dalam wujud gerak badan, tangan

atau kaki.33 Informasi yang masuk diolah oleh otak dengan kecepatan tertentu lalu

disampaikan ke anggota gerak badan yang akhirnya diterjemahkan ke dalam suatu

gerakan sehingga memunculkan suatu performa.

Siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik selalu berpikir melalui sensasi

dan gerak fisik. Prinsip pembelajaran kinestetik yakni pembelajaran dengan

kemampuan untuk mengendalikan dan menggunakan fisik dengan mudah dan

cekatan. Dalam hal ini, orang yang memiliki gaya belajar kinestetik menyukai hal-

hal seperti: menari, berlari, melompat, menyentuh, menciptakan, mencoba,

mensimulasi, merakit/membongkar, permainan, bermain drama, dan indra

31Munif Chatib, Sekolahnya Manusia (Sekolah Berbasis Multiple Intelligences di
Indonesia), (Bandung: Kaifa, 2009), h. 100

32Bobbi De Porter dan Mike Harnacki, Quantum Learning Membiasakan Belajar Nyaman
dan Menyenangkan, Penerjemah: Alwiyah Abdurrahman, (Bandung: Kaifa, 2000), h.113

33Muhammad Muhyi Faruq, 100 Permainan Kecerdasan Kinestetik, (Jakarta: Grasindo,
2007), h. 3
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peraba.34 Orang-orang yang memiliki gaya belajar kinestetik memiliki ciri-ciri

berikut:

a) Berbicara dengan pelan,

b) Menanggapi perhatian fisik,

c) Menyentuh orang lain untuk mendapatkan perhatian mereka,

d) Berdiri dekat ketika berbicara dengan orang lain,

e) Selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak,

f) Menghafal dengan cara berjalan dan melihat,

g) Menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca,

h) Banyak menggunakan isyarat tubuh, dan

i) Tidak dapat duduk diam dalam waktu lama.35

Dari beberapa teori di atas menunjukkan bahwa siswa-siswa yang

memiliki gaya belajar kinestetik cenderung menyukai proyek terapan, belajar

melaui gerakan, dan paling baik menghafal informasi dengan mengasosiasikan

gerakan dengan fakta.

2. Metode Kaisa

Metode Kaisa merupakan metode yang disadur dari model pembelajaran

kinestetik yang tersebut di atas. Kaisa adalah nama seorang anak yang pertama

kali menghafal al Qur’an menggunakan gerakan yang disesuaikan dengan arti tiap

ayat al Qur’an yang dibacanya.

Saat menghadiri pelatihan metode Kaisa di Kendari, Penemu / Founder

metode Kaisa yaitu ustazah Layli memaparkan bahwa metode Kaisa adalah cara

34Ibid.
35Ibid.
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menghafal al Qur’an yang berorientasi pada hafalan, arti dan pemahaman ayat

melalui gerakan tertentu atau kinestetik.36 Hal ini memberikan kemudahan bagi

siswa untuk memahami dan mengingat setiap ayat al Qur’an yang diajarkan. Jadi,

dalam penerapannya metode Kaisa tidak hanya sekedar menghafal ayat-ayat al

Qur’an , melainkan mengetahui terjemahan ayat yang dihafalkan dalam bentuk

kinestetik atau gerakan tubuh, sehingga metode ini sangat menyenangkan bagi

anak-anak.37

Selain itu, metode Kaisa merupakan perpaduan dari berbagai gerakan,

yaitu gerakan teater, tari, karate atau silat yang disesuaikan dengan ekspresi wajah

yakni gerakan disesuaikan dengan arti tiap ayat yang dibacanya.

a) Sejarah terbentuknya metode Kaisa

Metode ini pertama kali digagas oleh ustazah Layli Tri Lestari pada tahun

2012 dan pengaplikasiaannya di TK Sekolah Islam Athirah Makassar pada tahun

2013 sejak beliau menjadi Kepala Sekolah. Secara resmi pemberian nama

“metode Kaisa” tepat pada tahun 2014 dengan alasan salah satu anaknya yaitu

Kaisa Aulia Kamal lulus audisi Hafiz Qur’an yang tayang di stasiun televisi

Trans7 berhasil merebut juara III dan juara favorit di tahun tersebut .38

“Awalnya saya menggunakan metode gerak dan berkembang menjadi metode
language, kemudian belakangan ini dikenal dengan metode kinestetik. Saya
menerapkan metode ini kepada anak-anak saya yaitu Kaisa dan adik-
adiknya”. Paparnya saat ditemui di Gedung Tanah Air, TMII, Jakarta, Kamis
(10/07/2014).39

36Layli, Wawancara pada Tanggal 10 April 2016
37Layli, Metode Kaisa: cara mudah menghafal al Qur’an. (http//metodekaisa.com),

dibuku pada Tanggal 16.03.2017
38(www.Bersamaislam.com), dibuka pada tanggal 16 Maret 2017
39Uut Kia, Layli Lestari Menerap Metode Kinestetik pada Anaknya. 2014 (layli-Tri-

Menerapkan-metode. html).
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Awal mula Layli menerapkan metode Kaisa di Sekolah Islam Athirah

Makassar pada kelas TK A dan TK B, dan dalam waktu 15 hari anak-anak TK

sudah menghafal surah an Naba’ secara tartil beserta artinya.

b) Langkah-langkah metode Kaisa

Langkah-langkah metode Kaisa sebagaimana yang dipaparkan oleh salah

satu trainer metode Kaisa Ar Rahman Qur’anic Learning (‘AQL) cabang

Makassar saat peneliti mewawancarai melalui salah satu akun pribadi miliknya,

mengemukakan langkah-langkah metode Kaisa, sebagai berikut:

1. Pembukaan ; salam dan doa

2. Muraja’ah materi sebelumnya; pengajar membimbing santri untuk

mengulang hafalan sebelumnya secara bersama-sama.

3. Penyampaian materi baru; pengajar membacakan ayat yang akan

diajarkan dan didengarkan oleh santri. Guru mengajarkan santri

dengan kata perkata ayat sambil memperagakan gerakannya kemudian

menjelaskan arti dan maksudnya. Hal ini dilakukan berulang-ulang

sampai semua santri menguasai ayat tersebut.

4. Penguatan materi; saat santri telah menguasai materi atau ayat yang

baru maka pengajar bersama dengan santri mengulang dari ayat

pertama sampai ayat terakhir surah yang dipelajari

5. Evaluasi; memberikan kuis terkait hafalan baru dan sebelumnya.

6. Penutupan ; doa dan salam.40

40Zulkifli, wawancara , pada Tanggal 16 Februari 2017
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c) Rumah Tadabbur Qur’an

Rumah Tadabbur Qur’an (RTQ) merupakan wadah yang memfasilitasi

generasi-generasi muslim untuk menghafal al Qur’an. RTQ di naungi oleh Ar

Rahman Qur’anic Learning (AQL) Islamic Center di bawah binaan ustaz Bachtiar

Nasir, Lc. Berkaitan dengan hal tersebut, metode Kaisa disebar luaskan oleh AQL

Islamic center melalui Rumah Tadabbur Qur’an (RTQ). Dalam menyebarkan

dakwahnya RTQ membawa visi misi ‘AQL Islamic Center.

Adapun visi dan misi ‘AQL Islamic Center adalah sebagai berikut:

a. Visi : Membangun peradaban dengan al Qur’an

b. Misi :

1) Mencari dan menebar rahmat terbesar Allah SWT. yaitu

rahmat al Qur’an.

2) Memberantas buta al Qur’an.

3) Mengamalkan al Qur’an secara fungsional setelah

memperindah ritual al Qur’an.

4) Membumikan konsep tadabbur al Qur’an.

5) Membentuk pribadi-pribadi berkarakter al Qur’an.

6) Mencari kejayaan akhirat bukan membangun kerajaan

didunia.41

Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa Rumah Tadabbur Qur’an memiliki

harapan untuk membentuk generasi-generasi qur’ani sejak dini. Rumah Tadabbur

Qur’an pertama kali lounching di Kendari pada tanggal 30 Mei 2015 yang dihadiri

langsung oleh ketua AQL Islamic Center pusat yaitu ustaz Bachtiar Nasir, Lc.

RTQ berdiri atas inisiatif dari pribadi-pribadi yang murni memiliki kemauan

dalam dakwah al Qur’an. Dalam perjalanan dakwahnya, hingga saat ini sudah

41Mercubuana.ac.id, Visi Misi AQL, dibuka pada Tanggal 7 September 2017
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berdiri enam Rumah Tadabbur Qur’an di Kota Kendari yaitu RTQ Hombiz, RTQ

Syech Yusuf, RTQ Akselerasi, RTQ Anduonohu, RTQ Puwatu dan RTQ

Kemaraya.

Salah satu pemilik Rumah Tadabbur Qur’an cabang Makassar

mengungkap bahwa pembelajaran tahfiz yang diterapkan di RTQ adalah

menghafal dengan menggunakan metode Kaisa untuk pemula dengan materi

mulai dari Juz Amma atau Juz 30, Juz 29 dan Juz 28 dan setelah tahapan itu

selesai maka santri sudah menggunakan sistem setoran dengan alasan bahwa

santri sudah beranjak dewasa dan pembelajaran dengan menggunakan metode

Kaisa telah mewakili arti ayat pada Juz yang lain.42 Hal ini memberikan

pemahaman bahwa pengaplikasian metode Kaisa disesuaikan dengan

perkembangan siswa.

Metode Kaisa tidak diterapkan di Sekolah ataupun ditempat lain kecuali

ada MoU (Memorandum of Understanding) antara pihak Rumah Tadabbur Qur’an

dalam hal ini adalah tim AQL Islamic Center dengan pihak sekolah atau pihak-

pihak yang mau menerapkan metode ini.43 Dapat dipahami bahwa metode Kaisa

memiliki hak paten dari AQL Islamic Center.

Dalam menerapkan konsep tadabbur Qur’an, metode Kaisa menggunakan

enam langkah Tadabbur Qur’an Ar Rahman, sbb:

1. Bacalah ayat dengan bacaan Tadabbur.

2. Hafalkan dengan hafalan yang benar.

3. Terjemahkan semua kosa kata ayat.

42Amril Siddiq, Wawancara pada Tanggal 20 Agustus 2017
43Zulkifli, Wawancara pada Tanggal 30 Mei 2017
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4. Terjemahkan makna keseluruhan ayat dengan menggunakan

terjemahan Qur’an standar Dewan Pemerintahan Agama (DEPAG)

Republik Indonesia (RI)

5. Bacalah tafsir ringkas ayat dengan menggunakan tafsir Jalalain.

6. Tangkap pesan-pesan utama ayat.44

Dari poin Tadabbur di atas dipahami bahwa metode gerak Kaisa di lakukan
berdasarkan tadabbur atau makna ayat bukan terjemahan secara kebahasaan. Salah
satu contohnya adalah QS. al Ma’un ayat 1

Jika diterjemahkan menurut bahasa maka artinya adalah apakah kamu lihat

orang-orang yang mendustakan agama?. Namun, jika menggunakan metode Kaisa

maka gerakannya menggunakan makna tadabbur atau makna ayat bukan menurut

bahasa.

D. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bahriani; mengungkapkan bahwa tidak

terdapatnya pengaruh metode Kaisa terhadap motivasi anak dalam

menghafal al qur’an disebabkan beberapa faktor, karena adanya metode

Ummi yang diterapkan di sekolah tersebut dan hampir sama dengan

penerapan metode Kaisa, gerakan arti ayat yang terkadang hampir sama

44Bachtiar Nasir, Lc., Tadabbur al Qur’an, (Jakarta Selatan: Ar Rahman, 2015), h. 15

دینلارءیت الذي یكذب با

= Tahukah kamu terhadap orang yang mendustakan hari pembalasan
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sehingga sangat dituntut peserta didik untuk memahami arti ayat dan juga

gerakannya.45

2. Penelitian yang dilakukan oleh Herman ; mengungkapkan bahwa motivasi

orang tua sangat berpengaruh terhadap peningkatan mutu anak dalam

membaca al Qur’an, karena semakin tinggi dorongan yang diberikan orang

tua semakin tinggi pula semangat dan antusias anak dalam belajar.46

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ihsan Tabligh Bakri; mengungkapkan

bahwa terdapat perbedaan antara metode Iqra’ dan metode Bagdadi dalam

belajar membaca al Qur’an pada TPQ Nuruttaqwa dan dari perbedaan-

perbedaan itu menjadi kelemahan dan kekurangan dari kedua metode

tesebut.47

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sawal; mengungkapkan bahwa pengaruh

bentuk bimbingan pada majelis ta’lim Nurul Yaqin tidak mempengaruhi

minat baca tulis al Qur’an pada ibu-ibu rumah tangga di kelurahan

Labibia.48

45Bahriani, Pengaruh Metode Kaisa Terhadap Motivasi Anak Menghafal Al-Qur’an  di
TK Islam Athirah 2 Makassar, Skripsi, 2015

46Herman, Motivasi Orang Tua Terhadap Minat Baca Al-Qur’an Anak di Kelurahan
Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari, Laporan Penelitian Individu, 2010

47Ihsan Tabligh Bakri, Studi Komparatif Penggunaan Metode Iqra’ dan Metode Bagdadi
DalamBelajar Membaca Al-Qur’an Pada TPQ Nuruttaqwa Kel. Kambu, Skripsi, 2009

48Sawal, Pengaruh Bentuk Bimbingan Pada Majelis Ta’lim Nurul Yaqin Terhadap Minat
Baca Tulis al-Qur’an Ibu Rumah Tangga di Kelurahan Labibia Kec. Mandonga Kota Kendari,
Skripsi, 2008



34

E. Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Secara teori kegiatan belajar mengajar adalah suatu kondisi yang dengan

sengaja diciptakan dan seorang gurulah yang berperan menciptakan kondisi

belajar yang kondusif hingga dapat mengantarkan ke tujuan yang akan dicapai.

Motivasi belajar memiliki peranan yang sangat penting yang mana sebagai

pendorong manusia untuk berbuat, menentukan arah perbuatan yakni ke arah

tujuan yang akan dicapai dan menyeleksi perbuatan. Motivasi belajar tidak hanya

menjadi pendorong untuk mencapai hasil yang baik tetapi mengandung usaha

untuk mencapai tujuan belajar dimana terdapat pemahaman dan pengembangan

atau peningkatan dari pencapaian yang sebelumnya. Melalui motivasi belajar,

setiap siswa memotivasi dirinya untuk belajar bukan hanya untuk mengetahui

tetapi lebih kepada untuk memahami hasil pembelajaran tersebut.

Kegiatan Menghafal Al-
Qur’an

SDIT Al Qalam Kendari

Metode Kaisa

Hasil Penelitian

Motivasi belajar dan Kemampuan Menghafal
meningkat menjadi lebih baik
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Metode Kaisa adalah metode pilihan untuk meningkatkan motivasi dan

kemampuan menghafal siswa serta dapat menajamkan ingatan. Metode ini sangat

menyenangkan khususnya bagi siswa karena dalam prosesnya menggabungkan

otak kiri dan otak kanan.

Al Qur’an merupakan kitab suci umat islam yang mutlak harus bisa

membacanya dan dianjurkan untuk menghafalkannya sehingga generasi Muslim

bisa benar-benar menjadikannya pedoman dalam meniti kehidupan di dunia ini.

Setiap guru harus bisa menciptaka suasana yang menyenangkan dan salah

satunya adalah menggunakan metode pembelajaranyang lebih memberdayakan

siswa agar dapat memahami materi yang disampaikan oleh guru sehingga tujuan

pembelajaran yaitu motivasi belajar dan kemampuan menghafalnya meningkat.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Tindakan Kelas (PTK).

Disebut tindakan kelas karena karakteristik khas dari penelitian ini adalah adanya

tindakan (aksi) tertentu melalui penerapan metode Kaisa dengan harapan dapat

meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan menghafal al Qur’an. Menurut

Suharsimi menjelaskan PTK melalui gabungan dari tiga definisi berikut :

1. Penelitian adalah kegiatan mencermati suatu objek, menggunakan aturan
metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang
bermanfaat dan meningkatkan suatu hal yang menarik minat dan penting
bagi peneliti.

2. Tindakan adalah suatu gerakan yang sengaja dilakukan dengan tujuan
tertentu yang dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus kegiatan.

3. Kelas adalah sekelompok siswa dalam waktu yang sama menerima
pelajaran yang sama dari seorang guru.1

Menurut Kunandar, penelitian tindakan (action research) merupakan suatu

kegiatan penyidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematis untuk

menentukan informasi ilmiah atau teknologi baru, membuktikan kebenaran atau

ketidak benaran hipotesis sehingga dapat dirumuskan teori atau gejala sosial.2

Berdasarkan pandangan di awal, maka dapat disimpulkan bahwa

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah suatu kegiatan penelitian ilmiah yang

dilakukan secara rasional sistematis dan empiris refleksi terhadap berbagai

tindakan yang dilakukan oleh guru (tenaga pendidik) kolaborasi (tim peneliti)

1Suharsimi, Arikunto dkk, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2011),
h.58

2Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi
Guru, (Jakarta: PT Raja Grafindo Parsada, 2009), h. 42


