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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan pada hakikatnya merupakan salah satu kebutuhan sosial dasar

manusia dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM),

guna pencapaian tingkat kehidupan bangsa yang semakin maju dan sejahtera.

Pendidikan juga merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi setiap warga Negara

dalam mewujudkan salah satu tujuan yang dicita-citakan oleh pembukaan Undang

Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam UU NO 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional,
pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.12

Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dimulai dari

pendidikan anak sejak usia dini sebagai modal yang sangat berharga bagi

kepribadian seorang anak dikemudian hari. Pada saat ini anak-anak berada pada

masa keemasannya. Nilai-nilai spiritual pun sangat baik dikembangkan pada usia

dini. Tidak hanya kepada lembaga pendidikan formal saja tetapi juga kepada

lembaga pendidikan informal maupun non-formal dalam bentuk Taman

Pendidikan al-Qur’an. Dalam pandangan penulis, hal ini merupakan sesuatu yang

sangat urgen karena pendidikan al-Qur’an adalah sebagai salah satu pilar penting

1Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah RI Tentang  Pendidikan, Direktorat Jendral
Pendidikan Islam,  (Jakarta: Departemen Agama RI,  2006), h.5
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pembangunan masyarakat Islam Indonesia yang ternyata belum mendapatkan

perhatian serius. Hal ini terlihat dari penerapan sistem pendidikan al-Qur’an yang

bersifat monoton dari sisi metodologi dan bersifat parsial bila di tinjau dari

substansi dan output pembelajaran sehingga, sistem pendidikan al-Qur’an ini

menghasilkan generasi yang hanya bisa membaca al-Qur’an dengan kemampuan

yang standar. Penanaman rasa cinta dan kedekatan pada al-Qur'an pun nyaris tidak

menjadi prioritas muwashofat dalam pembelajaran.

Sementara, hakikat pendidikan al-Qur’an adalah agar individu menjadikan

al-Qur’an sebagai pedoman hidup. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan

pemahaman yang benar, dan orang tua merupakan madrasah pertama yang

berperan penting untuk mengenalkan dan memahamkan al-Qur’an kepada anak-

anaknya sejak dini. Mengenalkan al-Qur’an sejak dini merupakan langkah awal

sebelum pembelajaran lainnya dan merupakan solusi masalah yang teramat sentral

untuk generasi kedepan yang tangguh, beriman, berilmu dan berakhlak mulia,

karena pendidikan yang diberikan pada masa kecil pengaruhnya akan lebih tajam

dan lebih membekas daripada pendidikan yang diberikan pada masa dewasa.

Pepatah Arab yang cuckup terkenal mengatakan:3

ِش قْ النَّ كَ رِ بَ كِ ي ا لْ فِ مَ لَّ عَ ** التَّ رِ جَ ى اْلحَ لَ النّْقش عَ كَ رِ غَ ي الّصِ فِ مَ علّ تّ ال

اءِ مَ الْ ىَ لعَ 

“Belajar diwaktu muda laksana mengukir diatas batu, dan belajar diwaktu

tua laksana melukis diatas air”.

3Hartono Arie Indonesia, Belajar Waktu Muda Bagai Mengukir Batu,
hartonoindo.blogspot.co.id/2013/02/belajar-waktu-muda-bagai-mengukir-batu.html?m=1, diakses
pada 10 Agustus 2017
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Waktu muda adalah waktu yang sangat tepat digunakan sebaik-baiknya

untuk belajar, karena waktu mereka masih banyak dan tidak disibukkan dengan

bekerja sehingga otak mereka masih fresh. Sebaliknya, belajar diwaktu tua cukup

mudah menerima pelajaran namun hasilnya juga sementara, gampang ingat,

gampang pula dilupa seperti melukis diatas air.

Bagi setiap keluarga muslim, menanamkan nilai-nilai al-Qur’an dalam

rumah tangga sudah menjadi komitmen yang universal, sehingga terdapat waktu

yang khusus untuk mengajar al-Qur’an baik dilakukan orang tua sendiri ataupun

di lembaga-lembaga pendidikan yang ada di lingkungan sekitarnya.4 Karena Allah

menurunkan al-Qur’an untuk dipelajari dan Allah jamin untuk menjaganya,

sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Al-Hijr:9 yang berbunyi:5

     
Artinya:

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan
Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya”.

.
Dari ayat diatas, Allah Swt. menegaskan bahwa sesungguhnya Dialah

yang menurunkan al-Qur’an dan memelihara atau menjaganya. Dalam kitab Tafsir

al-Bahr disebutkan bahwa makna dari kata memelihara (al-Hifz) ada tiga:6

Pertama, Allah menjaganya dari syetan. Kedua, Allah menjaganya dengan cara

mengekalkan syariat Islam sampai hari kiamat, hal ini sebagaimana disinggung

4Nurul Tarbiyatun, Implementasi Metode Card Short untuk Meningkatkan Motivasi
Hafalan Alquran Hadis Materi QS. Al-Qori’ah dan At-Tin pada Siswa Kelas III Madrasah
Ibtidaiyah Ma’arif Gedangan Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang (Salatiga: UIN Salatiga,
2011), h.1

5Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan
6Jumal Ahmad, Tafsir Surat Al-Hijr Ayat 9:Penjagaan Allah SWT Terhadap Al-Quran,

https://ahmadbinhanbal.wordpress.com, Diakses pada 17 April 2017
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oleh Imam Hasan al-Bashri, dan ketiga, Allah menjaganya didalam hati orang-

orang yang menginginkan kebaikan dari al-Qur’an sehingga jika ada satu huruf

saja yang berubah dari al-Qur’an, maka seorang anak kecil akan mengatakan

“engkau telah berdusta dan yang benar adalah demikian.”

Pada periode awal perkembangan anak, sebelum ia belajar membaca dan

menulis, biasanya 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 penting bagi ummat Islam. Hal ini disebabkan karena

mereka terpengaruh pada sejarah yang panjang dalam perkembangan Islam, yaitu

pada saat itu ummat Islam lebih mengutamakan hafalan daripada tulisan. Hafalan

ini sangat penting bagi penanaman jiwa keagamaan ataupun pengembangan

keilmuan Islam. Tetapi akan lebih bermanfaat lagi apabila disamping hafalan juga

diikuti pengertian yang tentunya disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak.7

Kemampuan menghafal al-Qur’an dapat ditingkatkan dengan

membiasakan untuk selalu berinteraksi dengan al-Qur’an, misalnya dengan

membaca, menulis dan memahami al-Qur’an. Hafalan yang disertai pengertian

dapat memasukkan nilai-nilai qur’ani dalam diri anak sehingga akan diwujudkan

melalui perbuatan atau tingkah laku yang tidak menyimpang dari al-Qur’an.

Namun dalam kenyataannya, ada beberapa faktor penyebab rendahnya

kemampuan menghafal al-Qur’an pada anak, yaitu rendahnya keinginan untuk

menghafal karena ayat yang dihafal terlalu banyak, kurangnya dukungan dari

orang tua dan lingkungan, kurangnya kemampuan guru dalam menggunakan

7Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h.146-147
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macam-macam metode, kegiatan pembelajaran yang dilakukan kurang menarik,

tidak sesuai dengan kondisi siswa yang pada dasarnya masih suka bermain yang

akhirnya membuat siswa merasa bosan dan sulit dalam menghafal al-Qur’an.8

Untuk mengatasi masalah kesulitan tersebut, dibutuhkan suatu metode

yang tepat. Oleh karena itu, metode yang dibahas peneliti dalam mempelajari dan

menghafal al-Qur’an adalah metode Kaisa dan metode Wafa. Kedua metode

tersebut akan dibandingkan untuk mengetahui manakah yang lebih menarik

diterapkan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam menghafal al-Qur’an.

Secara umum, metode Kaisa adalah salah satu metode hafal al-Qur’an

yang berorientasi pada hafalan dan pemahaman ayat al-Qur’an beserta artinya

melalui gerakan atau kinestetik dengan tetap memperhatikan tartil atau kaidah

membaca al-Qur’an. Sedangkan metode Wafa adalah salah satu sistem pembelajaran

al-Qur’an yang menggunakan aspek multisensorik atau perpaduan dari berbagai indera

seperti visual, auditorial dan kinestetik atau biasa disebut dengan metode otak kanan.

Sebenarnya inti dari semua metode menghafal al-Quran adalah

mengulang-ulang bacaan, termasuk kedua metode diatas. Berdasarkan hasil

observasi awal, ditemukan titik permasalahan bahwa rendahnya kemampuan anak

menghafal al-Qur’an disebabkan kurang menariknya metode yang digunakan

dalam pembelajaran, sehingga peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh

tentang permasalahan ini, dengan sebuah pendekatan ilmiah tentang “Studi

8Cahyani, Rahma, and Leny Ismiyanti. “Upaya Meningkatkan Kemampuan Menghafal
Surat Pendek Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits Dengan Menggunakan Media Short Card di
Kelas IV Al-Hidyah Margerejo Surabaya.” JURNAL PENELITIAN TINDAKAN KELAS
7.1(2016):103-116 Digilib.uinsby.ac.id
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Komparatif Kemampuan Menghafal Al-Qur’an antara Metode Kaisa dan Metode

Wafa pada Santri Rumah Tadabbur Qur’an (RTQ) Hombis Kota Kendari”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah penelitian ini akan

dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan metode Kaisa pada santri Rumah Tadabbur Qur’an (RTQ)

Hombis kota Kendari

2. Penerapan metode Wafa pada santri Rumah Tadabbur Qur’an (RTQ)

Hombis kota Kendari

3. Kemampuan menghafal al-Qur’an pada santri Rumah Tadabbur Qur’an

(RTQ) Hombis kota Kendari

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas, maka masalah

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ada perbedaan kemampuan menghafal al-Qur’an sebelum

penerapan metode Kaisa dan metode Wafa pada santri Rumah Tadabbur

Qur’an (RTQ) Hombis kota Kendari?

2. Apakah ada perbedaan kemampuan menghafal al-Qur’an sebelum dan

sesudah penerapan metode Kaisa pada santri Rumah Tadabbur Qur’an

(RTQ) Hombis kota Kendari?
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3. Apakah ada perbedaan kemampuan menghafal al-Qur’an sebelum dan

sesudah penerapan metode Wafa pada santri Rumah Tadabbur Qur’an

(RTQ) Hombis kota Kendari?

4. Apakah ada perbedaan kemampuan menghafal al-Qur’an sesudah

penerapan metode Kaisa dan metode Wafa pada santri Rumah Tadabbur

Qur’an (RTQ) Hombis kota Kendari?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui perbedaan kemampuan menghafal al-Qur’an sebelum

penerapan metode Kaisa dan metode Wafa pada santri Rumah Tadabbur

Qur’an (RTQ) Hombis kota Kendari

2. Untuk mengetahui perbedaan kemampuan menghafal al-Qur’an sebelum

dan sesudah penerapan metode Kaisa pada santri Rumah Tadabbur Qur’an

(RTQ) Hombis kota Kendari?

3. Untuk mengetahui perbedaan kemampuan menghafal al-Qur’an sebelum

dan sesudah penerapan metode Wafa pada santri Rumah Tadabbur Qur’an

(RTQ) Hombis kota Kendari

4. Untuk mengetahui perbedaan kemampuan menghafal al-Qur’an sesudah

penerapan metode Kaisa dan metode Wafa pada santri Rumah Tadabbur

Qur’an (RTQ) Hombis kota Kendari
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E. Manfaat Penelitian

Diharapkan setelah penelitian ini dapat bernilai guna sebagai berikut:

1. Manfaat Ilmiah

Sebagai wujud sumbangsih penulis terhadap upaya peningkatan

perbendaharaan karya-karya ilmiah dalam spesifikasi perbandingan

kemampuan menghafal al-Qur’an menggunakan metode Kaisa dan metode

Wafa pada santri Rumah Tadabbur Qur’an (RTQ) Hombis 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 siswa yang disosialisasikan oleh

para pembaca, khususnya para pendidik dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian terhadap objek pembahasan ini diharapkan mampu

memberikan informasi tentang perbandingan kemampuan

menghafal al-Qur’an antara metode Kaisa dan metode Wafa pada

santri Rumah Tadabbur Qur’an (RTQ) Hombis kota Kendari,

sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran dalam menghafalkan

al-Qur’an.

b. Hasil penelitian ini dapat mengungkap bahwa penggunaan metode

Kaisa dan metode Wafa mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap peningkatan kemampuan menghafal al-Qur’an santri RTQ

Hombis kota Kendari.
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3. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan ilmu

pengetahuan, khususnya dalam proses belajar mengajar.

b. Sebagai input atau sumber informasi bagi peneliti lainnya yang

bermaksud mengadakan kajian dan riset lebih lanjut tentang

penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

F. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran konkrit 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. Metode Kaisa adalah metode hafal al-Qur’an kinestetik atau metode

hafalan dengan gerakan yang disesuaikan dengan tartil bacaan al-Qur’an.

2. Metode Wafa adalah salah satu sistem pembelajaran al-Qur’an yang

menggunakan aspek multisensorik atau perpaduan dari berbagai indera

seperti visual, auditorial dan kinestetik atau biasa disebut dengan metode

otak kanan.

3. Kemampuan menghafal al-Qur’an yang dimaksud adalah kesanggupan

untuk meresapkan ayat-ayat al-Qur’an (sesuai dengan kaidah-kaidah

hukum tajwid) kedalam ingatan yang dilakukan dengan cara kontinyu atau

terus menerus.


