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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam, karena ia menjadi landasan dasar

dan pedoman pokok yang abadi dalam menjalani kehidupan ini, karena al Quran

adalah kalam/firman Allah SWT yang memiliki nilai mu’jizat yang diturunkan

melalui wahyu Allah SWT kepada Rasulullah SAW yang tertulis dalam mushaf yang

diturunkan secara mutawatir dan bagi yang membaca akan memperoleh nilai pahala.1

Al Quran memiliki sejarah yang otentik dibandingkan dengan kitab-kitab samawi

lainnya. Al Quran diturunkan kepada nabi Muhammad yang ummi (tidak bisa

membaca dan menulis). Namun dengan keummian masyarakat Arab dimana al Quran

itu sebenarnya menjadikan al Quran terpelihara yang awal mulanya dalam bentuk

hafalan. Karena masyarakat arab yang hidup masa turunnya al Quran adalah

masyarakat yang tidak mengenal baca tulis karena itu satu-satunya andalan mereka

adalah hafalan, dalam hal hafalan orang Arab bahkan sampai kini dikenal sangat

kuat.2

Selain itu al Quran juga dijamin Allah SWT dan ia adalah kitab yang selalu

dipelihara sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al Hijr [15]: 9 sebagai berikut:

        
1 Muhammad Baqir Hakim, Ulumul Qur’an, (Jakarta: Huda, 2006), h. 3
2 M. Qurais Shihab, Membumikan Al-Quran Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan

Masyarakat, (Bandung: Mizan, 1994), h. 23
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Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al Quran, dan Sesungguhnya Kami
benar-benar memeliharanya.3

Demikian Allah menjamin keotentikan al Quran, jaminan yang diberikan atas

dasar kemahakuasaan dan kemahatahuan-Nya serta berkat upaya-upaya yang

dilakukan oleh makhluk-makhluk-Nya, terutama oleh manusia. Dengan jaminan ayat

di atas setiap muslim percaya bahwa apa yang dibaca dan didengarnya sebagai al

Quran tidak berbeda sedikitpun dengan apa yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW

dan yang didengar dan dibaca oleh para sahabat Nabi SAW. Menghafal al Quran

adalah merupakan kemuliaan yang diberikan oleh Allah zat yang menurunkan al

Quran kepada hambanya yang terpilih. Semua orang memiliki kesempatan untuk

mendapatkan kemuliaan ini dan Allah menjanjikan kemudahan bagi siapa saja yang

bersungguh-sungguh menghafalnya.

Tujuan pendidikan al Quran menurut M. Quraish Shihab adalah untuk

membina manusia secara pribadi dan kelompok, sehingga mampu menjalankan

fungsinya sebagai hamba Allah dan Khalifah-Nya guna membangun dunia ini sesuai

dengan konsep yang ditetapkan Allah SWT.4 Oleh karena itu sangat penting

menghafal al Quran diajarkan, sehingga bermanfaat bagi peserta didik apabila

mempelajari al Quran dan menghafalkannya. Mengingat kandungan al Quran dan

Hadits banyak sekali, yaitu mengenai petunjuk dalam kehidupan manusia. Sehingga

3 Kementrian Agama RI, al Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2007), h. 262
4 Shihab, op. cit., h. 179
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bagi mereka yang mempelajari dan menghafalnya akan dijadikan nilai-nilai atau

pedoman dalam hidup tentunya petunjuk bagi kehidupan umat Islam.

Menghafal al-Quran merupakan suatu proses mengingat materi yang

dihafalkan harus sempurna, karena ilmu tersebut dipelajari untuk dihafalkan, bukan

untuk dipahami. Namun, setelah hafalan al Quran tersebut sempurna, maka

selanjutnya ialah diwajibkan untuk mengetahui isi kandungan yang ada di dalamnya.

Orang yang akan menghafal al Quran, lebih dahulu dianjurkan untuk mengetahui dan

mengenal cara kerja memori (ingatan) yang dimilikinya. Sebab, ingatan sangat

penting dalam kehidupan manusia. Karena hanya dengan ingatan itulah, manusia bisa

bahkan mampu untuk merefleksi dirinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Atkinson

yang dikutip oleh Wahid, salah seorang ahli psikologi, mengatakan bahwa sangat

penting untuk membuat perbedaan dasar mengenai ingatan seseorang. Ada tiga

tahapan tentang ingatan seseorang, sebagaimana berikut: memasukan informasi

kedalam ingatan, penyimpanan informasi atau materi ke dalam memori dan

pengungkapan kembali.5

Setiap orang yang ingin menghafal al Quran harus mempunyai persiapan yang

matang agar proses hafalan dapat berjalan dengan baik dan benar. Selain itu,

persiapan ini merupakan syarat yang harus dipenuhi supaya hafalan yang dilakukan

bisa memperoleh hasil yang maksimal dan memuaskan. Beberapa persiapan atau

syarat-syarat yang harus dilakukan anatara lain ialah sebagai berikut: niat yang iklas,

5 Wiwi Alawiyah Wahid, Cara Cepat Bisa Menghafal Al-Qur’an, (Jogyakarta: Diva Press,
2012), h. 14
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meminta izin kepada orang tua atau suami, mempunyai tekad yang besar dan kuat,

istiqamah, harus berguru pada yang ahli, mempunyai akhlak terpuji, berdoa agar

sukses menghafal al Qur an, memaksimalkan usia, dianjurkan menggunakan satu

jenis al Quran dan lancar membaca al Quran.6 Dari penjelasan tersebut menunjukkan

bahwa menghafal tidaklah mudah karena membutuhkan ingatan yang baik. Dimana

setiap orang mempunyai daya ingat yang berbeda-beda dan mempunyai teknik

menghafal yang berbeda pula. Terutama harus mempunyai persiapan yang matang

untuk menghafal baik persiapan dari ustazah maupun dari peserta didiknya.

Apabila ustazah sudah mempersiapkan pelajaran hafalan ini dengan baik

maka akan bisa berjalan dengan baik. Tentunya seorang ustazah dalam membimbing

hafalan tidaklah mudah, seorang ustazah harus mempunyai strategi tersendiri dalam

mengajar agar santri mudah memahami materi yang disampaikan. Strategi

pembelajaran merupakan komponen penting dalam sistem pembelajaran. Strategi

pembelajaran terkait bagaimana materi disiapkan, dan metode apa yang terbaik untuk

menyampaikan materi pembelajaran tersebut, dan bagaimana bentuk evaluasi yang

tepat digunakan untuk mendapatkan umpan balik pembelajaran.7 Strategi disusun

untuk mengolah, menyusun, dan menyajikan materi pendidikan, supaya materi dapat

dengan mudah diterima dan ditangkap oleh peserta didik sesuai dengan karakteristik

dan tahapan peserta didik. Bahwa penggunaan strategi yang tepat dapat menunjang

keberhasilan pembelajaran. Karena suatu pembelajaran yang berhasil yaitu ada

6 Ibid., h. 27
7 Darmansyah, Strategi Pembelajaran Menyenangkan dengan Humor, (Jakarta: Bumi Aksara,

2012), h. 17
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umpan timbal balik antara pendidik dan peserta didik. Dimana seorang pengajar

mengunakan strategi guna untuk mempermudah pemahaman peserta didik dalam

proses pembelajaran. Begitu juga dengan menghafal al Quran, seorang ustazah harus

mempunyai strategi tersendiri, sehingga pendidik harus pandai-pandai memilih

metode yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Sehingga peserta didik

akan lebih mudah untuk menghafalkan surat-surat yang ada di dalam al Quran.

Hasil pengamatan awal di Pesantren Hidayatullah Kendari menunjukkan

bahwa program hafalan al Quran dapat dilakukan dengan baik oleh para santri.

Keberhasilan ini tentu tidak dapat dilepaskan dari peran para pembina yang telah

memilih dan melaksanakan strategi yang dianggap tepat dalam meningkatkan hafalan

santri. keberhasilan santri dapat dibuktikan dengan adanya santri yang mampu

menghafal al Quran dengan baik. Misalnya Nur Hijriani yang telah mampu

menghafal 30 juz, Tus Sa`diyah yang telah mampu menghafal 20 juz, Zulfiah yang

telah mampu menghafal 15 juz, dan Syifa Muthaharah yang telah menghafal 15 juz.

Kemampuan Pesantren Hidayatullah Kendari dalam mencetak hafiz Quran tentu

bukan pencapaian kecil bahkan mungkin dapat dianggap sebagai pencapaian yang

luar biasa mengingat siswa-siswa unggulan lebih memilih sekolah unggulan di

banding pondok pesantren yang tidak terkenal sama sekali. Keberhasilan Pesantren

Hidayatullah Kendari tentu tidak dapat dilepaskan dari penggunaan strategi yang

tepat oleh pembina hafalan al Quran santri, sehingga program hafalan al Quran dapat

berkembang dengan baik. Dengan memperhatikan fenomena tersebut, maka penulis

tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul Strategi Pembina Pondok
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dalam Pengembangan Program Hafalan al Quran di Pesantren Pesantren Hidayatullah

Kendari

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, serta untuk memudahkan

pengumpulan, pengkajian, dan penyajian data,  maka batasan masalah dalam

penelitian ini adalah

1. Metode pembinaan hafalan al Quran di pondok Pesantren Hidayatullah

Kendari.

2. Strategi pembina hafalan al Quran santri Pesantren Hidayatullah Kendari

dalam pembinaan program hafalan al Quran.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan  latar  belakang,  dan batasan masalah di atas, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana metode pembinaan hafalan al Quran di pondok Pesantren

Hidayatullah Kendari?

2. Bagaimana strategi pembina hafalan al Quran santri Pesantren Hidayatullah

Kendari dalam pembinaan program hafalan al Quran?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:
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1. Untuk mengetahui metode pembinaan hafalan al Quran di pondok Pesantren

Hidayatullah Kendari

2. Untuk mengetahui strategi pembina hafalan al Quran santri Pesantren

Hidayatullah Kendari dalam pembinaan program hafalan al Quran

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi pondok pesantren

Agar dapat mengembangkan strategi hafalan al Quran sehingga

memberikan kemudahan dalam melakukan hafalan al Quran.

2. Bagi santri

Agar dapat membantu mempermudah santri dalam mengikuti program

hafalan al Quran yang dikembangkan pondok pesantren.

3. Bagi bidang keilmuan

Agar dapat memperkaya khasanah keilmuan, khususnya kajian

mengenai strategi dalam pembinaan menghafal al Quran.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari presepsi yang berbeda dalam memahami sasaran

penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan apa yang menjadi pembahasan

peneliti mengenai variabel-variabel penelitian ini secara oprasional.

1. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan

pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi program hafalan al Quran

dalam kurun waktu tertentu
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2. Pembina pondok pesantren adalah ustazah yang terdapat di pondok

Pesantren Hidayatullah yang menerapkan strategi tertentu dalam membantu

ssantri menghafal al Quran.

3. Hafalan al Quran adalah usaha untuk mengingat bacaan al Quran ke dalam

pikiran agar selalu ingat sehingga dapat mengucapkannya kembali secara

lancar tanpa melihat buku atau catatan.


