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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Al-Qur’an adalah firman Allah yang bersifat (berfungsi) mukjizat

(sebagai bukti atas kenabian Muahammad), tertulis dalam mushaf-mushaf,

dinukil (diriwayatkan) dengan jalan mutawattir, dan membacanya

dipandang pahala.1

Al-Qur’an mempunyai beberapa fungsi, salah satunya adalah

sebagai sumber segala macam aturan tentang hukum, sosial, ekonomi,

kebudayaan, moral, pendidikan dan lain sebagainya, yang harus dijadikan

sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia untuk memecahkan

persoalan-persoalan yang dihadapinya. Tidak ada kerancuan di dalamnya.

Tidak ada satu ayat pun yang bertentangan dengan ayat-ayat yang lain.

Allah telah memudahkan al-Qur’an sebagai kitab suci umat Islam untuk

dipahami bagi mereka yang ingin mentadaburi kitab Tuhannya. Tidak ada

satu ayat pun yang tidak sanggup dipahami manusia dan tidak ada satu

beban yang tidak sanggup dipikul oleh mereka.2

Salah satu mu’jizat al-Qur’an adalah dijamin oleh Allah

keontetikannya. Al-Qur’an merupakan satu-satunya kitab samawi yang

masih asli, tidak seseorang pun yang mampu memalsukan al-Qur’an

karena Allah-lah yang akan menjaga keaslian kitabNya (al-Qur’an) hingga

hari kiamat. Allah berfiman dalam al-Qur’an :

ْكَر َوإِنَّا لَھُ لََحافِظُون ْلنَا الذِّ إِنَّا نَْحُن نَزَّ

1H Masjfuk Zuhdi ,Pengantar Ilmu Al-Qur’an (Surabaya: Karya Abditama1997), hal. 1.
2Ibid. Hal. 21.
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“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Qur’an dan sesungguhnya

Kami benar-benar memeliharanya” (QS. Al-hijr:9)3

Salah satu metode untuk menjaga keaslian al-Qur’an adalah

dengan cara menghafalnya. Ulama’ sepakat bahwa hukum membaca al-

Qur’an adalah fardhu kifayah. Apabila ada salah satu orang dari

masyarakat sudah melaknasakannya (menghafal al-Qur’an) maka gugurlah

kewajiban untuk menghafal. Apabila disuatu masyarakat tidak ada sama

sekali, maka berdosalah semua. Prinsip fardhu kifayah ini dimaksudkan

untuk menjaga al-Qur’an dari pemalsuan, perubahan, dan pergantian

sebagaimana yang terjadi pada kitab-kitab samawi pada masa lalu.4

Dalam menghafal al-Qur’an tentulah terdapat faktor penghambat

dan banyak juga faktor penunjang. Usia adalah salah satu dari beberapa

faktor yang sangat mempengaruhi hafalan al-Qur’an. Usia muda antara 5-

23 tahun adalah usia yang tepat untuk menghafal al-Qur’an dan belajar.

Karena pada usia itu daya ingat, fisik dan mental masih sangat kuat.

Semakin tua seseorang maka akan semakin melemah daya ingatnya.

Tetapi banyak para penghafal al-Qur’an mulai menghafal pada usia tua

seperti para sahabat Rasullah shalallahu alaihi wasallam. Dengan

kemauan yang kuat untuk mencapai ridha Allah subhanahu wata’ala,

kesabaran, dan ketekunan insya Allah usia tidak menjadi halangan.5

Rumah Tahfizh Hidayatus Shibyan Kota Batu merupakan Rumah

Tahfizh yang mendidik siswa SD dan SMP. Rumah Tahfizh yang baru tiga

3Al- Qur'an  dan  Terjemahnya, hal. 391
4H. Sa’dullah,S.Q., 9 cara cepat menghafal al-Qur’an, (Depok: Gema insani 2013) hal,

19.
5Ibid.., Hal. 82
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tahun berdiri ini mampu mencetak siswa non pondok pesanteren (siswa

SD dan SMP) menjadi anak yang mahir dalam membaca dan menghafal

al-Qur’an dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang dicontohkan nabi

Muhammad shalallahu ‘alaihi wasallam.Berdasarkan  inilah penulis

sangat tertarik  untuk  mengkaji lebih  lanjut  melalui  skripsi  dengan

judul “PEMBELAJARAN TAHFIZHUL QUR’AN DI RUMAH

TAHFIZHHIDAYATUS SHIBYAN KOTA BATU”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembelajaran Tahfizhul Qur’an di Rumah Tahfizh

Hidayatus Shibyan Kota Batu?

2. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembelajaran

Tahfizhul Qur’an di Rumah Tahfizh Hidayatus Shibyan Kota Batu?

3. Bagaimana hasil pembelajaran Tahfizhul Qur’an di Rumah Tahfizh

Hidayatus Shibyan Kota Batu?

C. Tujuan Penulisan

Bertolak dari rumasan masalah diatas, maka tujuan diadakan

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Guna mendiskripsikan proses pembelajaran Tahfizhul Qur’an di

Rumah Tahfizh Hidayatus Shibyan Kota Batu.

2. Guna mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan

pembelajaran Tahfizhul Qur’an di Rumah Tahfizh Hidayatus Shibyan

Kota Batu.
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3. Guna mengetahui hasil pembelajaran Tahfizhul Qur’an di Rumah

Tahfizh Hidayatus ShibyanKota Batu

D. Manfaat Penelitian.

1. Bagi Lembaga:

Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan lembaga pendidikan

khususnya pendidikan Tahfizh Qur'an supayadapat meningkatkan

kualitas menjadi lebih bagus.

2. Bagi Penulis :

Dapat menambah wawasan tentang pembelajaran Tahfizhul Qur’an di

Rumah Tahfizh Hidayatus Shibyan Kota Batu.

E. Batasan Istilah

1. Pembelajaran

Pembelajaran adalah proses interaksi pada semua situasi

disekitar individu. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang

diarahkan pada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai

pengalaman. Belajar juga merupakan proses melihat, mengamati, dan

memahami sesuatu.6

2. Tahfizhul Qur’an

Tahfizh Qur’an terdiri dari dua suku kata, yaitu Tahfizh dan

Qur’an, keduanya mempunyai arti yang berbeda. Yaitu tahfizh berarti

menghafal. Menghafal  dari kata dasar hafal berasal dari bahasa arab

6Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalitas guru. (Jakarta:
Rajawali Press 2010) hal.7
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“hafidza-yahfadzu-hifdzan” lawan dari lupa, selalu ingat dan sedikit

lupa.7

Al-Qur’an adalah firman Allah yang bersifat (berfungsi)

mukjizat (sebagai bukti atas kenabian Muahammad), tertulis dalam

mushaf-mushaf, dinukil(diriwayatkan) dengan jalan mutawattir, dan

membacanya dipandang pahala.8

3. Rumah Tahfizh

Rumah tahfizh adalah bangunan untuk tempat tinggal yang

didalamnya terdapat proses pembelajaran hafalan al-Qur’an secara

berkala dan terorganisir.

4. Kota Batu

Kota Batu adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur,

Indonesia. Kota ini terletak 15 km sebelah barat Kota Malang, berada

di jalur Malang-Kediri dan Malang-Jombang. Kota Batu berbatasan

langsung dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan di

sebelah utara serta dengan Kabupaten Malang di sebelah timur,

selatan, dan barat.

7 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hlm, 105
8Zuhdi,Op.Cit.., hal. 1.



6

F. Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran yang akan peneliti lakukan di dalam

penelitian selanjutnya adalah berikut:

BAB I: yaitu PENDAHULUAN yang berisikan: latar belakang,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

batasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II: yaitu TINJAUAN PUSTAKA yang berisikan: tinjauan

tentang belajar dan pembelajran, tinjauan tentang tahfizhul

Qur’an.

BAB III: yaitu METODE PENELITIAN yang berisikan: pendekatan

penelitian, sumber data, lokasi penelitian, tekhnik

pengumpulan data, dan teknik analisa data.

BAB IV: yaitu HASIL PENELITIAN yang berisikan: latar belakang,

penyajian data, dan analisa data.

BAB V: yaitu KESIMPULAN DAN SARAN yang berisikan:

kesimpulan dan saran-saran.


