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BAB I 

PENDAHULUAN   

A. Latar Belakang  

Pertumbuhan yang dialami oleh seseorang dengan perubahan proses 

perkembangan, maka bentuk tanggung jawab akan mengalami peningkatan begitu 

juga halnya dengan remaja. Hal ini dikarenakan remaja memasuki tingkat 

perkembangan kognitif tertinggi operasional formal (tahapan akhir perkembangan 

kognitif dari piaget yang ditandai dengan kemampuan untuk berpikir abstrak) 

(Papalia E. D., Old, W.S., & Feldman, D.R, 2009).  Tahap akademik juga mengalami 

peningkatan dari Sekolah Dasar (SD) menuju ke-Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

Tingkatan akademik menuntut individu untuk bisa cepat mengikuti bentuk kegiatan 

lembaga sekolah yang baru, sehingga jumlah mata pelajaran juga mengalami 

peningkatan. 

Meningkatnya jumlah mata pelajaran terkadang mereka kurang fokus dalam 

proses belajar mengajar, sehingga kurang bisa menerima informasi dengan maksimal 

apa yang telah disampaikan oleh seorang guru. Dengan jumlah mata pelajaran yang 

cukup banyak bagi remaja yang duduk dibangku sekolah akan mengalami kesulitan 

untuk mencerna dan menyimpan informasi yang diterima, sedangkan disisi lain 

remaja juga dituntut untuk bisa menyerap dan menyimpan informasi yang 

disampaikan ketika proses belajar mengajar berlangsung, dengan kemampuan 

individu yang berbeda-beda maka tidak semua informasi yang diberikan seorang 

guru akan diterima dengan baik, hal ini mengakibatkan individu mengalami 

kebingungan.  

Kebingungan yang terjadi pada individu  selain dikarenakan kegiatan 

akedemik individu juga memiliki kegiatan-kegiatan eksternal (pramuka, ketrampilan, 

kesenian, dan lain sebagainya) yang harus dilakukan oleh individu sebagai sarana 

untuk mengaktualisasikan diri.     

Aktualisasi diri bisa dilakukan dengan baik jika memiliki ingatan. Hal ini 

dikarenakan tanpa ingatan kita tidak dapat merefleksikan diri kita sendiri, karena 
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pemahaman diri tergantung pada suatu kesadaran yang berkesinambungan yang 

hanya dapat terlaksana dengan adanya ingatan. 

  Ingatan atau memory merupakan sistem yang sangat terstruktur, yang 

menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan 

pengetahuannya untuk membimbing perilakunya, dikemukakan oleh Rakhmat, J, 

(2007). Terjadinya  ingatan pada individu melewati proses-proses tertentu yakni: 

perekaman, penyimpanan, dan pemanggilan. Perekaman yang biasa kita kenal 

dengan encoding adalah pencatatan informasi melalui reseptor indera dan sirkit sarat 

internal. Penyimpanan (storage), proses yang kedua adalah menentukan berapa lama 

informasi itu berada pada kita dalam bentuk apa, dan ada dimana. Penyimpanan bisa 

aktif maupun pasif. Kita dikatakan menyimpan secara aktif, apabila kita memberika 

informasi tambahan. Kita mengisi informasi yang tidak lengkap dengan kesimpulan 

kita sendiri. Mussen dan Rosenzweig menjelaskan Pemanggilan (retrieval), biasanya 

dalam keseharian kita sebut dengan istilah mengingat lagi, adalah menggunakan 

informasi yang disimpan, hal ini dinyatakan oleh Rakhmat  (2007).  

Adapun bentuk yang diingat berupa angkah, huruf, peristiwa, tempat, dan 

gambar dan direspon melalui mata dan telinga. Sedangkan fungsi  ingatan ada tiga 

bagian yakni 1) mencamkan (learning), meletakkan kesan-kesan sehingga kesan-

kesan itu dapat disimpan dan sewaktu-waktu dapat direproduksi atau dapat 

ditimbulkan kembali. Apa yang dicamkan dalam alam kejiwaan itu adalah hal-hal 

yang pernah dialami. Upaya ini dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan sengaja dan 

tidak sengaja. 2) menyimpan (retaining), Yang disimpan adalah berupa lukisan-

lukisan jiwa yang diperoleh dari dunia luar melalui inderanya, dan juga pengertian-

pengertian atau segala sesuatu yang bersandar pada kekuatan berpikir, dan 3) 

memproduksi (recalling), Yaitu suatu aktivitas jiwa untuk menimbulkan kembali 

kesan-kesan (traces) yang tersimpan dalam ingatan, uraian tersebut dikemukakan 

oleh Rakhmat (2007). 

Dalam kinerja ingatan banyak faktor yang mempengaruhi kinerja  ingatan 

sehingga fungsi ingatan kurang bekerja secara maksimal. Adapun hal-hal yang 

mempengaruhi ingatan adalah efek posisi serial, keahlian, pemberian code khusus 

dan emosi atau afek. Sebagai contoh bagaimana sebuah tekanan dapat mempengaruhi 

memori seseorang yaitu, seorang pelajar yang berada di dalam tekanan tertentu, 
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seperti pemberian waktu yang terbatas dalam ujian terhadap siswa sekolah, bisa 

menyulitkan dalam recalling informasi (pelajaran) yang sudah diterima. Padahal 

seperti yang kita ketahui daya ingat yang baik akan sangat membantu kita dalam 

kehidupan sehari-hari, baik itu dalam dunia pendidikan, perkerjaan maupun hal 

lainnya. Tetapi, ingatan kita sering sekali tidak bekerja secara efektif, sehingga kita 

sering sekali mengalami lupa dalam mengingat hal detil dalam kehidupan kita, 

dikemukakan oleh Rakhmat (2007). 

Tekanan dan kondisi seseorang mempengaruhi proses kinerja ingatan, WAIS 

(Weschler Adult Intelligence Scale) menjelaskan bahwa individu yang mengalami 

kecemasan dan keraguan yang obsesif secara signifikan akan memperoleh skor yang 

rendah dalam memori, disamping itu seseorang yang sangat kompetitif tetapi mudah 

cemas dalam situasi kompetitif bisa memperoleh skor yang rendah. Hal tersebut 

menerangkan bahwa kondisi seseorang memiliki pengaruh yang cukup besar dalam 

proses mengingat, dikarenakan kinerja ingatan tidak bisa berdiri sendiri melainkan 

banyak faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan kemampuan individu untuk 

mengingat mengalami perbedaan dikarenakan latar belakang yang berbeda.  

Hal ini dibedakan menjadi dua bagian yakni kemampuan mengingat dengan 

jangka pendek (STM) dan kemampuan mengingat dengan jangka panjang (LTM). 

Individu yang kemampuan STM lebih sering digunakan maka hanya bisa mengingat 

dalam jangka waktu detik dan menit, sedangkan individu yang kemampuan LTM 

lebih sering digunakan maka memiliki rentan waktu yang cukup lama dengan 

hitungan minggu, bulan, dan tahun. Untuk bisa memfungsikan LTM maka 

kemampuan STM-nya perlu difungsikan secara maksimal, hal ini dikarenakan 

kemampuan STM merupakan langkah pertama untuk bisa memasuki LTM.  

Kemampuan STM  yang sering digunakan dibanding kemampuan LTM maka 

kemampuan mengingat untuk jangka panjang bisa dikatakan rendah. Adapun cara 

untuk mewujudkan LTM  maka informasi yang telah didapat perlu diulangi beberapa 

kali sehingga informasi yang didapatkan masuk ke-dalam area LTM. Dengan 

terjadinya proses STM menuju LTM maka informasi yang telah didapatkan bisa 

bertahan lama sehingga memudahkan seseorang untuk bertindak. 

Hal ini dikarenakan bahwa pentingnya peran ingatan pada individu untuk 

bertindak, oleh karena itu perlu adanya cara untuk menjaga fungsi ingatan, sehingga 
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kinerja ingatan bisa maksimal, Untuk bisa memaksimalkan kinerja ingatan yakni 

dengan cara menjaga dan meningkatkan kinerja ingatan sehingga ingatan bisa 

bekerja dengan maksimal dan memberikan hasil yang maksimal juga. Adapun cara-

cara untuk meningkatkan ingatan atau memori adalah makan-makanan bergizi 

dengan menjaga pola makan, mengkonsumsi suplemen, dan istirahat secukupnya. 

Menurut Nelson (2005) menjelaskan bahwa salah satu untuk mengefektifkan ingatan 

dengan cara mempraktikan pengulangan berkala, dikarenakan pengulangan berkala 

lebih tahan lama daripada pembelajaran yang terkonsentrasi pada suatu periode 

singkat (percobaan yang dipadatkan).   

Selain hal tersebut maka ada hal lain yang bisa meningkatkan, menurut 

Suharnan (2005) yakni melatih kinerja ingatan yakni dengan cara mewarnai, majeri 

visual, organisasi, simbol, mediasi, dan pendekatan multi model. Pendekatan multi 

model menekankan bahwa untuk meningkatkan daya ingat, seseorang harus 

memperhatikan  kondisi mental dan fisiknya, sikap terhadap ingatan, konteks sosial, 

menggunakan manipulasi mental-pengulangan, perhatian terfokus pada rincian 

isyarat, menggunakan kode semantik, dan melibatkan aspek-aspek emosional 

terhadap bahan yang ingin diingat, dikemukakan oleh Suharnan (2005).  

Hal ini menunjukkan bahwa kondisi seseorang akan mempengaruhi pada 

proses mengingat yang mengakibatkan kondisi emosi kurang stabil, WAIS 

(Weschler Adult Intelligence Scale) menjelaskan bahwa skor yang rendah dalam 

memori menunjukkan kurangnya kemampuan konsentrasi yang mungkin dihasilkan 

oleh kecemasan atau proses-proses berpikir yang tidak tepat. Oleh karena itu perlu 

adanya cara untuk menyehatkan kondisi mentalnya sehingga kondisi emosi juga 

mengalami kestabilan. Dengan kondisi mental dan emosi yang stabil maka proses 

mengingat akan bekerja sesuai dengan fungsinya dan meningkatkan daya ingat.   

Berbagai macam cara untuk mewujudkan mental yang sehat yakni dengan 

cara: berpikir positif, berolah raga outbond, mengkonsumsi vitamin dan suplemen, 

memperbaiki pola hidup dan pola makan dan lain sebagainya. Hal tersebut 

merupakan alternative pengobatan ketika kondisi mental kurang sehat, Selain cara 

tersebut maka ada alternative lain yang bisa dijadikan obat yaitu Al-Quran. 

Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat 

bagi orang-orang yang beriman  (QS: Al-Isro : 82) . 
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Dari ayat diatas menunjukkan bahwa Al-Quran bisa djadikan obat untuk 

semua penyakit bagi orang yang meyakininya. Sehingga Al-Quran bisa dijadikan 

salah satu solusi untuk menstabilkan kondisi mental. Hal ini dikarenakan Al-Quran 

merupakan sumber kebaikan dan ilmu. Selain itu Al-Quran juga banyak mengandung 

berkah, sehingga bisa mendatangkan hal-hal positif terjadi. Dari uraian tersebut 

menunjukkan peran fungsi Al-Quran bagi orang-orang yang meyakininya 

memberikan dampak yang positif. Banyak cara untuk memanfaatkan fungsi Al-

Quran salah satunya adalah membacanya. Dengan membacanya maka banyak hal 

yang didapatkan didalamya yakni (mewujudkan ketenangan jiwa, memperoleh 

keberkahan, memfungsikan akal dan lain sebagainya). 

Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenteram,(QS: 7:       

8) 

            Ayat diatas menerangkan bahwa hanya mengingat Allah lah hati menjadi 

tenteram sehingga keluar dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang, 

dengan keluarnya dari kegelapan maka sifat Rahim akan tercurahkan untuk orang-

orang yang mengingat-Nya, dengan tercurahnya sifat Rahim maka akan bisa 

mewujudkan karya-karya besar sehingga memberi manfaat bagi semua pihak dan 

khususnya pelaku orang yang mengingat-Nya. Berbagai macam cara untuk 

mengingat Allah salah satunya adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran  

adalah memahami, menelaah, dan mengkaji makna dan pesan-pesannya melalui ilmu 

tafsir (Adz-zkiey, A. M., 2006). 

Berdasarkan keterangan diatas maka  keyakinan masyarakat bahwa seseorang 

yang hafal Al-Quran memiliki daya ingat yang cukup baik, hal ini berdasarkan A lim 

Ulama yang yang memiliki daya ingat yang cukup baik dikarenakan beliu telah 

menghafal ayat-ayat Al-Quran secara keseluruhan. Maka tidak diragukan lagi jika 

membaca Al-Quran menjadi salah satu alternative untuk meningkatkan daya ingat, 

hal ini dikarenakan Al-Quran bisa memberikan banyak rangsangan yakni agar 

menjadi penuntut ilmu, agar menggunakan akal, untuk ditafakuri, dan meraih 

kedudukan hamba Allah Swt. yang disucikan, Sehingga kinerja ingatan atau memory 

bisa maksimal. Dengan rangsangan yang diberikan Al-Quran bagi pembacanya maka 

individu bisa melakukan hal-hal positif dengan maksimal sehingga memberikan 

dampak positif yang maksimal. 
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Menurut Dokter Ahmad Al-Qadhy bersama beberapa dokter lainnya yang 

Muslim pernah melakukan eksperimen di sebuah rumah sakit khusus dan termasuk 
rumah sakit terbesar di bilangan Florida Amerika Serikat, dengan cara membaca Al-
Quran kepada beberapa pasien disana, yang didukung dengan beberapa peralatan 
canggih untuk mendeteksi pengaruh bacaan itu terhadap diri mereka. Pasien-pasien 
itu ada yang Muslim, kafir, orang Arab dan non-Arab. Yang mengagumkan, bacaan 
itu mempunyai pengaruh yang positif terhadap mereka semua, dengan tingkat 
pengaruh yang berbeda-beda tentunya. Orang Arab yang Muslim berbeda dengan 
orang Arab yang bukan Muslim. Orang Muslim yang bukan Arab berbeda dengan 
orang non-Muslim, Tapi semuanya mempunyai tingkat pengaruh. Hal ini 
menunjukkan bahwa kalam ini mempunyai rahasia yang khusus, yang tidak terdapat 
dalam perkataan manusia mana pun, baik itu berupa essay, prosa maupun sajak (Al-
Qaradhawi, Y., 2008, hal. 166).  

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa bacaan Al-Quran memberi dampak 

positif pada semua pihak, maka dari uraian tersebut mengasumsikan untuk 

menspecifikkan pengaruh bacaan Al-Quran pada daya ingat. Dengan meningkatnya 

daya ingat maka tugas-tugas yang diemban bisa dilakukan dengan maksimal, 

sehingga hasilnyapun juga maksimal. 

   Dari Anas ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda, Pembaca Al-Quran itu       

tidak   akan pikun, .  

Hadist tersebut maka diasumsikan membaca al-Quran sebagai salah satu 

alternative untuk meningkatkan daya ingat. Hal ini dikarenakan  Membaca Al-Quran 

tidak diragukan lagi dapat memberikan ketenangan bagi pembaca dan pendengarnya 

sehingga dengan terjadinya kondisi yang tenang maka individu bisa lebih banyak dan 

mudah untuk menyerap informasi. Dalam sebuah hadits disebutkan secara jelas 

dengan menggunakan kata sakinah seperti berikut ini. Dari Abi Hurairah Ra: 

bersabda Rasulullah Saw: Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam satu rumah 

di antara rumah-rumah Allah untuk membaca kitab Allah dan mempelajarinya di 

antara mereka kecuali turun kepada mereka sakinah dan mereka akan diliputi oleh 

rahmat dan dikelilingi oleh para malaikat serta dicatat oleh Allah di antara orang-

orang yang berada pada sisi-Nya (HR. Muslim).  

Oleh karena itu Al-Quran dijadikan  instrument sebagai bentuk stimulus 

untuk mewudkan ketenangan. Selain itu Al-Quran juga mengandung berkah, dengan 

berkah yang terkandung didalamnya maka Al-Quran mendatangkan banyak hal 
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positif (Optimis, semangat, kreatif, mudah meyerap informasi, berprestasi, mudah 

membantu orang lain dan lain sebagainya) Hal ini disampaikan dalam firman Allah:  

Dan Al Quran ini adalah suatu kitab (peringatan) yang mempunyai berkah 

yang telah Kami turunkan (QS: Al Anbiyaa': 50)  

B. Rumusan Masalah  

Dari uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu 

bagaimana pengaruh membaca Al-Quran dalam meningkatkan daya ingat pada 

remaja.  

C. Tujuan Penelitian 

Peneliti menetapkan tujuan dalam penelitian ini, yaitu: Untuk mengetahui 

pengaruh membaca Al-Quran dalam meningkatkan daya ingat pada remaja.  

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Manfaat secara teoritis yakni: diharapkan hasil penelitian dapat menjadi 

alternatif upaya untuk membantu proses peningkatan daya ingat pada siswa. 

2. Manfaat secara praktis yaitu membaca Al-Qur an sebagai salah satu solusi untuk 

meningkatkan daya ingat dengan cara individu maupun kelompok.   
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