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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Implementasi   

Pengertian implementasi menjadi bahan perbincangan seputar definisinya 

oleh banyak para ahli, pemikiran tentang implementasi sebagai salah satu dari 

proses penentuan atau sebuah penerapan pada suatu sistem yang sedang 

dijalankan.  

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti 

mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk 

melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap 

sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat 

itu dapat berupa undang-undang, peraturan, keputusan peradilan dan 

kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan 

kenegaraan.
1
 

Esensinya implementasi adalah suatu proses, suatu aktivitas yang 

digunakan untuk mentransfer ide atau gagasan, program atau harapan-harapan 

yang dituangkan dalam bentuk tertulis  agar  dilaksanakan  sesuai  dengan  

desain  tersebut.
2

 Masing-masing pendekatan itu mencerminkan tingkat 

pelaksanaan yang berbeda 

Menurut Agustino, implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, 

dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, 
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sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan 

tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.
3
 

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi 

adalah suatu tindakan atau keputusan yang dilakukan dengan suatu tujuan 

jelas serta berbagai aktifitas, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.  

B. Metode Al-Jawarih 

Al-Jawarih adalah metode menghafal al-Qur’an beserta terjemahannya 

melalui gerakan tubuh yang banyak berfungsi yaitu gerakan tangan, dengan 

menggunakan otak kanan. Adapun banyak sekali istilah yang ada pada 

metode al-Jawarih ini, seperti singkatang dari JESI BABAKUN yang 

memiliki kepanjangannya yaitu: 

- JE (guru menjelaskan tentang ayat yang akan dihafalkan, kisah dibalik 

ayat itu, hikmah dan lainsebagainya) 

- SI (siswa menyimak penjelasan guru dengan seksama) 

- BA (baca bersama ayat yang hendak dihafalkan) 

- BA (baca di awang-awang secara berulang ulang) 

- KUN (kunci dengan metode al-Jawarih) 

Pada dasarnya metode ini adalah perkembangan dari metode talqin plus 

metode otak kanan yaitu imajinasi, gerak, dan ekspresi) yang kini menjadi al-

Jawarih.
4
 Metode ini adalah metode gerakan tubuh atau bahasa tubuh. Yang 

mana bahasa tubuh adalah komunikasi nonverbal, yang merupakan proses 

                                                           
3
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pertukaran pikiran yang disampaikan berupa isyarat, ekspresi wajah, 

pandangan mata, sentuhan, dan gerakan tubuh lainnya. Gerakan tubuh adalah 

cara mengekspresikan segala gerakan dengan reflek kerja otot yang 

spontanitas. Gerakan inilah yang kemudian dijadikan sebuah metode untuk 

menghafal al-Qur’an, yaitu gerakan kebiasaan yang dilakukan dan    

dihafalkan hingga menjdi hal yang spontanitas (menghafal). Metode gerakan 

tubuh ini sendiri pada penelitian ini digunakan dalam menghafal al-Qur’an 

supaya menghafal dan memahami artinya.  

Dalam diri manusia sebenarnya memiliki kecerdasan otot-otot yang 

disebut dengan myelin (kecerdasan otot), kecerdasan ini memudahkan 

memori otak untuk menghafal sesuatu. Mylen sendiri tersebar merata dalam 

bentuk system saraf pada otot yang memberi perintah dan menyimpan 

informasi. Sekali terbentuk sebuah kebiasaan, maka tidak dapat dibongkar 

lagi kecuali dengan membentuk kebiasaan baru yang membuat kebiasaan 

lama hilang.
5

 Kecerdasan inilah yang digunakan dalam metode gerakan 

tubuh, sehingga otak terangsang untuk menghafalnya (al-Qur’an). 

Metode ini adalah metode yang mengguna gerkan tubuh yaitu gerkan 

tangan, kaki, kepala (termasuk mimik wajah), diperuntukkan untuk semua 

usia mulai dari usia dini hingga dewasa. Adanya metode ini dikarenakan 

kejenuhan anak-anak yang menghafal dengan berdiam atau hanya lisan yang 

bergerak hingga mengalami rasa bosan, hingga membuiat anak enggan atau 

jenuh untuk menghafalkan apalagi untuk mengerti artinya. Melalui metode ini 

tidak hanya bisa menghafal namun juga merasakan sesuatu yang berbeda dan 
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merasa bahagia, karena apa yang dihafalkan diekspresikan dalam gerakan 

tubuh.  

Metode al-Jawarih diciptakan supaya menghafal al-Qur’an menjadi 

mengasyikkan, tidak sesulit yang dibayangkan. Menghafal al-Qur’an 

semudah tersenyum membuat aktifitas hafalan menjadi berbeda, hingga tidak 

terasa hafalan sudah dalam jumlah yang banyak.
6
Namun gerakan ini adalah 

gerakan yang mengandung makna sesuai apa yang dikatakan, contohnya 

dalam surat an-Naas kalimat pertama yaitu “Qul” yang artinya katakanlah, 

maka tangan menyentuh mulut sambil mengataan “Qul” disina nanti anak 

akan mengetahui bahwa kalimat tersebut adalah katakanlah. Sebelumnya juga 

harus di berikan pengertian bahwa makna tersebut adalah katakanlah jadi, 

anak memahami maksud dari gerakan tersebut, dan membiasakan pergerakan 

tangan tersebuta mengandung makna katakanlah.  

Gerakan yang dilakukan harus mudah dan dimengerti anak, dan tidak 

boleh sama gerakannya supaya anak tidak bingung. Gerakannya juga harus 

kreatif, karena dengan hal tersebutlah membuat anak semakin antusias dalam 

menghafal al-Qur’an. Anak dapat merasa bahagia dalam menghafal al-

Qur’an. Mengaplikasikan metode ini bisa ditempuh dalam 7 tahap sebagai 

berikut: 

1. Mata 

Yaitu dengan melihat atau membaca al-Qur’an dengan mengamati 

gerak bibir pengajar sehingga makhrojul hurufnya benar. Sambil melihat 

gerakan pengajar dan menirukannya. 

2. Telinga 

                                                           
6
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 Menyimak dengan seksama apa yang dikatakan pengajar. 

3. Mulut 

 Digunakan untuk menirukan suara pengajar, membaca dengan 

mengeluarkan suara 

4. Gerakan  

 Sesuai dengan imajinasi masing-masing, namun lebih baik 

mengikuti gerakan yang dicontokan supaya bisa memiliki pemahaman 

yang sama dalam satu kelompok agar saat muroja’ah, yang 

mendengarkan ikut mengerti dengan gerkan yang dilakukan. Dianjurkan 

gerakan yang dicontohkan memiliki gerakan yang berbeda-beda (tidak 

sama). 

5. Tafakur 

 Menghafal al-Qur’an hendaknya dimulai saat masih kecil, karena 

saat masih kecil imajinasi (otak kanan) anak berkembang sangat baik. 

Sedangkan logikanya rendah. Akan tetapi orang dewasa harus tetap 

menghafal al-Qur’an dengan doa dan ikhtiar, walaupun imajinasi saat 

dewasa menurun sedang logikanya tinggi.  

6. Tadabbur 

 Pentingnya menghafal al-Qur’an beserta artinya akan masuk dalam 

memori dalam jangka waktu panjang karena divisualisasikan dengan 

gerakan tubuh. Dengan menghafal beserta artinya akan sekaligus 

mentadabburi ayat-ayatnya.  

7. Ekspresi wajah 
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 Dengan metode ini, ekspresi wajah sangat penting, sebab tidak 

semua kata bisa diwakilkan dengan gerakkan tubuh.
7
 

 Melalui metode al-Jawarih ini memudahakan umat Islam dalam menghafal 

al-Qur’an, karena tidak hanya menghafal dan mengerti artinya, namun hafalan 

menjadi menyenangkan dan hati gembira. Sebab dalam metode ini 

menjadikan hafalan semudah tersenyum. Terdapat beberapa aspek-aspek 

pembelajaran yang terdapat pada metode ini meliputi: 

1) Aspek pendekatan dalam pembelajaran 

  Pemahaman seorang guru sangat dibutuhkan dalam metode al-

Jawarih supaya guru dapat menjelaskan maknanya pada anak dan mudah 

dipahami 

2) Aspek teknis pembelajaran 

  Teknis pembelajaran yang dilakukan dalam metode al-Jawarih 

melalui gerakan tubuh disertai ekspresi wajah yang mudah dipahami anak 

dan mudah ditirukan, sehingga anak tidak mengalami kesulitan dalam 

pemahamannya. 

3) Aspek strategi pembelajaran 

  Pada setiap tempat memilik cara tersendiri pada strategi 

pembelajaran dalam metode ini, ada yang dengan membuat sebuah 

lingkaran atau liqo’, dengan suasanya seperti ruang kelas umumnya, dan 

banyak strategi lainnya sesuai pada lembaga dan cara guru setiap lembaga. 

4) Prosedur pembelajaran 
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  Prosedur pembelajaran pada setiap lembaga memiliki cara 

tersendiri, namun dengan metode al-Jawarih selalu melalui tahapan 

melihat, mendengar, dan menirukan gerakan.  

 Metode menghafal al-Qur’an dengan metode al-Jawarih sangat antusias 

diminati para orang tua dan anak yang memahami tentang pentingnya al-

Qur’an bagi kehidupan dunia maupun akhirat. Sebelum adanya metode ini, 

sebenarnya anak-anak khususnya anak pendidikan usia dini sudah diajarkan 

namun buka berupa al-Qur’an, namun bernyanyi. Bernyanyi dan menghafal 

al-Qur’an memang berbeda, tetapi dari caranyalah yang sama karena anak-

anak menyanyi smbil mengikuti makna dari kata atau syair yang diucapkan, 

begitu pula dengan metode al-Jawarih ini. Cara seperti ini sudah ada tetapi 

baru diterapkan pada al-Qur’an beberapa tahun lalu hingga sekarang. Dengan 

cara inilah anak-anak ataupun orang dewasa juga mudah dalam 

memahaminya karena maknanya seuai dengan pemahaman gerakan yang 

mereka ketahui dan mudah diingat. Metode ini menerapkan kecerdasan 

kinestetik yang luar biasa sebab segala pergerakan tubuh mengandung makna 

tersendiri pada setiap lafadz pada al-Qur’an. 

 Metode al-Jawarih ini semakin terkenal saat ada ajang kompetisi hafidz 

Qur’an Indonesia, yang tayang ditelevisi sehingga masyarakat ingin sekali 

mampu menghafal al-Qur’an beserta maknanya dengan gerakan tangan. 

Televisi dapat menjadi ajang berita atau informasi yang mendidik dan bagus 

namun juga bisa yang buruk, maka tugas para orang tua untuk mengontrol 

setiap tontonan anak agar tidak mempengaruhi terhadap karakter anak.  

 Metode al-Jawarih tidak harus dilakukan oleh tenaga professional yang 

harus dipanggil dengan biaya mahal, tetapi metode al-Jawarih ini bisa 
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dipelajari dengan sendiri atau otodidak. Para ustadzah ataupun guru yang 

ingin mengajarkan metode ini kepada anak-anak didiknya harus mempelajari 

terlebih dahulu makna perlafadz pada setiap ayat al-Qur’an dan juga tidak 

sembarangan, karena metode ini mengajarkan gerakan tangan yang sesuai 

dengan kosakatanya. Seorang guru harus kreatif dan mampu mencari gerakan 

yang sesuai dengan arti yang terkandung pada al-Qur’an, dan guru harus 

menyamakan setiap gerakan yang memiliki kata sama walaupun ayatnya 

berbeda supaya anak tidak bingung. Bukan hanya pada guru namun orang tua 

yang ingin mengajarkan metode al-Jawarih pada anak haruslah belajar 

terlebih dahulu dan harus kreatif dan mudah dipahami anak, biasanya yang 

mudah dalam hal ini adalah guru-guru Taman Kanak-kanak atau PAUD.  

 Melalui metode al-Jawarih kekreatifan seorang guru diuji, karena dengan 

mencari gerakan yang mudah dipahami anak dan mudah gerakkanya sehingga 

anak mengetahui apa maksud dari gerakan tersebut. Metode al-Jawarih 

berbeda dengan gerakan yang ada pada bahasa isyarat unuk para tuna rungu, 

karena metode al-Jawarih adalah gerakan-gerakan yang biasa dilakukan oleh 

orang pada umumnya.   

 Metode al-Jawarih lebih bagus jika dikenalkan pada anak usia dini karena 

pada usia sekian, anak dengan mudah dalam menghafalkan sesuatu. Jika anak 

dilatih dalam usia belia dengan metode al-Jawarih akan melatih anak dalam 

fisik motoriknya, karena setiap bagian tubuh digerakkan sesuai perintah dan 

terlatih sejak dini akan memudahkan dalam satiap perkembangan usia. 

Metode al-Jawarih akan membuat suasana hidup ketika para ibu-ibu 

dikumpulkan dalam satu kelas, dengan menggunakan metode tersebut lebih 
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banyak tertawa dari hafalannya karena mereka dilatih sebagaimana anak-

anak.  

 Keuntungan mengiku metode al-Jawarih bagi seseorang adalah 

meningkatnya daya ingan yang cepat karena disertai gerakan yang merupakan 

arti dari ayat al-Qur’an yang telah dihafalkan. 

C. Implementasi Metode Al-Jawarih 

 Dalam implementasi metode al-Jawarih ini adalah untuk mencerdaskan 

masa depan anak-anak khususnya yang mereka buta akan al-Qur’an dan 

enggan untuk mempelajarinya, dengan metode inilah proses anak untuk 

mencintai al-Qur’an supaya mereka memiliki keinginan membaca, 

mempelajari, serta menghafalkannya melalui gerakan tubuh. 

 Metode ini dilakukan melalui tahapan-tahapan sederhana yang biasa 

dilakukan dalam aktifitas sehari-hari, ekspresi yang dilakukan secara 

spontanitas ini yang akan menjadikan anak-anak mudah dalam memahaminya 

karena bukan sebuah gerakan isyarat yang memiliki makna tertentu. Metode 

ini mulai diperkenalkan kepada anak dengan sebuah nyanyian terlebih 

dahulu, nyanyian ini menggunakan bahasa arab yang memiliki makna 

sederhana. Melalui gerakan tubuh dengan mudah memahami makna dari 

setiap kata dalam al-Qur’an. Metode al-Jawarih sangat diperuntukkan bagi 

anak-anak dalam menjaga kongsentrasi, adapun dalam metode ini dapat 

membentuk karakter seorang anak, yang mulanya sering murung menjadi 

ceria dan sebelumnya malas menjadi semangat. Pengetahuan seorang anak 

juga diperoleh dalam metode ini seperti saat sedang menghafal al-Qur’an 

yang mana tidak hanya hafalan, namun ustadzah juga menerangkan potongan 
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ayat al-Qur’an kepada anak supaya anak benar-benar memahami isi 

kandungan ayat tersebut. Pengajar yang mengajarkan metode ini harus kreatif 

dalam menjelaskan makna potongan ayatnya seperti menerangkan sambil 

bercerita.   

 Dengan demikian keinginan anak untuk menghafal al-Qur’an akan muncul 

karena menghafal menjadi menyenangkan dan tidak menjenuhkan. Karena 

metode yang digunakan diperuntukkan supaya anak menjadi mudah 

menghafalnya dan bersemangat dalam menghafal. Metode ini banyak 

memiliki manfaat bagi kesehatan otak, karena otak selalu konsentrasi namun 

tidak melelahkan sehingga membuat seseorang tidak stress, dan membuat 

penghafal menjadi bahagia karena menghafal semudah tersenyum. 

 Implementasi menghafal al-Qur’an dengan metode al-Jawrih dapat 

membentuk karakter seorang anak. Melalui metode al-Jawarih anak dapat 

membentuk sifat-sifat baik, sosial emosional anak terjaga, kecerdasan 

spiritual juga mereka dapat dan memfungsikan motoric anak dengan baik. 

Dalam metode ini anak diajarkan untuk dapat saling kerjasama antara teman, 

karena metode ini malatih anak untuk saling membenarkan satu sama lain 

karena sebelum murija’ah bersama ustadzah, anak-anak muraja’ah bersama 

temannya bergantian satu sama lain untuk membenarkan hafalan temannya. 

Sosial emosional anak juga terlatih karena metode ini mengajarkan anak 

untuk saling kerjasama dalam sebuah kelompok dan bersabar dalam 

menunggu giliran dan bersabar dalam menghafalkan al-Qur’an. Kecerdasan 

spiritual mereka dapatkan dari pengetahuan makna yang ustadzah jelaskan 

kepada anak, karena anak tidak hanya diajarkan perlafadz dan gerakannya 
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saja melainkan dengan memahami yang terkandung dalam sebuah ayat atau 

surat. Melaui metode al-Jawarih fisik motoric anak stabil karena pergerakan 

yang dilakukan tidak hanya pada jari tangan saja, melainkan semua anggota 

tubuh difungsikan dengan baik.  

 Metode al-Jawarih sangat memudahkan anak dalam belajar dan 

memahami kandungan ayat dalam al-Qur’an, sehingga banyak sekali ilmu 

yang didapat oleh anak. Konsentrasi anak dilakukan dengan baik karena 

anak-anak tidak merasakan bosan, malah anak akan mersakan kemudahan 

dan menyenangkan sesuai usia mereka.  

D. Minat 

 Minat merupakan salah satu aspek psikis yang dapat mendorong manusia 

mencapai tujuan. Oleh karena itu, tinggi rendahnya perhatian atau rasa 

senang seseorang dipengaruhi minat tersebut. Minat adalah sumber motivasi 

yang mendorong seseorang untuk melakukan apa yang ingin dilakukan ketika 

bebas memilih. Ketika seseorang menilai bahwa sesuatu akan bermanfaat, 

maka akan menjadi berminat, kemudian hal tersebut akan mendatangkan 

kepuasan. 

 Menurut Bimo Walgito menyatakan bahwa minat yaitu Suatu keadaan 

dimana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai dengan 

keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membutuhkan lebih 

lanjut.
8
 

                                                           
8
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 Minat dapat timbul karena daya tarik dari luar dan juga datang dari hati 

sanubari. Minat yang besar terhadap sesuatu merupakan modal yang besar 

artinya untuk mencapai atau memperoleh benda atau tujuan yang diminati itu.  

 Minat belajar yang besar cenderung menghasilkan prestasi yang tinggi, 

sebaliknya minat belajar 

yang  kurang  akan  menghasilkan  prestasi  yang  rendah. 

 Begitu pula pada minat menghafal al-Qur’an ini sangat dibuthkan pada 

lingkungan yang kurang dalam pemahaman al-Qur’an serta penerapannya 

karena kurangnya minat tersebut. Dalam metode al-Jawarih inilah proses 

merubah minat masyarakat yang sebelumnnya enggan menjadi menyukai 

hingga mendalami dalam menghafal karena metode ini tidak menjenuhkan, 

serta membuat menghafal al-Qur’an semudah tersenyum. 

 Minat seseorang dapat terbentuk dimulai dari melihat yang kemudiaan 

tersimpan dalam memori seseorang untuk mencapai sesuai dengan apa yang 

diinginkan. Dengan minat inilah seseorang dapat memiliki minat baik dan 

buruk dan itu semua tergantung pada lingkungnnya, apa yang dilihat, 

didengar dan dirasakan. Minat seorang anak dapat dilihat dari mana anak 

bergaul dengan dan siapa anak anak bergaul, dan orang tua adalah keamanan 

atau benteng anak-anak dapat membentuk minat baik karena hasil bimbingan 

dari orang tua. Tanpa adanya minat dalam diri seseorang akan muncul 

kemalasan yang mengakibatkan seseorang sering melamun dan lama 

kelamaan bisa stress, karena stress tidak hanya datang pada orang yang 

bermasalah, orang yang bangkrut, dan orang yang berduka, karena bisa juga 

dating pada seseorang yang tidak memiliki minat atau ide dalam diri untuk 
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menjadi lebih baik yang kemudian menjadi sering melamuan hingga akhirnya 

menjado orang yang bermasalah kejiwaannya.  

 Minat terbentuk karena rasa suka terhadap sesuatu, selama itu baik dan 

bagus untuk kehidupan seseorang maka keluarga harus mendukung jangan 

dibuat minder atau meremehkan. Sedangkan jika minat itu menjerumuskan 

seseorang maka tugas orang terdekat atau keluarga untuk memberikan 

pengertian terhadap minat yang buruk untuk memberikan solusi dan 

mencegahnya dengan baik tanpa harus marah, mencaci, atau menghina.  

E. Hafalan Al-Qur’an 

1. Pengertian hafalan al-Qur’an 

  Menghafal berasal dari kata dasar hafal yang dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) berarti telah masuk dalam ingatan (tentang 

pelajaran) dan dapat mengucapkan di luar kepala (tanpa melihat buku atau 

catatan lain). Kata menghafal (kata kerja) adalah berusaha meresapkan ke 

dalam pikiran agar selalu ingat, dan kata hafalan berarti sesuatu yang 

dihafalkan atau hasil dari kegiatan menghafalkan. 
9 

  Al-Qur’an adalah kalam Allah yang bernilai mu’jizat, yang 

diturunkan pada penutup para nabi dan rosul, dengan perantara malaikat 

Jibril, diriwayatkan kepada kita dengan mutawatir, membaca terhitung 

                                                           
9
 Kamus Besar Bahasa Indonesia (http://kbbi.web.id/hafal, diakses pada 30 Desember 2018 pukul 

17:16) 

http://kbbi.web.id/hafal
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sebagai ibadah dan tidak ditolak kebenarannya.
10  

Penjelasan tersebut 

sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Takwir ayat 19-21
 

 ِإنَُّه َلَقْوُل َرُسوٍل َكرِيٍ  ,ِذي قُ وٍَّة ِعْنَد ِذي اْلَعْرِش َمِكني مُ طَاٍع ََثَّ أَِمني ٍ 

Artinya: ”Sesungguhnya al-Qur'an itu benar-benar firman (Allah 

yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril), yang mempunyai 

kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang 

mempunyai 'Arsy, yang dita'ati di sana (di alam malaikat) lagi 

dipercaya.“ (QS. At-Takwir 81: 19-21)
11

 

  Berdasarkan pengertian hafalan dan al-Qur’an di atas, dapat 

disimpulkan bahwa hafalan al-Qur’an adalah hasil dari suatu proses 

meresapkan kalam Allah dalam fikiran, dengan kata lain merupakan hasil 

dari proses menghafalkan al-Qur’an. 

  Menghafal al-Qur’an merupakan sebuah proses mengingat materi 

ayat (rincian bagian-bagiannya, seperti fonetik, waqaf, dan lain-lain) harus 

dihafal dan diingat secara sempurna. Sehingga seluruh proses pengingatan 

terhadap ayat dan bagian-bagiannya dimulai dari proses awal, sehingga 

pengingatan kembali (recaling) harus tepat. Apabila salah dalam 

memasukkan materi atau menyimpan materi, maka akan salah pula dalam 
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 Ahsin  Wijaya  Al-Hafidz,  Bimbingan  Praktis  Menghafal  Al-Qur‟an.(Jakarta:  Amzah.2008), 

hlm. 1. 
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mengingat materi tersebut. Bahkan materi tersebut sulit untuk ditemukan 

kembali dalam memori atau ingatan manusia.
12

 

  Dengan demikian dapat diketahui bahwa hakikat hafalan adalah 

bertumpu pada ingatan. Berapa lama waktu untuk menerima respon, 

menyimpan dan mereproduksi kembali tergantung ingatan masing-masing 

pribadi. Karena kekutan ingatan antara satu orang dengan orang lain 

berbeda-beda.  

  Al-Qur’an adalah kitab suci bagi pemeluk agama Islam, sebagai 

pedoman hidup dan sumber-sumber hukum. Tidak semua manusia 

sanggup menghafal dan tidak semua kitab suci dapat dihafal kecuali kitab 

suci al-Qur’an dan hanya hamba-hambanya yang terpilih yang sanggup 

menghafalkannya. Hal ini telah dibuktikan dalam firman Allah Q.S Fathir 

ayat 32: 

ُهْم  ُهْم ظَاِلٌ لِنَ ْفِسِه َوِمن ْ َنا ِمْن ِعَباِدََن َفِمن ْ َُثَّ َأْوَرثْ َنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصطََفي ْ

ُهْم َساِبٌق ِِبْْلَي ْرَاِت ِبِِْذِن اَّللَِّ َذِلكَ    ُمْقَتِصٌد َوِمن ْ
Artinya: “Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang 

yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka 

ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada 

yang pertengahan dan di antara mereka ada (pula) yang lebih cepat 
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 Wiwi Alawiyah Wahid, Cara Cepat Menghafaal Al-Qur‟an , (Jogjakarta: Diva Press. 2013), 
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berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah 

karunia yang amat besar.” (QS.Fatir 35:32)
 13

 

  Al-Qur’an merupakan dasar hukum Islam dan pedoman hidup 

umat Islam di dunia, di turunkan kepada hambanya yang terpilih yakni 

Rasulullah saw, al-Qur’an di turunkan melalui Malaikat Jibril dengan 

berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan umat di masa itu dan masa 

yang akan datang. Selama dua puluh tiga tahun nabi menerima wahyu 

Allah melalui Jibril tidak melalui tulisan melainkan dengan lisan 

(hafalan).
14

 

Hal ini telah dibuktikan dengan firman Allah swt: 

ی ٰۤ
 َسنُ ۡقرُِئَک َفََل تَ ۡنس 

Artinya: “Kami akan membacakan (al-Qur‟an) kepadamu 

(Muhammad SAW) maka kamu tidak akan lupa.” (QS. Al-A’la 87 : 

6).
15

 

 ال ُُتَرِِّْك ِبِه ِلَساَنَك لِتَ ْعَجَل بِهِ 
Artinya: “Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) al-

Qur’an karena hendak cepat-cepat (menguasai)nya” (QS. al-Qiyamah 

75: 16) 

 Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa al-Qur’an diturunkan dengan 

hafalan bukan dengan tulisan, setelah nabi Muhammad SAW menerima 
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bacaan dari Jibril. Rasulullah dilarang mendahuluinya agar lebih mantab 

hafalannya. Oleh karena itu sebagai dasar bagi orang-orang yang menghafal 

al-Qur’an adalah: al-Qur’an di turukan secara lisan, mengikuti nabi 

Muhammad, serta melaksanakan anjuran Rasulullah. 

 Atas dasar inilah para ulama, di antaranya Abdul Abbas Ahmad bin 

Muhammad al-Jurjani, berkata dalam kitab as-Syafi’i bahwa hukum 

menghafal mengikuti nabi Muhammad Saw adalah fardu kifayah. Dalam arti 

umat Islam harus ada yang hafal al-Qur’an mengikuti nabi Muhammad Saw 

untuk menjaga nilai mutawatir. Apabila hal ini tidak dilakukan maka seluruh 

umat Islam akan menanggung dosa, dan ketetapan hukum seperti ini tidak 

berlaku pada kitab-kitab samawi. 

 Menghafal al-Qur’an seseorang dapat menjadi lebih dekat dengan Allah 

melalalui menghafal al-Qur’an dapat mencerdaskan spiritual seseorang. 

Adapun perihal yang harus diperhatikan dalam menghafal al-Qur’an ialah: 

1) Niat yang diikhlaskan karena Allah SWT dank arena semata-mata 

mengharap ridha Allah SWT. 

2) Usia yang paling bagus untuk menghafal adalah usia golden age atau 

usia anak-anak Taman kanak-kanak, dan lebih bagus lagi orang tua 

sudah mengenalkan atau mendengarkan al-Qur’an dari usia anak 

masih bayi. belajar dari usia masih kecil lebih mudah dari pada usia 

dewasa, karena otak anak masih jernih dan mudah untuk 

menghafalkan sesuatu sedangkan semakin berusia akan sulit untuk 

menghfal karen kekuatan menghafalnya berkurang.  
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3) Dapat membaca al-Qur’an dengan baik, namun dalam hal ini tidak 

terkendala bagi anak yang belum bisa membaca untuk menghafalkan 

al-Qur’an. Lebih baiknya untuk bisa membaca al-Qur’an karena dia 

akan faham dimanakah kesalahan yang telah dilakukan. Dengan 

mendengarkan saja seseorang hanya akan mengikuti sesuai dengan 

apa yang didengar tanpa ia ketahui bagaimana kesempurnaan 

bacaannya.  Namun taka da kendala bagi sesorang yang memiliki 

keinginan untuk menghafalkan al-Qur’an.  

4) Al-Qur’an yang digunakan tidak boleh berubah-ubah untuk 

mengetahui letak hafalannya dan untuk mempermudah dalam 

menghafal, namun itu semua tergantung pada kemampuan setiap 

orang. 

5) Menghafalkan dengan memahami makna atau artinya, melui gerakan 

tubuh dan lain sebagainya. Karena metode menghafal al-Qur’an 

semakin zaman mengalami perkembangan untuk dapat dengan mudah 

menghafal al-Qur’an. 

 Dengan demikian dapat diketahu bahwa menghafal al-Qur’an butuh 

kesungguhan pada setiap diri seseorang. Adapula cara-cara yang umum 

dilkukan pada saat menghafal al-Qur’an ialah: 

1. Mengulang-ulang ayat atau kalimat yang dihafalkan dengan mebaca 

sebanyak 5-10 kali 

2. Dibimbing oleh ustadzah atau orang tua dengan mengulang-ulang 

setiap lafadz 5 kali kebudian lafadz selanjutnya dan kalimat pendek 

yang diulang 5 kali hingga bisa. 
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3. Membaca 5 kali kalimatnya dengan melihat al-Qur’an dan kemuadia 

mengiangat-ingat dan tidak melihat al-Qur’an mengulang 5 kali 

4. Dengan konsentrasi penuh mengulang-ulang dengan memejamkan 

mata supaya lebih focus, kemudian saat sudah hafal mencoba dengan 

membuka mata dan mengulangi hafalannya hingga 5 kali. 

  Setoran hafalan kepada ustadzah adalah salaha satu pemicu untuk 

dapat menghafal al-ur’an dengan semangat, muraja’ah melaui 

mendengarkan atau membaca dan menghafalkan akan memudahkan otak 

untuk mengingat hafalnnya.  Supaya dalam menghafalkan al-Qur’an 

memiliki pikiran positif maka harus melatihnya dengan cara 

1. Biasa berkata-kata baik dan mengucakpan hal-hal yang baik. 

2. Selalu berpikir positif pada diri sendiri, orang lain, lingkungan, dan 

Allah SWT. 

3. Membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang baikdan 

menghindari hal yang buruk. 

4. Yakin pada kemampuan diri sendiri. 

5. Selalu memotivasi diri sendiri untuk mampu dan bisa mencapai 

segala sesuatu kebaikan.
16

 

  Dari pikiran-pikiran tersebut dapat memudahkan seseorang untuk 

selalu berbuat baik dalam kehidupan untuk meraih kesuksesan di dunia 

maupun di akhirat. Dengan demikian berpikir positif dapan memudahkan 

dalam menghafal al-Qur’an dengan mudah.  Kekuatan pikiran positif 

secara tidak langsung akan membuat diri menjadi: 
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1) Menjadi lebih bersemangat dalam menghafal al-Qur’an. 

2) Lebih tenang untuk menghadapi kesusahan ketika menghafal ayat 

demi ayat al-Qur’an. 

3) Lebih berkualitas menjalankan ibadah. 

4) Selalu bersyukur terhadap kenikmatan hidup yang diperoleh. 

5) Lebih focus terhadap bacaan ayat demi ayatnya. 

6) Mendapat kemudahan dalam menghafal al-Qur’an. 

7) Lebih optimis dan yakin sukses dalam menghafal al-Qur’an.
17

 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan kepada anak atau 

seseorang supaya hafalannya terjaga yaitu: 

a. Hindarkan dari gadged, televise, game atau segala yang berbau 

teknologi dengan berlebihan, orang tua harus mengontrol dan 

membatasi penggunaan elektronik. Semua itu dapat mengganggu 

konsentrasi menghafal al-Qur’an serta focus anak terganggu karega 

penggunaan elektronik. 

b. Menghindarkan dari zina, karna zina merugikan diri sendiri, orang lain, 

dan keluarga baik dunia maupun akhirat. Zina tidak hanya berpacaran 

atau berhubungan badan, namun ada zina mata, zina hati, zina mulut, 

zina telinga dan banyak lagi yang mampu membahayakan dan 

merugikan. Dengan menghindarkan dari zina maka akan mempermudah 

untuk hafalan lebih baik, karena dalam berpikir selalu kebaikan dan 

Allaha akan melindungi setiap orang yang berniat karena mengharap 

ridho Allah. 
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c. Menghindarkan dari pergaulan bebas dan lingkungan yang buruk, anak 

yang memiliki keinginan untuk menghafalkan al-Qur’an maka orang 

tua harus membimbing dan memperhatikan setiap langkah dari 

rumahnya. Tidak dengan mengekang namun harus membimbing apabila 

anak melakukan kesalah, bukan dengan memarahi, mencaci, 

mengumpat, menghina dan hal yang dapat membuat seseorang merasa 

tersakiti. 

d. Memasukkan anak pada lingkungan yang berbau Islam seperti, 

mengikutkan ekstra namun dengan izin anak terlebih dahulu, 

memasukkan ke pesantren, diajak kajian Islam, serta hal positif lainnya 

yang dapat memotivasi anak untuk lebih mencinta Allah SWT. 

e. Menghindarkan dari dunia modern yang berlebihan seperti, tempat 

keramaian rekreasi yang sering dikunjungi hingga lupa berapa kali 

rekreasi karena terlalu sering bermain atau ke pasar modern atau mol 

dengan diajak ke game-game yang dapat membuat anak ketagihan. 

Boleh diajak namun batasi anak supaya tidak menjadi kebiasaan. 

f. Ajak anak untuk beribadah bersama dengan sholat nerjamaah, sholat 

tepat waktu, sholat kemasjid, dan lainnya supaya anak semakin 

mencintai Islam. 

g. Ikhlas karena Allah, sabar karena Allah dan melakukan segala aktifitas 

semua karena Allah SWT. 

 Dengan demikian akan mempermudah seseorang untuk menghafal atau 

menjaga hafalannya dengan baik. Hal yang perlu ditumbuhkan pada diri 

seseorang dalam menghafal al-Qur’an dengan mencintai Islam, karena dengan 
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mencinta Islam dia akan mencintai Alla SWT, Rasulullah, Kitabullah dan 

semua tentang Islam. Karena Islam adalah agama yang benar tanpa kecacatan 

dan memiliki pahala yang banyak di dalamnya. 

b) Keutamaan menghafal al-Qur’an 

 Menghafal al-Qur’an adalah suatu perbuatan yang terpuji dan mulia di 

mata Allah SWT. Banyak sekali hadist-hadist Rasulullah yang 

mengungkapkan keagungan orang yang belajar membaca atau menghafal al-

Qur’an. Bagi orang yang menghafal al-Qur’an mempunyai beberapa 

kemulian tersendiri diantaranya: 

a. Penghafal al-Qur’an adalah keluarga Allah. 

 ِفيهِ  َويَ تَ تَ ْعَتعُ  اْلُقْرآنَ  يَ ْقرَأُ  َوالَِّذي اْلبَ َرَرةِ  اْلِكرَامِ  السََّفَرةِ  َمعَ  ِِبْلُقْرآنِ  اْلَماِهرُ “

 “َأْجرَانِ  لَهُ  َشاق   َعَلْيهِ  َوُهوَ 
Artinya: “Orang yang mahir membaca al-Qur’an bersama malaikat 

yang mulia lagi taat. Adapun orang yang membaca al-Qur’an 

dengan terbata-bata dan berat atasnya maka baginya dua pahala 

dan perumpamaan orang yang membaca al-Qur’an sedangkan ia 

hafal ayat-ayatnya bersama para malaikat yang mulia dan taat.” 

(HR. Bukhori dan Muslim) 

b. Penghafal al-Qur’an akan mempersembahkan mahkota cahaya kepada kedua 

orang tuanya. 
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 Abi Zakaria Yahya bin Syarifuddin an-Nawawi Assyafi’i dalam 

kitabnya tibyan fi adabi khatamil qur’ani, pada bab fadillah membaca al-

Qur’an mengandung penjelasan yang berbunyi: 

من قرأ القرآن وتعلَّم وعمل به أُلبس والداه يوم القيامة اتجًا من نور 
 ضوؤه مثل ضوء الشمس ، ويكسى والداه حلتني ال تقوم هلما الدنيا 

Artinya: “barang siapa yang telah hafal al-Qur’an dan mengamalkan 

hafalannya itu maka kedua orang tuanya akan diberi mahkota yang 

bersinar pada hari kiamat, lebih bagus dari sinar matahari pada 

kehidupan dunia”. (HR, Hakim 1/756 dan dihasankan oleh al-Abani) 

Maka orang tua berharap akan amalan tersebut.
18

 

هل : جييء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه 
ويوضع … أُسهر ليلك وأظمئ هواجرك تعرفين ؟ أَن الذي كنتُ 

على رأسه اتج الوقار ، ويُكسى والداه حلَّتني ال تقوم هلما الدنيا 
بتعليم : اي رب أىن لنا هذا ؟ فيقال هلما : وما فيها ، فيقوالن 

 ولدكما القرآن
Artinya: Al-Quran akan datang pada hari kiamat seperti orang yang 

wajahnya cerah. Lalu bertanya kepada penghafalnya, “Kamu kenal 

saya? Sayalah membuat kamu bergadangan tidak tidur di malam 

hari, yang membuat kamu kehausan di siang harimu… ” kemudian 

diletakkan mahkota kehormatan di kepalanya, dan kedua orang 

tuanya diberi pakaian indah yang tidak bisa dinilai dengan dunia 
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seisinya. Lalu orang tuanya menanyakan, “Ya Allah, dari mana kami 

bisa diberi pakaian seperti ini?” kemudian dijawab, “Karena 

anakmu belajar al-Quran.” (HR. Thabrani dalam al-Ausath 6/51, 

dan dishahihkan al-Albani).
19

 

c) Penghafal al-Qur’an itu memperoleh derajat tinggi di syurga. Sesuai hadits 

Nabi SAW.: 

قال رسول : عن عبدهللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما ، قال 

يُ َقاُل ِلَصاِحِب الُقْرَآِن اِق ْرَأ َواََرقُّ َوَرتِِّْل َكَما ُكْنَت تُ َرتُِِّل ِف  )) : هللا

نْ َيا ، فَِإْن   .)) َمْنزِلََتَك ِعْنَد َآِخَر َآيٍَة تَ ْقَرُؤَهاالدُّ
Artinya: ”Dari Abdullah bin ‘Amru bin Ash RA. berkata:”Rasulullah 

SAW. bersabda:”Dikatakan kepada orang yang hafal Al-Qur’an, 

bacalah Al-Qur’an! lembutkanlah, dan bacalah dengan tartil, 

sebagaimna kamu melakukannya ketika di dunia, karena 

kedudukanmu di akhir ayat yang kamu baca”. 

 Dalam hadits lain dijelaskan: 
اِهُر ِِبلُقْرَآِن َمَع السََّفَرِة الِكرَاِم البَ َرَرِة َوالَِّذي يَ ْقرَأُ القرآَن َويَ تَ تَ ْعَتُع ِفْيِه 

َ
امل

 .، َوُهَو َعَلْيِه َشاٌق ، َلُه َأْجرَانِ 
Artinya:”Orang yang pandai membaca Al-Qur’an bersama para 

malaikat yang mulia (di syurga) dan orang yang membaca Al-

Qur’an dan terbata-bata ketika membacanya, dan mengalami 

kesulitan maka baginya dua pahala”. 
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 Sebaik-baik manusia ialah yang menyibukkan dirinya dengan kitab 

Allah serta melakukan hal yang membawanya mengingat kepada Allah 

dan akhirat, melakukan hal yang baik dan menjauhkan diri dari kelalaian. 

Kemudian mengamalkan dan bermanfaat untuk orang lain. Hal ini 

sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW: 

 َخي ْرُُكْم َمْن تَ َعلََّم الُقْرآَن وَعلََّمهُ 

Artinya: “Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari al-

Qur’an dan mengamalkannya”. HR. Bukhari 

d) Penghafal al-Qur’an mendapat sanjungan dari Allah dan Rasul-Nya. 

 :قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبِِّ  َعنِ  َعْنُه، اَّللَُّ  َرِضيَ  ُعْثَمانَ  َعنْ 

 . َوَعلََّمهُ  الُقْرآنَ  تَ َعلَّمَ  َمنْ  َخي ْرُُكمْ »
Artinya :”Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari al-Qur’an 

dan mengajarkannya” (HR. Bukhari) 

e) Penghafal al-Qur’an meraih pahala yang banyak. Sebagaimana sabda 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. 

 الَ  أَْمثَاهِلَا، ِبَعْشرِ  َواحَلَسَنةُ  َحَسَنٌة، بِهِ  فَ َلهُ  هللاِ  ِكَتابِ   ِمنْ  َحْرفًا قَ رَأَ  َمنْ 

 .َحْرفٌ  َوِميمٌ  َحْرفٌ  َواَلمٌ  َحْرفٌ  أَِلفٌ  َوَلِكنْ  َحْرٌف، اِلْ  أَُقولُ 
Artinya :“Barangsiapa membaca satu huruf dari kitabullah maka 

baginya sebuah kebaikan. Dan sebuah kebaikan dilipat gandakan 

sepuluh kalinya. Saya tidak mengatakan aliflammim sebagai satu 

huruf tetapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf dan mim satu 

huruf” (HR. Bukhari) 
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f) Al-Qur’an menjadi Syafa’at bagi penghafalnya di akhirat kelak. 

Sebagaimana sabda nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan 

Dari Abi Umamah mudah-mudahan Allah meridhoinya. ia berkata, “Aku 

mendengar Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda,  

اْلُقْرآَن فَِإنَُّه ََيِْتى يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َشِفيًعا أَلْصَحابِهاق َْرُءوا    

Artinya: “Bacalah olehmu al-Qur’an, sesungguhnya ia akan menjadi 

pemberi syafa’at pada hari kiamat bagi para pembacanya 

(penghafalnya).” (HR. Muslim 1910)
20

 

g) Menghafal al-Qur’an akan meninggikan derajat manusia di surga. 

نْ َيا فَِإنَّ َمْنزَِلَك  يُ َقاُل ِلَصاِحِب اْلُقْرآِن اق ْرَْأ َواْرَتِق َوَرتِِّْل َكَما ُكْنَت تُ َرتُِِّل ِِف الدُّ

  ِعْنَد آِخِر آيٍَة تَ ْقَرُؤَها

Artinya: Dari Abdillah bin Amr bin ‘Ash dari Nabi Muhammad 

SAW, beliau bersabda, “Akan dikatakan kepada shahib al-Qur’an, 

“Bacalah dan naiklah serta tartilkan sebagaimana engkau dulu 

mentartilkan al-Qur’an di dunia, sesungguhnya kedudukanmu di 

akhir ayat yang kau baca.” (HR. Abu Daud dan Turmudzi)
21

 

h) Didahulukan menjadi iman saat sholat berjamaah. 

يَ ُؤمُّ اْلَقْوَم أَق َْرُؤُهْم ِلِكَتاِب اَّللَِّ فَِإْن َكانُوا ِِف اْلِقرَاَءِة َسَواًء َفَأْعَلُمُهْم ِِبلسُّنَِّة 

َوالَ يَ ُؤمَّنَّ الرَُّجُل الرَُّجَل ِِف ُسْلطَانِهِ …  …  
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Artinya: Dari Abu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam bersabda, “Yang paling berhak jadi imam adalah 

yang paling banyak hafalan al-Quran-nya. Jika dalam hafalan quran 

mereka sama, maka didahulukan yang paling paham dengan 

sunnah… dan seseorang tidak boleh menjadi imam di wilayah orang 

lain.” (HR. Ahmad 17526, Muslim 1564, dan yang lainnya)
22

 

i) Diutamakan menjadi pemimpin jika mampu memegangnya. 

 ِإنَّ اَّللََّ يَ ْرَفُع ِِبََذا اْلِكَتاِب أَقْ َواًما َوَيَضُع ِبِه آَخرِينَ 
Artinya: “Sesungguhnya Allah mengangkat sebagian kaum berkat 

kitab ini (al-Quran), dan Allah menghinakan kaum yang lain, juga 

karena al-Quran.” (HR. Ahmad 237 & Muslim 1934)
23

 

j) Penghafal al-Qur’an tidak akan merugi. 

ُلونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ :تعاىل قوله  ِمَّا َوأَنْ َفُقوا الصَََّلةَ  َوأَقَاُموا اَّللَِّ  ِكَتابَ   يَ ت ْ

َناُهمْ   ُأُجوَرُهمْ  لِيُ َوفِّيَ ُهمْ  ,تَ ُبورَ  َلنْ  ِِتَارَةً  يَ ْرُجونَ  َوَعََلنَِيةً  ِسرًّا َرَزق ْ

 َشُكورٌ  َغُفورٌ  ِإنَّهُ  َفْضِلهِ  ِمنْ  َويَزِيَدُهمْ 
Artinya :”Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab 

Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki 

yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan 

terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak 

akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala 

mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. 
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Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.” 

(QS. Faathir :29-30)
24

 

 Keutaman menghafal al-Qur’an sangat banyak sekali, karena al-Qur’an 

sendiri memiliki keutamaan yang besar bagi umat muslim. Kerena al-Qur’an 

pedoman Islam ini memiliki tujuan antara lain: 

1) Untuk membersihkan akal dan mensucikan jiwa dari segla bentuk syirik 

serta memantapkan keyakinan tentang keesaan yang sempurna bagi 

Tuhan semesta alam, keyakinan yang tidak semata-mata sebagai konsep 

teologis, tetapi falsafah hidup dan kehidupan manusia. 

2) Untuk mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, yakni bahwa 

umat manusiamerupan suatu umat yang seharusnya dapat bekerja sama 

dalam pengabdian kepada Allah SWT dan pelaksanaan tugas 

kekhalifahan. 

3) Untuk menciptakan persatuan dan kesatuan, buakan saja antar suku dan 

bangsa, melainkan kekuatan alam semesta, kesatuan kehidupan dunia dan 

akhirat, natural dan supra natural, kesatuan ilmu, iman, dan rasio, 

kesatuan kebenaran, kesatuan kepribadian manusia, kesatuan 

kemerdekaan dan determinisme, kesatuan sosial, kesatuan ekonomi, dan 

politik, kesemuanya dibawah satu keesaan Allah SWT. 

4) Untuk mengajak manusia berpikir dan bekerjasama dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara melaui musyawarah dan mufakat yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. 

                                                           
24

 Departemen Agama RI. Syamil Qur’an (Al-Qur’an dan Terjemahan) Edisi Tahun 2005. Hlm. 

438 



41 

 

5) Untuk membasmi kemiskinan material dan spiritual, kebodohan, penyakit 

dan penderita hidup, serta pemerasan manusia atas manusia, dalam 

bidang sosial, ekonomi politik, dan agaman. 

6) Untuk memadukan kebenaran dana keadilan dengan rahmat dan kasih 

saying, menjadikan keadilan sosial sebagai landasan pokok kehidupan 

manusia. 

7) Untuk memberi jalan tengah antara falsafah monopoli kapitalisme dengan 

falsafah kolektif komunisme, menciptakan ummatan wasathan yang 

menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. 

8) Untuk menekan peranan ilmu dan teknologi, guna menciptakan satu 

peradaban yang sejalan dengan jati diri manusia, dengan panduan nur 

ilahi.
25

  

Dari tujuan-tujuan diataslah al-Qur’an merupakan sumber yang dapat 

dipegang dalam kehidupan manusia dan memiliki peranan penting dalam 

segala permasalahn hidup. Tidak ada kitab-kitab suci yang lengkap dan 

memiliki kekuatan didalamnya selain kitab suci al-Qur’an. Betapa mulianya 

al-Qur’an bagi umat Islam diseluruh dunia dan memiliki keuntungan bagi 

setiap orang yang mau mempelajarinya, karena orang yang mau mempelajari, 

menghafalkan, mengamalkan pelajaran yang ada dlam kitab al-Qur’an akan 

dapat memberikan syafaat bagi pembacanya.    

Menghafal al-Qur’an merupakan perbuatan yang mulia, dengan 

menghafal al-Qur’an sejak usia dini dapat memunculkan cinta seorang anak 

terhadap al-Qur’an. Mengenalkan huruf-huruf al-Qur’an pada anak saat usia 

dini akan memunculkan kecerdasan terhadap anak dalam mengingat sesuat, 
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karena anak sudah dilatih pada usia belia. Kecerdasan yang terus diasah 

sewaktu kecil akan memudahkan anak pada setiap pertambahan usianya, 

sebab anak sudah terbiasa dengan hal tersebut.  

Banyak sekali kenikmatan yang didapatkan dengan menghafal al-

Qur’an ialah: 

1) Dengan menghafal al-Qur’an dapat selalu mengingat Allah SWT, 

karena al-Qur’an adalah dzikir terindah untuk mengingat Allah. Setiap 

bacaan yang ada pada al-Qur’an adalah bertujuan untuk mempelajari 

keesaan Allah SWT. 

2) Kesungguhan menghafalkan al-Qur’an akan mendapatkan balasan 

tersendiri bagi penghfalnya, dan Allah mencinta orang-orang yang 

selalu mengingat Allah dengan cara apapun selama itu baik terutama 

menghafal al-Qur’an, kerena al-Qur’an akan memberikan syafaatnya 

bagi yang mau membaca, mempelajari, mengamalkan, dan 

menghafalkannya. Hasil dari menghafal al-Qur’an bagi penghafal akan 

mendapatkan kebahagiaan didunia dan diakhirat. 

3) Seorang penghafal al-Qur’an memiliki cahaya diwajahnya. 

4) Ibadah yang dilakukan oleh seorang penghafal al-Qur’an menjadikan 

ibadah sebagi kewajiban bukan beban yang merugikan dirinya, dan 

dengan Ibadah akan mendapatkan solusi terhadap segala apa yang 

dikerjakan di dunia. 

5) Seorang penghafal al-Qur’an akan menganggap musibah itu kecil dan 

bukan masalah besar selama itu bukan kemaksiatan. 
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6) Orang yang menghafal al-Qur’an selalu tawakkal kepada Allah, karena 

dia yakin terhadap semua keesaan Allah dan janji-janji tebaik Allah 

bagi siapa saja yang mencintai Allah SWT. 

7) Setoran kepada Allah SWT, ketika sesorang sedang muraja’ah atau 

mengulang-ulang hafalnnya saat sendirian dan ia merasa ada yang salah 

dengan hafalannya ia akan tahu, karena Allahlah yang menegurnya 

melalui prasaannya. Karena Allah ada dimana-mana dan selalu bersama 

hambanya.  

Banyak sekali kenikmatan bagi seorang yang mau menghafalkan al-

Qur’an. Dari paparan diatas bahwa orang yang menghafal al-Qur’an tidak 

akan ada ruginya, namun akan beruntung karena Allah selalu melindunginya 

dalam keadaan apapun. Kemuliaan orang yang menghafal al-Qur’an banyak 

sekali salah satunya setiap apa yang dikatakan bermanfaat untuk orang lain 

dan memang sebuah kebenaran, bukan sesuatu yang tidak penting karena 

mereka akan diam untuk hal yang tidak terlalu penting. Seseorang yang 

menghafalkan al-Qur’an akan selalu ada senyuman diwajahnya.  

Tidak ada halangan dengan usia untuk dapat menghafal al-Qur’an 

walaupun banyak pendapat yang mengatakan bahwa jika menghafal al-Qur’an 

harus bisa membacanya terlebih dahulu supaya mengetahui titik 

kesalahannya. Rasulullah adalah kesayangan Allah, beliau menghafalkan al-

Qur’an karena beliau mendengar dari malaikat Jibril bukan dengan membaca, 

karena sudah banyak dijelaskan bahwa Rasulullah tidak bisa membaca al-

Qur’an. Dengan ini tidak ada kendala usia apapun selama mampu mnghafal 

al-Qur’an serta berkeingginan menghafal al-Qur’an keluarga harus 

mendukung karena semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah SWT. 
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Kecintaan menghafal al-Qur’an didasari oleh rasa ketulusan, kesungguhan, 

serta rasa cinta terhadap al-Qur’an.  

1. Hukum menghafal al-Qur’an 

Al-Qu’an merupakan dasar hukum Islam dan pedoman hidup umat 

manusia, disamping diturunkan kepada hambanya yang terpilih yakni nabi 

Muhammad saw, al-Qur’an diturunkan melalui malaikat Jibril AS dengan 

berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan umat di masa yang akan datang. 

Selama dua puluh tiga tahun nabi Muhammad SAW menerima wahyu al-

Qur‟an melalui Jibril AS tidak melalui tulisan melainkan dengan lisan atau 

hafalan.
26

 

Al-Qur‟an diturunkan dengan lisan bukan dengan tulisan, setelah nabi 

Muhammad SAW menerima bacaan dari Jibril AS, nabi dilarang 

mendahuluinya supaya nabi lebih mantap hafalannya. Oleh karena itu, adapun 

dasar bagi orang-orang yang menghafal Al-Qur‟an adalah :  

a. Al-Qur‟an diturunkan secara hafalan  

b. Mengikuti Rasulullah SAW  

c. Melaksanakan anjuran Rasulullah SAW 
27

 

Para ulama dan Abdul Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Jurjani, 

berkata dalam kitab Al-Syafi‟i bahwa “hukum menghafal mengikuti 

Rasulullah SAW adalah Fardhu Kifayah”.
28

  Dalam arti bahwa umat Islam 

harus ada yang menghafalkannya mengikuti nabi Muhammad SAW untuk 

menjaga nilai mutawatirnya. Apabila hal ini tidak dilakukan maka seluruh 

umat Islam menanggung dosa, dan ketetapan seperti itu tidak berlaku pada 
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kitab samawi yang lain. Al-Zarkasyi dalam al-Burhan berkata “teman-teman 

kami menyatakan bahwa mengajarkan al-Qur‟an aialah fardhu kifayah 

sebagaimana menghafalkannya”.  

Untuk memotivasi diri bisa dekat dengan al-Qur’an serta berjuang 

menghafalkannya maka setidaknya ada beberapa alasan mengapa harus 

menghafalkan al-Qur’an ialah: 

1) Menghafal al-Qur’an ialah landasan awal Rasulullah SAW menerima 

al-Qur’an dari malaikat Jibril as.
29

 Sebagaimana Allah SWT berfirman: 

َبْل ُهَو آاَيٌت بَ يَِّناٌت ِف ُصُدوِر الَِّذيَن أُو ُتوا اْلِعْلَم ۚ َوَما جَيَْحُد ِِباَيتَِنا ِإالَّ 

 الظَّاِلُمونَ 
Artinya: “Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata 

di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang 

mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.” 

(QS. AL-Ankabut: 49)
30

 

 Dari ayat ditasas menjelaskan bahwa didalam dada orang yang 

menghafal al-Qur’an, Allah menandai bahwa mereka adalah orang-

orang yang diberi ilmu. Dan Allah akan memilih dari sekian hamba-

hamba yang menghafalkan al-Qur’an kemudian dadaya akan dijadikan 

tempat bagi firman-firman Allah SWT, dan ini semua adalah keutamaan 

besar
31
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2) Al-Qur’an merupakan sumber dan muara semua sistem dan undang-

undang umat Islam di dunia. 

Karena al-Qur’an adalah undang-undang umat Islam, maka wajib 

sebagai hukum umat Islam di dunia. Segala permasalahan kecil dan 

besar telah dibahas dalam al-Qur’an.  

3) Menghafal al-Qur’an adalah fardu kifayah 

Sebagian para ilmuan muslim menegaskan bahwa menghafal al-

Qur’an atas umat Islam merupakan kewajiban. 
32

 

4) Menghafal al-Qur’an berarti meneladani Rasulullah SAW. 

Allah telah menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik 

bagi umat Islam. Dan menghafal al-Qur’an adalah bagian dari 

meneladani sunnah-sunnah beliau, sebab Rasulullah selalu 

menghafalkannya, rajin membacanya yang disimak langsung oleh 

malaikat Jibril. Demikian pula Rasulullah menyimak para sahabat dan 

sebaliknya.
33

 

5) Menghafal al-Qur’an juga sama dengan meneladani salaf sholeh. 

 Menghafal al-Qur’an dimasa kanak-kanak dan masa muda adalah 

meneladani salaf sholeh, jejak kesungguhan mereka dan menempuh 

contoh jalan hidayah Allah SWT. Dahulunya sebelum mepelajari ilmu 

lain, mereka menghafalkan alQur’an terlebih dahulu yang kemudian 

disusul dengan menghafalkan ilmu-ilmu lain dan memeberikan 
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perhatian lebih terhadap al-Qur’an sebelum kepada disiplin keilmuan 

lainnya. 
34

 

6) Menghafal al-Qur’an adalah karakteristik umat Islam 

    Imam Jazari mengatakan bahwa dahulu para ulama menukilkan 

al-Qur’an melalui dada-dada dan hati-hati yang dipenuhi hafalan al-

Qur’an bukan melalui mushaf dan kitab-kitab, dan itulah karakteristik 

mulia yang Allah berikan kepada umat Islam. Aktifitas menghafal al-

Qur’an ini yang akan senantiasa menjadi syiar umat Islam dan menjadi 

duri bagi musuh-musuh Allah. 

James Minzez seorang non muslim yang diharamkan 

mendapatkan cahaya al-Qur’an mengatakan bahwa al-Qur’an 

merupakan kitab yng palig banyak dibaca oleh manusia di dunia ini dan 

merupakan bacaan yang mudah untuk dihafal manusia.
35

 

7) Menghafal al-Qur’an adalah ibadah yang tidak mengenal bahasa 

kegagalan. 

Takut gagal atau tidak berhasil merupakan tantang orang untuk 

sukses terhadap apapun, seperti usaha dalam menghafalkan al-Qur’an. 

Namun dengan dengan kesungguhan dan niat yang ikhlas karena Allah, 

pasti akan Allah mudahkan selama dia mau berusaha. Karena setiap 

huruf yang dihafalkan akan mendapatkan atau dibalas dengan pahala 

sepuluh kali lipat oleh Allah SWT. 

8) Menghafal al-Qur’an mendapatkan kemudahan. 
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Pada realita yang ada pada saat ini telah banyak terlihat dan sering 

tayang di televisi atau media sosial lainnya, yang menayangkan bahwa 

anak dengan keterbatasan fisik atau lemahnya otak dan kekurangan-

kekurangan pada seseorang tidak menjadi kendala dalam menghafalkan 

al-Qur’an. Sebagaimana salah satu stasiun televisi Indonesia yaitu RCTI 

pada program tayangan Hafidz Qur’an Indonesia selama bulan 

Ramadhan tahun 2019, menayangkan seorang anak yang mengalami 

celebral palsy atau kemampuan kerja otak yang berkurang. Dia mampu 

menghafal al-Qur’an beserta halaman Qur’an, nomor surat, nama surat, 

ayat berapa, jumlah ayat pada setiap surat, dan posisi ayat pada setiap 

lembar al-Qur’an. Semua itu tidak akan bisa tanpa campur tangan Allah 

SWT. Karena sebagimana firman Allah yang berbunyi: 

 َوَلَقْد َيسَّْرََن اْلُقْرآَن لِلذِِّْكِر فَ َهْل ِمْن ُمدَِّكرٍ 
Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran 

untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil 

pelajaran?” (QS. Al-Qomar: 17)
36

 

 Dalam ayat di atas telah dijelaskan Allah akan memudahkan bagi 

manusia yang mau mempelajarinya.   

9) Penghafal al-Qur’an ialah keluarga Allah serta orang-orang pilihan 

Allah. 

ُهْم أَْهُل : الَ اَي َرُسوَل اَّللَِّ ، َمْن ُهْم ؟ قَ : ِإنَّ َّللَِِّ أَْهِلنَي ِمْن النَّاِس قَاُلوا 

 اْلُقْرآِن ، أَْهُل اَّللَِّ َوَخاصَُّتهُ 
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Artinya: “Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara 

manusia, para sahabat bertanya, “Siapakah mereka ya 

Rasulullah?” Rasul menjawab, “Para ahli Al Qur’an. Merekalah 

keluarga Allah dan hamba pilihanNya.” (HR. Ahmad dan Ibnu 

Majah.  Hadis ini dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih Ibnu 

Majah)
37

 

10) Menghormati penghafal al-Qur’an sama dengan mengagungkan Allah 

SWT 

Seorang penghafal al-Qur’an selalu terjaga dalam setiap 

perktaannya dan langkah yang semua diniatkan karena Allah, maka 

seseorang yang menghormati penghafal al-Qur’an berarti dia 

memuliakan Allah, karena Allah selalu ada dihati dan disetiap 

langkahnya dan Allah senantiasa memudahkan segala urusannya.   

11) Akan ditempatkan bersama para malaikat.  

َمَثُل الَِّذى يَ ْقرَأُ اْلُقْرآَن َوْهَو َحاِفٌظ َلُه َمَع السََّفَرِة اْلِكرَاِم ، َوَمَثُل الَِّذى 

 َشِديٌد ، فَ َلُه َأْجرَانِ  يَ ْقرَأُ اْلُقْرآَن َوْهَو يَ تَ َعاَهُدُه َوْهَو َعَلْيِه 
Artinya: “Orang yang membaca dan menghafal al-Quran, dia 

bersama para malaikat yang mulia. Sementara orang yang 

membaca al-Quran, dia berusaha menghafalnya, dan itu menjadi 

beban baginya, maka dia mendapat dua pahala.” (HR. Bukhari 

4937)
38

 

12. Memperoleh syafaat dihari kiamat.  
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13. Penghafal al-Qur’an harus dicontoh 

اْنظُْر َكْيَف َفضَّْلَنا بَ ْعَضُهْم َعَلى  بَ ْعٍض ۚ َوَلْْلِخَرُة َأْكبَ ُر َدَرَجاٍت َوَأْكبَ ُر 

  تَ ْفِضيًَل 
Artinya: “Perhatikanlah bagaimana Kami lebihkan sebagian dari 

mereka atas sebagian (yang lain). Dan pasti kehidupan akhirat 

lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya.” (QS. Al-

Isra’: 21) 

14. Penghafal al-Qur’an akan berada di syurga yang tinggi. 

15. Menghafal al-Qur’an merupakan sebab seseorang terbebasnya dari siksa 

neraka.  

16. Bank kebaikan.
39

 

 Selalu nerbuat kebaikan dimanapun ia berapa. Dan selalu 

melakukan hal yang positif tanpa merugikn orang lain. 
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