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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hakikat Orangtua 

1. Definisi Orangtua 

Orangtua adalah orang yang lebih tua atau orang yang dituakan. 

Namun di masyarakat, pengertian orangtua adalah orangtua kandung yaitu 

Ibu dan Ayah. Orangtua adalah pembimbing utama pendidikan anak, maka 

setiap reaksi dan pemikiran anak adalah hasil dari ajaran orangtuanya. 

Sehingga orangtua adalah peran utama dan berperan penting atas 

pendidikan anak-anaknya.1 

Orangtua yang terdiri dari ibu dan ayah adalah pendidikan pertama 

seorang anak, karena orangtua adalah orang yang pertama kali anak kenal 

ketika lahir, orangtua jugalah yang merawat dan mendampingi anak dari 

sejak lahir hingga tumbuh dewasa.  

2. Kewajiban Orangtua dalam Pendidikan Anak 

Orangtua memiliki tanggung jawab utama dalam pendidikan anak-

anaknya. Meskipun anak telah belajar di pendidikan formal, informal 

ataupun nonformal, orangtua tetap menjadi peran utama dalam menentukan 

masa depan pendidikan anaknya.2 

Orang tua harus memberikan segala upaya untuk membimbing anak-

anaknya, senantiasa memperbaiki kesalahan mereka, serta melatih agar 

terbiasa berbuat kebaikan, ini adalah jalan yang pernah ditempuh oleh para 

                                                             
1 Abdul Wahib, “Konsep Orang Tua dalam Membangun Kepribadian Anak,” Jurnal Paradigma, Vol. II No. 1 

(November, 2015), hal. 78-95. 
2 Munirwan Umar, “Peranan Orangtua dalam Peningkatan Prestasi Belajar Anak,” Jurnal Ilmiah Edukasi, Vol. I 

No. 1 (Juni, 2015), hal. 20-28. 
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nabi dan rasul. Seperti halnya, nabi Nuh yang telah mengajak anak beliau 

kepada iman, Nabi Ibrahim yang telah memerintahkan putra-putranya agar 

hanya beribadah kepada Allah, dan demikian seterusnya, Rasulullah 

memikulkan tanggung jawab pendidikan anak secara utuh kepada kedua 

orang tua. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dia berkata, aku mendengar 

Rasulullah bersabda, “…Seorang lelaki adalah pemimpin di keluarganya, 

dan dia bertanggung jawab atas keluarganya yang dipimpinnya. Seorang 

wanita adalah pemimpin di rumah suaminya, dan dia bertanggung jawab 

atas apa yang dipimpinnya..3 

Pada hakikatnya pendidikan anak sepenuhnya adalah kewajiban 

orangtua, baik atau buruknya pendidikan anak dapat ditentukan dari 

pengelolaan orangtua terhadap pendidikan anaknya. Maka, jika orangtua 

ingin anaknya baik, maka harus  merencanakan pendidikan anaknya dengan 

baik pula, baik untuk dunia dan juga akhirat. 

 

B. Hakikat Guru 

1. Definisi Guru 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 yang membahas 

tentang definisi guru dan dosen, pada bab 1 tentang ketentuan umum, 

menjelaskan bahwa guru adalah pendidik professional yang memiliki tugas 

berat yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik.4 

                                                             
3 Muhammad Suwaid, Mendidik Anak Bersama Nabi (Solo: 2009), hal. 20-24. 
4 Barnawi, Mohammad Arifin, Etika dan Profesi Kependidikan (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hal. 36. 
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Guru berperan penting dalam dunia pendidikan, karena baik atau 

buruknya pendidikan bisa diihat dari seberapa profesionalnya seorang guru 

dalam mengelola pendidikan.  

2. Kewajiban Guru dalam Pendidikan Anak 

Guru adalah salah satu faktor yang menentukan proses 

pembelajaran di kelas, karena guru memiliki kewajiban mengajar dan 

mendidik. Secara umum dapat dikatakan bawa guru memiliki kewajiban 

untuk mengajak orang lain berbuat baik. Tugas tersebut sejalan dengan 

perintah Allah subhanahu wa ta’ala dalam surat Ali Imran ayat 104 yang 

memiliki arti, “dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah 

dari yang munkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung.”5 

Profesi guru adalah pekerjaan yang mulia, melalui gurulah nilai-

nilai kebaikan disebarkan, maka tidaklah bisa disebut pendidikan jika tanpa 

seorang guru. Apalagi seorang guru al-Qur’an, tugasnya tidak cukup hanya 

memberikan ilmu, namun juga mengajarkan dan menanamkan ilmu yang 

terkandung dalam al-Qur’an agar benar-benar teresap dalam diri anak.  

3. Adab Guru Al-Qur’an kepada Murid-muridnya 

Setiap pengajar al-Qur’an adalah teladan yang akan dicontoh oleh 

murid-muridnya, setiap yang dilakukan oleh pengajar al-Qur’an akan 

memiliki pengaruh di masa depan murid-muridnya. Berikut ini adalah adab-

adab guru kepada murid-muridnya : a) Memberikan nasehat kepada mereka, 

b) Lemah lembut kepada mereka, bertutur kata dengan ramah, dan menjauhi 

maksiat, c) Memerhatikan adab dan akhlak murid-muridnya, d) Pengajar 

                                                             
5 Shabir, “Kedudukan Guru Sebagai Pendidik,” Jurnal Auladunda, Vol. II No. 2 (Desember, 2015), hal. 221-232. 
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harus selalu mengawasi pergaulan murid-muridnya, e) Membiasakan diri 

dengan kata-kata yang sesuai syari’ah kepada murid-muridnya.6 

Adab Guru Al-Qur’an terhadap dirinya: 

Selain adab guru terhadap murid-muridnya, seorang guru al-Qur’an 

juga harus memperhatikan adab-adab terhadap dirinya sendiri, sebagai 

berikut; 

Sebelum mengajar: 

a. Bersuci, membersihkan diri, serta mengenakan pakaian yang bagus 

dengan tujuan memuliakan ilmu dan menghormati syari’at 

b. Memberi salam kepada orang-orang yang hadir 

c. Jika tempat mengajarnya berada di masjid, hendaknya shalat dua raka’at 

d. Duduk menghadap kiblat dan duduk dengan berwibawa, tenang, 

tawadhu’,  dan khusyuk.  

Ketika mengajar: 

a. Tidak banyak bersenda gurau serta menjalin kedua tanganya 

b. Tidak mengajar dalam keadaan lapar, haus, sedih, marah, dan ngantuk 

c. Duduk di tempat yang dapat dilihat oleh seluruh orang 

d. Berbicara dengan suara seperlunya saja dan tidak berteriak-teriak 

e. Menjaga majlisnya dari suara gaduh dan mengingatkan kepada mereka 

bahwa majlis ilmu adalah majlis yang mulia 

f. Harus bersikap adil kepada mereka dan tidak menzalimi mereka 

Penutup 

a. Hendaknya mengucapkan do’a kafaratul majlis. 7 

                                                             
6 Sayyid Mukhtar, Adab-adab Halaqah Al-Qur’an (Solo: 2016), hal. 83. 
7 Ibid, 84-89. 
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C. Hakikat Anak 

1. Definisi Anak 

Anak adalah karunia dari Allah yang tidak dapat dinilai dengan 

apapun. Anak menjadi tempat curahan kasih sayang orangtua. 

Perkembangan anak berkembang sesuai dengan pendidikan yang diperoleh 

dari kedua orangtua dan juga lingkungan di sekitarnya.8 Maka dapat kita 

ketahui bahwa anak adalah amanah (titipan) Allah Subhanahu Wa Ta’ala, 

yang harus dijaga, dirawat dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Sejak 

lahir anak telah diberikan berbagai potensi dasar, tugas orangtua adalah 

mengembangkan potensi tersebut  sebagai penunjang kehidupan anak di 

masa depan.  

2. Masa Golden Ages pada Anak 

The Golden Ages  adalah masa keemasan seorang anak, yaitu ketika 

anak mempunyai banyak potensi baik untuk dikembangkan. Pada tahap 

inilah, waktu yang sangat tepat untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan 

yang nantinya diharapkan akan dapat membentuk kepribadiannya.9 

Masa Golden Ages pada anak harus diperhatikan oleh orangtua dan 

guru saat mendidik anak, karena sayang sekali apabila masa keemasan 

tersebut terlewat begitu saja. 

3. Karakter Dasar Anak 

Anak merupakan pribadi yang sangat unik dan dengan keunikan 

karakternya tersebut seringkali membuat orang dewasa merasa terhibur 

melihat tingkah laku anak-anak, akan tetapi tidak sedikit juga orang dewasa 

                                                             
8 Imas Kurniash, Mendidik SQ Anak Menurut Nabi Muhammad SAW (Yogyakarta: 2010), hal. 61. 
9 Fadlillah, Lilif Mualifatu, Pendidikan Karakter Anak Usia Dini (Jogjakarta: Ar-Ruzz media, 2013), hal. 48. 
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yang merasa kesal dengan tingkah laku anak-anak. Maka, sebagai orangtua 

dan guru harus mengetahui dan memahami karakter dasar anak-anak, sebab 

karakter dasar tersebutlah yang nantinya dapat dikembangkan menjadi 

karakter yang baik. Berikut adalah bebarapa karakter dasar anak-anak yang 

harus diketahui dan dipahami oleh orangtua dan guru: 

a. Bekal Kebaikan 

Pada dasarnya, setiap anak sudah diberikan bekal kebaikan oleh 

Allah, selanjutnya lingkunganlah yang berperan aktif dalam 

memengaruhi dan mengembangkan bekal kebaikan tersebut. Anak akan 

menjadi baik bila lingkungannya membuat baik dan demikian juga 

sebaliknya. 10 Maka, pada saat anak-anak harus dibiasakan dengan hal-

hal baik agar potensi kebaikan dapat berkembang sebagaimana 

mestinya. 

b. Suka Meniru 

Sudah menjadi hal yang lumrah ketika anak menirukan apa yang 

ada disekitarnya, apa yang anak lihat dan dengar akan senantiasa 

diikutinya. Meskipun secara nalar anak belum dapat memilih mana baik 

ataupun buruk, bagi anak sesuatu yang membuatnya senang maka itulah 

yang akan anak ikuti.11 Maka, orangtua dan guru harus dapat 

memberikan dan menunjukkan sikap yang positif kepada anak, baik 

ucapan maupun perbuatan. Hal ini dimaksudkan agar anak-anak dapat 

meniru ucapan dan perbuatan yang positif, bukan sebaliknya yang 

negative.  

                                                             
10 Fadlillah, Lilif Mualifatu, Pendidikan Karakter Anak Usia Dini (Jogjakarta: Ar-Ruzz media, 2013), hal. 82. 
11 Ibid, hal. 83. 
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c. Suka Bermain 

Bermain merupakan kesukaan setiap anak, setiap anak sudah 

lumrahnya menyukai bermain. Dalam konteks pendidikan anak, hal ini 

harus dijadikan dasar dalam kegiatan pembelajaran, agar anak merasa 

senang dan tetap memperhatikan tujuan pembelajaran. Harapannya anak 

tidak malas, jenuh dan bosan dalam mengikuti berbagai kegiatan 

pembelajaran. Adanya konsep belajar sambil bermain akan membuat 

pembelajaran menjadi menyenangkan dan mengasyikan. Anak tidak 

melupakan masa bermainnya dan tidak juga meninggalkan pentingnya 

belajar pengetahuan.12 Maka, dalam menanamkan cinta anak pada al-

Qur’an hendaknya orangtua dan guru memperhatikan konsep ini agar 

anak dapat lebih mudah menangkap dan mengaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

d. Rasa Ingin Tahu Tinggi 

Anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, itulah sebabnya anak 

selalu bertanya tentang lingkungan di sekitarnya kepada siapa saja. 

Orangtua dan guru tidak diperbolehkan melarang anak untuk bertanya 

atau bahkan memarahi anak ketika sedang bertanya.13 Maka, orang tua 

dan guru yang bijak akan selalu memberikan jawaban yang logis dari 

pertanyaan anak. 

4. Karakteristik Perkembangan Anak 

Anak memiliki karakteristik perkembangan yang unik dan pesat 

sesuai dengan waktu dan jadwal alaminya. Berikut adalah beberapa 

                                                             
12 Fadlillah , Lilif Mualifatu, Pendidikan Karakter Anak Usia Dini (Jogjakarta: Ar-Ruzz media, 2013), hal. 83. 
13 Ibid, hal. 84. 
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karakteristik perkembangan anak yang harus dipahami oleh orangtua dan 

guru: 

a. Perkembangan Fisik Motorik 

Setiap terjadi perkembangan fisik pada anak, secara otomatis 

juga akan terjadi perkembangan motoriknya, baik itu motorik kasar 

ataupun motorik halus. Motorik kasar (gross motor skill) adalah semua 

ketrampilan anak dalam menggerakan tubuhnya secara sederhana, 

contoh: berlompat dan berlari. Sedangkan motorik halus (fine motor 

skill) adalah ketrampilan yang menggerakan otot dan fungsinya, contoh: 

menulis dan melipat.14 Menurut Beaty, kemampuan motoric kasar 

seorang anak dapat dilihat melalui empat aspek, yaitu: (1) berjalan, 

contoh: naik turun tangga dengan dua kaki, berjalan pada garis lurus, (2) 

berlari, contoh: kecepatan berlari, berbelok kanan-kiri tanpa kesulitan, 

(3) melompat, contoh: melompat ke depan, ke belakang, ke samping, (4) 

memanjat, contoh: memanjat tangga.15  

Perkembangan fisik-motorik memiliki peran penting dalam 

perkembangan seorang anak yang tidak boleh dikesampingkan. Apabila 

perkembangan ini difungsikan dengan baik maka dapat meningkatkan 

kecerdasan seorang anak. Oleh karena itu, orangtua dan guru harus dapat 

merespon dan memberikan kesempatan pada anak dalam melakukan 

berbagai gerakan yang dapat membantunya dalam mengembangkan 

fisik-motoriknya.  

 

                                                             
14 Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam (Yogyakarta: 2009), hal. 22-24. 
15 Wahyudin, Mubiar Agustin, Penilaian Perkembangan Anak Usia Dini (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal. 

34. 
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b. Perkembangan Kognitif 

Perkembangan kognitif adalah perkembangan yang  berkaitan 

dengan kemampuan berpikir seseorang (intelektual). Proses terjadinya 

perkembangan ini dipengaruhi oleh kematangan otak yang dapat 

menunjukkan fungsinya dengan baik, contoh: kemampuan menerima 

dan menolak.16 Sejalan dengan itu, Beaty berasumsi bahwa anak 

mengembangkan kemampuan kognitifnya melalui kegiatan bermain 

dengan tiga cara, yaitu: (1) meniru, (2) mengulang-ngulang dan (3) 

memberi makna.17 

Tokoh yang mencetuskan teori kognitif adalah Jean Piaget, 

berikut adalah tahapan perkembangan kognitif seorang anak menurut 

Piaget: 

1) Masa sensori motorik (0-2,5 tahun). Pada masa ini seorang anak 

(bayi) mulai menggunakan sistem pengindraan dan aktivitas motorik 

untuk mengenal lingkungannya, contoh: refleks mencari puting susu 

ibu, menangis, dan lain-lain 

2) Masa praoperasional (2-7 tahun). Pada masa ini seorang anak sudah 

memiliki kemampuan menggunakan simbol yang mewakili suatu 

konsep, contoh: anak bermain dokter-dokteran setelah melihat 

profesi dokter. 

3) Masa Konkreto prarasional (7-11 tahun). Pada masa ini anak sudah 

dapat melakukan berbagai tugas yang konkret. Ia mulai 

mengembangkan tiga macam operasi berpikir, yaitu identifikasi 

                                                             
16 Enung Fatimah, Psikologi Perkembangan; Perkembangan Peserta Didik (Bandung: 2006), hal. 24. 
17 Wahyudin, Mubiar Agustin, Penilaian Perkembangan Anak Usia Dini (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal. 

37. 
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(mengenali sesuatu), negasi (mengingkari sesuatu), dan reprokasi 

(mencari hubungan timbal balik antara beberapa hal). 

4) Masa operasional (11-dewasa). Pada masa ini anak sudah bisa 

berpikir abstrak dan berhipotesis seperti menyimpulkan sesuatu. 

Dari beberapa tahapan tersebut, yang termasuk dalam penelitian 

ini adalah masa praoperasional. 

c. Perkembangan Emosi 

Emosi adalah suatu perasaan yang dimiliki oleh anak, bisa 

berupa perasaan senang ataupun sedih, emosi ini mulai berkembang 

sejak anak dilahirkan. Perkembangan emosi pada anak akan muncul 

ketika anak berinteraksi dengan lingkungannya. Ungkapan perasaan 

anak ini ditunjukkan melalui beberapa respon yang dilakukannya, 

contoh: seorang anak yang mengingankan mainan, apabila tidak 

dipenuhi maka ia akan sedih marah dan ditunjukan dengan raut wajah 

yang memerah dan menangis, sebaliknya apabila dipenuhi maka ia akan 

senang dan ditunjukan dengan raut muka senyuman yang manis.18 

Perasaan senang, bergairah, bersemangat dan rasa ingin tahu yang tinggi 

disebut emosi positif, sebaliknya perasaan tidak senang, kecewa, tidak 

bergairah disebut dengan emosi negatif. 19 

Emosi yang dimiliki oleh seorang anak dapat berpengaruh dalam 

proses belajar. Anak yang memiliki emosi positif cenderung mudah 

menerima dan menangkap materi, sebaliknya anak yang memiliki emosi 

negatif akan sulit menerima dan menangkap materi. Maka dari itu, 

                                                             
18 Fadlillah, Lilif Mualifatu, Pendidikan Karakter Anak Usia Dini (Jogjakarta: Ar-Ruzz media, 2013), hal. 64. 
19 Syamsu Yusuf, Nani Sugandhi, Perkembangan Peserta Didik (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hal. 64. 
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orangtua dan guru harus dapat memunculkan dan menciptakan emosi 

positif pada anak sehingga anak merasa senang ketika berinteraksi 

dengan al-Qur’an. 

d. Perkembangan Bahasa 

Bahasa didefinisikan sebagai sarana komunikasi dengan orang 

lain, dengan kata lain bahasa adalah bentuk penyampaian sesuatu yang 

diinginkan. Pengertian ini mencakup semua cara untuk berkomunikasi, 

bisa berupa lisan, tulisan, isyarat atau gerak dengan menggunakan kata-

kata, simbol, lambang, gambar atau lukisan.20 Bahasa sangatlah penting 

bagai seseorang, maka harus ditanamkan sejak anak-anak. Hal ini 

dilakukan agar anak memiliki kemampuan berbahasa yang baik ketika 

dewasa.  

William Stern dan istrinya membagi perkembangan bahasa anak 

menjadi beberapa tahap berikut: 

1) Prastadium (0,6-1 tahun) meraba atau keluar suara yang belum berarti 

2) Masa pertama (1-1,6 tahun) penguasaan kata yang belum lengkap, 

contoh mem atau mik 

3) Masa kedua (1,6-2 tahun) anak sudah mulai berbicara atau berakata 

“mama” 

4) Masa ketiga (2-2,6 tahun) anak mulai dapat menggunakan kata-kata 

yang dapat ditafsirkan dan sudah mulai mampu menyusun kalimat 

pendek 

                                                             
20 Wahyudin, Mubiar Agustin, Penilaian Perkembangan Anak Usia Dini (Bandung: Refika Aditama,  2011), hal. 

38. 
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5) Masa keempat (2,6-keatas) anak dapat merangkaikan pokok kalimat 

dengan penjelasannya berupa anak kalimat.21 

e. Perkembangan Moral 

Moral adalah suatu nilai yang dijadikan pedoman dalam 

bertingkah laku. Perkembangan moral yang terjadi pada anak masih 

bersifat relatif, anak belum mampu membedakan benar-salah dan baik-

buruk, namun meski demikian moral harus tetap dikenalkan sejak usia 

anak agar terbiasa ketika telah dewasa. Menurut Piaget, pada awalnya 

pengenalan moral pada anak bersifat paksaan, dan anakpun belum 

mengerti maknanya. Akan tetapi, seiring perkembangan intelektualnya 

anak akan mampu mengikuti ketentuan dibalik perintah dan larangan.22 

Berikut adalah tahapan perkembangan moral seorang anak yang 

didasarkan atau disesuaikan dengan tata nilai yang ada: 

1) Usia 1-4 tahun, ukuran baik dan buruk bagi seorang anak tergantung 

dari apa yang dikatakan oleh orangtuanya. 

2) Usia 4-8 tahun, ukuran tata nilai bagi seorang anak adalah dari yang 

lahir atau realitas. 

3) Usia 8-13 tahun, anak sudah mulai mengenal ukurna baik-buruk 

secara batin, meskipun masih terbatas. 

4) Usia 13-19 tahun, anak sudah mulai mengerti tentang tata nilai 

kesusilaan.23 

 

 

                                                             
21 Fadlillah, Lilif Mualifatu, Pendidikan Karakter Anak Usia Dini (Jogjakarta: Ar-Ruzz media, 2013), hal. 68. 
22 Enung Fatimah, Psikologi Perkembangan; Perkembangan Peserta Didik (Bandung: 2006), hal. 28. 
23 Ahmadi, Munawar Sholeh, Psikologi Perkembangan (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 105. 
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f. Perkembangan Sosial 

Perkembangan sosial merupakan perkembangan yang 

melibatkan hubungan interaksi dengan orang lain. Manusia adalah 

makhluk sosial, demikian pula dengan seorang anak juga pasti 

membutuhkan bantuan ornag lain terutama orangtuanya. Perkembangan 

sosial anak dimulai sejak lahir, hal ini dibuktikan dengan tangisan anak 

ketika baru saja dilahirkan untuk berinteraksi dengan orang 

disekitarnya.24 

Perkembangan sosial meliputi 2 aspek, yaitu kompetensi dan 

tangging jawab. Kemampuan sosial menggambarkan kemampuan anak 

untuk beradaptasi dengan lingkungan sosialnya secara efektif. Misalnya, 

anak mau bergantian ketika bermain dengan temannya. Sedangkan 

tanggung jawab sosial ditunjukkan ketika anak berkomitmen terhadap 

tugasnya, menghargai perbedaan individual, dan memperhatikan 

lingkungannya.25 

Perkembangan sosial sangat diperlukan untuk diajarkan kepada 

anak, dengan membiasakan anak bersosialisasi, akan memudahkan anak 

untuk hidup dan berinteraksi dengan orang lain ketika anak telah dewasa 

dan hidup dalam masyarakat. 

5. Keutamaan Menghafal al-Qur’an pada anak-anak 

Ajaran Islam menganjurkan untuk mengajarkan ilmu agama Islam sejak 

kecil, terutama menghafal al-Qur’an, karena terdapat beberapa keutamaan, 

diantaranya26: 

                                                             
24 Ibid, hal. 105.  
25 Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam (Yogyakarta: 2009), hal. 56. 
26 Fathun, Ida Husnur, Rahasia Sukses 3 Hafizh Qur’an Cilik Mengguncang Dunia (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 

2016), hal. 224-228. 
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a. Allah akan Mencampurkan Al-Qur’an dalam Daging dan 

Darahnya 

Rasulullah bersabda, “Siapa yang belajar Al-Qur’an pada usia 

belia, maka Allah akan mencampurkan Al-Qur’an itu dalam daging dan 

darahnya.” (H.R al-Bukhari) Oleh karena itu, menghafal al-Qur’an pada 

masa anak-anak sangat dianjurkan dalam Islam. Semakin kecil usianya, 

maka semakin bagus. 

b. Segera Mendapat Pahalanya 

Seorang anak yang menghafal al-Qur’an, maka hal itu 

merupakan tabungan pahala untuknya, yang tentunya akan berimplikasi 

besar untuk keshalehannya di masa yang akan datang. Sehingga ketika 

sudah dewasa, jiwanya punya imunitas untuk meninggalkan hal-hal 

yang tidak sesuai dengan fitrah jiwanya, yaitu Islam. 

c. Bagaikan Ukiran di Atas Batu 

Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, krena 

hasilnya paten dan tahan lama. Maka idealnya menghafal al-Qur’an 

dapat dimulai di masa anak-anak, sehingga ketika sudah selesai 

hafalannya bisa membekas lama. 

d. Meneruskan Tradisi Ulama 

Menghafal al-Qur’an di masa anak-anak bisa mengulang sejarah 

emas para ulama salafus shalih, para cendekiawan Muslim yang Berjaya 

di masa lalu maupun di masa sekarang, yang memulai menghafal al-

Qur’an sebelum mempelajari ilmu lain.  
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D. Hakikat Cinta Al-Qur’an 

1. Definisi Cinta Al-Qur’an 

Cinta dalam bahasa arab disebut dengan mahabbah berasal dari kata 

ahabba-yuhibbu-muhabbatan, yang secara bahasa memiliki arti mencintai 

secara mendalam, kecintaan, atau cinta yang mendalam.27 Raehanul 

Bahraen dalam bukunya berjudul Terlanjur Cinta mengutip perkataan Ibnu 

Qayyim al-Jauziyyah, 

“Cinta tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Bahkan bila 

didefinisikan, tidak akan ada hasilnya melainkan menambah kabur 

dan semakin kabur. Definisinya adalah keberadaan cinta itu sendiri. 

Cinta tidak bisa digambarkan dengan gambaran yang lebih jelas 

daripada perasaan itu sendiri.”28 

 

Cinta berarti hati yang selalu mengingat dan memikirkan, yang 

kemudian terwujud dalam tindakan nyata. Orang yang mencintai sesuatu, 

dia akan rela berkorban untuk apa yang dicintainya. 

Sebagai seorang muslim sudah menjadi kewajiban untuk mencintai 

al-Qur’an, karena al-Qur’an merupakan firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala 

yang diturunkan kepada nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wassalam 

melalui malaikat Jibril sebagai mukjizat terbesar sepanjang sejarah manusia.  

Hal ini banyak dijumpai dalam al-Qur’an dan hadist. Misalnya Q.S. Ali 

Imran ayat 31: “Katakanlah: ‘Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, 

ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.’ 

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”29 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang mencintai Allah, maka 

haruslah mengikuti Nabi Muhammad Sallahu’alaihi wassalam, mencintai 

                                                             
27 Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: 1990), hal. 96. 
28 Raehanul Bahreen, Terlanjur Cinta (Yokyakarta: 2016), hal. 13. 
29 Q.S Ali-Imran [3]: 31 
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Allah berarti harus mencintai al-Qur’an sebagai kalam Allah yang 

diwahyukan kepada nabi Muhammad Sallahu’alaihi wassalam. 

Rasulullahpun pernah berpesan kepada umatnya agar senantiasa berpegang 

pada al-Qur’an dan hadist, karena dengan berpegang pada kedua tersebut, 

maka umat Islam tidak akan tersesat. Rasulullah bersabda sebagai berikut: 

“Aku tinggalkan kepadamu dua perkara, kamu tidak akan tersesat selama 

kamu berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah (al-Qur’an) dan 

sunnah Nabi (H.R. al-Baihaqi).”30 Bukti terbesar cinta kepada al-Qur’an 

adalah seseorang akan berusaha untuk memahami, merenungi dan 

memikirkan makna-makna yang terkandung dalam al-Qur’an, sebaliknya 

sesorang yang lemah cintanya kepada al-Qur’an akan berpaling tidak 

merenungi maknanya.31 

 

2. Kiat dan Pendekatan dalam Menanamkan Cinta Anak pada Al-Qur’an 

Pada usia anak merupakan tahapan paling penting untuk 

menanamkan rasa cinta anak pada al-Qur’an, karena pada usia anak adalah 

usia golden age yang sangat disayangkan jika dilewatkan begitu saja. 

Berikut adalah trik yang dapat dilakukan oleh orangtua dan guru dalam 

menanamkan rasa cinta anak terhadap al-Qur’an: 

a) Menceritakan tentang keagungan Allah dan al-Qur’an 

b) Menceritakan kisah-kisah yang ada dalam al-Qur’an 

c) Kreatif mencari model pembelajaran berdasarkan karakteristik anak 

d) Menghargai anak dan tidak menghukum kesalahan 

                                                             
30 Abu Ismail, Kaedah Penting dalam Memahami al-Qur’an dan Haidst, diakses pada tanggal 04 Maret 2018 dari 

https://muslim.or.id/6966-kaedah-penting-dalam-memahami-al-quran-dan-hadits.html. 
31 Abdul Aziz, Meraih Cinta Allah dengan Al-Qur’an, diakses pada tanggal 04 Maret 2018 dari 

https://almanhaj.or.id/2767-meraih-cinta-allah-subhanahu-wa-taala-dengan-al-quran.html. 
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e) Menggunakan slogan-slogan32 

Selain kiat-kiat, orangtua dan guru juga harus mengetahui tahapan 

belajar yang hendaknya diutamakan di setiap tahapan usianya. Tahapan ini 

menjadi langkah awal bagi seorang anak untuk mencintai al-Qur’an. Berikut 

adalah pendekatan dalam menanamkan rasa cinta anak terhadap al-Qur’an 

yang bisa dilakukan berdasarkan usianya: 

a) Anak usia 2 tahun. 

Ketika anak memasuki usia dua tahun, langkah edukasi pertama 

dalam menanamkan cinta Al-Qur’an adalah dimulai dari sisi 

keteladanan. Ketika anak merasakan kecintaan orang tuanya terhadap 

al-Qur’an melalui perilaku mereka, maka secara otomatis perasaan cinta 

tersebut juga akan tertanam dalam hati anak tanpa memerlukan usaha 

keras. Pada tahapan usia ini, secara tidak sadar terjadi proses 

pembentukan karakter anak dalam menyukai segala sesuatu.33 Maka 

apabila ingin menanamkan rasa cinta Al-Qur’an dalam hati anak, 

orangtua dan guru harus menjadi teladan yang baik dalam berinteraksi 

dengan Al-Qur’an. 

b) Anak usia 3-5 tahun. 

Pada usia 3-5 tahun, anak harus diajarkan etika memperlakukan 

al-Qur’an, seperti tidak boleh merobeknya, harus mendengarkan jika 

dibacakan al-Qur’an, dan lain-lain. Pada usia ini pula, anak mulai bisa 

diajarkan membaca dan menghafal al-Qur’an. Jika orangtua tidak 

mempunyai cukup waktu, maka bisa mengundang seorang guru yang 

                                                             
32 Sa’ad Riyadh, Mengajarkan Al-Qur’an pada Anak (Surakarta: 2017), hal. 61-72. 
33 Ibid, hal. 55-57. 
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berkompeten dan memiliki akhlak yang baik sehingga bisa mentransfer 

cinta al-Qur’an pada anak.34 Maka orang yang memegang amanat 

mengajarkan al-Qur’an harus mengetahui langkah dan metode yang 

tepat sehingga bisa menanamkan cinta al-Qur’an terhadap anak. 

c) Anak usia 6-10 tahun. 

Pada tahap ini anak-anak masih di bawah perlindungan kaidah 

syariah “Perintahlah mereka pada umur 7 tahun, dan pukullah mereka 

pada umur 10 tahun.” Pada usia ini anak-anak membutuhkan 

pendidikan, motivasi, pengajaran dan bukan hukuman atau pemukulan 

.35 Anak-anak memerlukan motivasi, misalnya dengan memberikan 

hadiah dan memperlakukannya dengan baik. Orangtua dan guru harus 

memahami dan memaklumi jika anak-anak akan sering melakukan 

kesalahan, oleh karena itu Allah membebaskan mereka dari hukum-

hukumNya sampai mereka baligh dan dewasa. 

 

d) Anak usia 11-12 tahun. 

Semakin bertambah usia anak, semakin besar pula kemampuan 

dan perkembangan potensinya. Sebaiknya orangtua dan guru mengolah 

dan menumbuhkan kemampuan anak untuk perkembangan cinta anak 

terhadap al-Qur’an.36 Hal-hal yang bisa dilakukan seperti mengajak 

anak berdiskusi tentang keutamaan al-Qur’an, mengikut sertakan pada 

perlombaan al-Qur’an, dan lain-lain.   

 

                                                             
34 Ibid, hal. 58-60. 
35 Ibid, hal. 75-76. 
36 Ibid, hal. 78-80. 
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E. Ats Tsurayya Tahfidz Kids Malang 

Ats Tsurayya Tahfidz Kids Malang adalah salah satu lembaga 

pendidikan menghafal al-Qur’an bagi balita dan anak yang berada di Kota 

Malang, tepatnya di Perum Puncak Dieng Eksklusif FF 12A Malang. Metode 

menghafal yang digunakan adalah metode Tabarak yang dikembangkan oleh 

Syaikh Dr. Kamil El Laboody dari Mesir. Dr.Kamil telah berhasil 

mengantarkan ketiga anaknya (Tabarak, Yazid, Zeenah) menjadi penghafal al-

Qur’an pada usia 4,5-5  tahun.  Metode ini telah diakui seluruh dunia dalam 

mensupport anak menjadi penghafal al-Qur’an dalam masa golden age-nya. 

InsyaAllah dalam 7 level target utama anak akan bisa menghafal 30 juz, dimana 

dibutuhkan waktu 5 bulan untuk menyelesaikan setiap levelnya. 

Ats Tsurayya Tahfidz Kids atau yang biasa disebut AsA Kids memiliki 

misi, “Menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, Rasulullah dan al-Qur’an sejak 

dini, mencetak penghafal al-Qur’an sejak dini, menjadikan al-Qur’an sebagai 

basis utama pendidikan keluarga”. Saat ini AsA Kids telah memiliki 3 angkatan 

santri yang berarti sudah mencapai 3 level, dan terdapat 2 macam kelas yaitu 

kelas balita di pagi hari (pukul 07.30-11.30 WIB) dan kelas anak di sore hari 

(pukul 15.00 – 18.00 WIB). Total keseluruhan terdapat 5 kelas dengan rincian 

sebagai berikut; level 1 pagi, level 1 sore, level 2 pagi, level 2 sore dan level 3 

pagi. Setiap levelnya memiliki target yang berbeda-beda, target level 1 adalah 

menghafal juz 30 dan belajar huruf hijaiyyah beserta harokatnya, target level 2 

adalah menghafal juz 29 dan belajar membaca al-Qur’an, target level 3 adalah 

menghafal surat al-Baqarah sampai surat ali-Imran. AsA kids memiliki berbagai 

unggulan dalam menunjang proses hafalan anak, diantaranya; tempat belajar 

yang kondusif, ruang kelas ber AC dan TV layar datar, fasilitas audio visual 
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lengkap dan modern, tenaga pengajar yang berdedikasi tinggi dan penuh 

perhatian serta cinta anak-anak, tes psikologi untuk mengetahui bakat dan minat 

anak, program parenting Islami untuk orangtua, kunjungan dokter anak dan 

reward sebagai motivasi menghafal al-Qur’an. 


