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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap muslim dan muslimah berkewajiban mengimani kitab-kitab Allah 

suhanahu wa ta’ala. Iman kepada kitab-kitab Allah tertuang dalam urutan iman 

nomor empat. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta‟ala dalam Qs. An-nisa 

[4]: 59 “Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul(-Nya), 

dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 

sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 

Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. 

Al-Qur‟an merupakan salah satu mu‟jizat sepanjang zaman, yang telah 

dijadikan oleh Allah suhanahu wa ta’ala sebagai tantangan bagi jin maupun 

manusia yang meragukan kebenarannya serta bantahan bagi semua golongan yang 

menyimpang dari ajaran yang sudah tertuliskan dalam al-Qur‟an.
1
 

Kitab yang telah di turunkan oleh Allah subhanahu wa ta’ala yaitu Al Qur‟an 

Karim berarti Al Qur‟an yang mulia. Al Qur‟an merupakan kalamullah di turunkan 

melalui perantara Malaikat Jibril kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad 

shollallahu’alaihi wasallam. Nabi yang mendapatkan gelar al-amin. Sekaligus uswatun 

hasanah bagi seluruh ummat. Nabi Muhammad mensyi‟arkan ajaran-ajaran Islam 

(berdakwah) kepada seluruh ummat manusia baik muslim maupun non-muslim, 
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sebagaimana dakwah Rasulullah yang pernah dilakukan kepada pamannya Abu Lahab. 

Kemudian dakwah yang diberikan kepada orang-orang kafir quraisy. Islam menjadikan 

kitab Al Qur‟an sebagai pedoman hidup. Pedoman hidup manusia yang memberikan 

dampak positif sebagai sumber ketenangan, ketentraman, dan memberikan 

kebahagiaan baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Sebagaimana Al Qur‟an 

memberikan syafa’at (pertolongan) bagi kaum muslim dan muslimah yang tidak 

enggan untuk menghafalkan dan membaca Al Qur‟an. 

Al Qur‟an berasal dari bahasa Arab dari bentuk masdar artinya qiro’ah, 

arti qira’ah yaitu bacaan. Kemudian mengadopsi dari bahasa Aramia dengan 

menggunakan bahasa qa-ra-a.
2
   qa-ra-a artinya baca. 

Menurut Imam Abu Hasan Ali bin Hazim (w. 215 H) Al Qur‟an adalah ism 

mashdar dengan arti ism maf’ul, yakni yang dibaca. Dinamai Al Qur‟an 

karena memang kenyataannya bahwa kitab ini banyak dibaca orang.
3
 

Sebagaimana tercantum dalam firman Alah subhanahu wa ta‟ala Qs. Al 

Qiyamah [75]: 17-18 “ Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah 

mengumpulkan (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila 

Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu.” 

 

Faedah Al Qur‟an berbeda dengan Kitab-Kitab lainnya, barangsiapa 

senantiasa membaca Al Qur‟an. Orang yang membaca Al Qur‟an tergolong wujud 

ibadah seorang hamba terhadap Sang Pencipta, sebagaimana  seorang hamba 

menunaikan ibadah sholat dan ibadah puasa niat lillahita’ala. Al Qur‟an yang terjaga 

kebenarannya sampai yaummul akhir, sehingga orang-orang menyadari Al Qur‟an 

sebagai pedoman hidup dan bahan rujukan program pendidikan di sekolah dan 

penerapan keteladanan bagi anggota keluarga untuk meraih keluarga Qur’any .
4
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Setiap orang yang mengamalkan isi kandungan Al Qur‟an dan melantunkan 

ayat-ayat yang terkandung di dalamnya memiliki dampak besar terhadap jiwa raga 

salah satunya menggetarkan tubuh, menariknya dan mendentingkannya. Jika 

membaca Al Qur‟an penuh dengan jiwa-jiwa yang bersih.
5
 Sebagaimana yang 

terkandung dalam Allah berfirman Qs. Al-„Anfal[8]: 7“Sesungguhnya orang-orang 

yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, 

dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan 

hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal”.
6
  

Kemudian selain Al Qur‟an terdapat kandungan-kandungan makna, 

keberfaedahan, memberikan efek kebaikkan bagi kehidupan ummat manusia 

terkhusukan penganut agama Islam yang tak enggan ketika membaca dan 

mengamalkankan apa yang sudah ada dalam Al Qur‟an Kariim. Akan Tetapi, 

semakin berkembangan zaman di era modern. Tiada kata lain mereka mencintai Al 

Qur‟an bukan sekedar membacanya dan mengamalkannya, melainkan berlomba-

lomba rangkaian menghafalkannya. Peristiwa serupa telah menjadikan kedudukan Al 

Qur‟an menjadi termulia. Allah menjanjikan bahwasanya Al Qur‟an merupakan salah 

satu bahasa mudah untuk dipahami, Sebagaimana yang terkandung dalam firman 

Allah Qs. Al-Qamar[54]: 17“Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Qur’an 

untuk pelajaran,    maka   adakah orang yang mengambil pelajaran.”.
7
   

Motivasi merupakan suatu dorongan. Dorongan yang berasal dari manusia, 

pribadi, untuk melalukun gerakan jiwa maupun jasmani turut memperbuatkan 
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sesuatu pekerjaan dengan senang hati. Motivasi diartikan penggerak manusia 

untuk bertingkahlaku dan mempunyai sebuah tujuan tertentu.
8
 Motivasi pada era 

modern, motivasi yang menjadikan orangtua anak-anak sekaloh dasar 

memberikan motivasi terhadap anaknya mengikuti sekolah-sekolah dengan 

berbasiskan menghafalkan Al Qur‟an. Walaupun orangtua memandang usia 

anaknya dikategorikan belum baligh. Oleh karenanya, usia anak yang belum 

memasuki baligh, mempunyai usia produktif untuk menggunakan waktu-

waktunya senantiasa menghafalkan Al Qur‟an yakni masih anak usia dini.  

Pendidikan sekolah dengan program menghafalkan Al Qur‟an menjadikan 

tren, sehingga Al Qur‟an membumingkan generasi-generasi anak-anak hingga 

anak muda. Motivasi yang dikemukakan dari salah satu orangtua anak 

mengemukakan sebab memotivasi menghafal Al Qur‟an pada anaknya salah 

satunya disuatu kelak nanti dapat bersama-sama berkumpul di taman-taman 

syurga, meraka memberikan mahkota dan jubah kemuliaan teruntuk kedua 

orangtuannya. Kedua orangtua yang berada dalam pengasuhan. Kemudian yang 

terakhir anak-anaknya mampu memberikan sebuah syafaat kepada keluarganya 

karena menghafalkan Al Qur‟an. Sesuatu jawaban yang terdefinisikan dari salah 

satu orangtua anak di MI Alam Succes School Center Parememberikan ghairah, 

sehingga para orangtua memiliki jiwa semagat tinggi dalam memberikan apresiasi 

maupun dalam menghafalkan Al Qur‟an.  

Menghafalkan Al Qur‟an berbagai tips-tips supaya anak tidak memiliki 

rasa kebosanan saat-saat menjelang menghafal Al Qur‟an. Oleh sebab itu, peranan 
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orangtua selain menginginkan anaknya sebagai penghafal Al Qur‟an dianjurkan 

memiliki cara tersendiri dalam memotivasi anaknya. Peran penting hubungan di 

antara guru tahfidz dan orangtua anak. Menjaga komunikasi anatara guru tahfidz 

dan orangtua anak mempunyai dampak tersendiri. Dampak yang memberikan 

motivasi-motivasi. Seperti seorang guru tahfidz saat-saat memberikan pengajaran 

hafalan Al Qur‟an, hendaknya guru membersikan hati untuk menjaga niat. 

Bahwasanya seseorang sebelum mengajarkan Al Qur‟an meluruskan niat semata 

karena Allah subhanahu wa ta’ala, menghindari sikap-sikap bersifat 

keduniawian.
9
 Kemudian beralih kepada peran kedua orangtua dalam pengasuhan 

anak, kedua orangtua dengan baiknya memberikan pengajaran-pengajaran yang 

mengandung firman-firman Allah subhanahu wa ta’ala, yang mengarahkan 

bentuk keimanan kepada Allah subhanahu wa ta’ala. Keyakinan tersebut 

ditumbuhkan dengan memperkenalkan firman Allah supaya Al Qur‟an mampu 

meresap ke dalam hati anak-anak. Selain itu, anak mendapatkan asupan-asupan 

akidah Al Qur‟an semenjak anak semasih kecil.
10

 

Sekolah MI Alam Succes School Center Pare merupakan salah satu 

sekolah yang terletak di kota Pare kabupaten Kediri. MI Alam Succes School 

Center Pare memiliki tujuan yaitu menjadikan sebuah pusat sekolah yang berada 

di daerah kota Pare, kemudian tujuan dari sekolah tersebut yaitu mewujudkan 

sebagai generasi Al Qur‟an yang intelek, mandiri dan berakhlakul karimah. 

Peneliti memilih MI Alam Succes School Center Pare sebagai tempat penelitian 
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karena sekolah tersebut mempunyai program pembelajaran menghafal Al Qur‟an, 

kemudian sekolah tersebut mampu mendelegasikan siswa maupun siswi terlibat 

dalam ajang perlombaan tingkat kabupaten, hingga meraih kejuaraan 1 dan 2. 

Perlombaan dalam agenda menghafal surah, surah berawal dari juz 30. Selain itu, 

peneliti memilih sekolah MI Alam Succes School Center Pare yaitu sekolah yang 

membuat sistem penyaringan murid pendaftaran baru mengambil dari 20-25 

siswa, penyaringan siswa dengan begitu ketat.
11

 

Oleh sebab itu, peneliti menarik benang merah sebagai penarikan judul 

untuk diteliti. Judul tersebut yaitu “Upaya Orangtua dalam Memotivasi 

Menghafal Al Qur’an pada Anak di MI Alam Succes School Center Pare”. 

Hal ini perlu dilakukan oleh peneliti guna mengetahui orangtua dalam memotivasi 

anak-anaknya dalam menghafal Al Qur‟an. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan 

mengajukan beberapa pertanyaan yang dirumuskan sebagai berikut :  

1. Bagaimana upaya orangtua dalam memotivasi menghafal Al Qur‟an pada 

anak di MI Alam Succes School Center Pare ? 

2. Apa kendala-kendala  orangtua dalam memotivasi menghafal Al Qur‟an pada 

anak Alam Succes School Center Pare? 
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C. Tujuan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan 

mengajukan beberapa yang dapat diambil sebagai tujuan yang akan dicapai 

sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi upaya orang tua dalam memotivasi menghafal Al Qur‟an 

pada anak. 

2. Mendeskripsikan kendala-kendala orangtua dalam memotivasi menghafal 

Al Qur‟an pada anak. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua 

pihak yang terkait. Adapun manfaat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis penelitian ini yaitu untuk memberikan sumbangan 

khasanah ilmu pengetahuan terkait dengan cara-cara memotivasi anak dalam 

menghafalkan Al Qur‟an Manfaat Praktis 

1. Bagi pendidik 

Penelitian dapat dijadikan sebagai salah satu bahan rujukan untuk 

mengetahui tips-tips orangtua dalam memotivasi anak menghafalkan Al 

Qur‟an, mengajarkan dengan menghafalkan saat-saat usia mengalami 

pertumbuhan dengan baik.  
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2. Bagi peneliti 

Hasil dari penelitian mampu membantu menambah ilmu pengetahuan 

mengenai upaya-upaya orangtua memotivasi menghafal Al Qur‟an pada anak, 

mengetahui cara-cara yang sekiranya tepat dipergunakan sebagai bahan acuan 

peneliti. 

 

E. Batasan Istilah 

1. Orangtua 

Orangtua dapat diklasifikaskan menjadi dua bagian, yakni ayah dan ibu. 

Pengertian Ayah merupakan seseorang yang senantiasa bekerja keras 

mencarikan nafkah teruntk keluarganya. Nafkah tersebut dipergunakan untuk 

memberi kecukupan keluarganya baik istri maupun anak-anaknya. Pengertian 

Ibu merupakan seseorang perempuan yang mengandungkan seorang bayi di 

dalam perutnya, setelah ibu telah mengeluarkan dari dalam perutnya, seorang 

ibu memberikan sang anaknya dengan tegukan air susu ibu (ASI), setelahnya 

ibu mempunyai kewajiban memberikan kelayakan pendidikan beserta 

mengasuh hingga si bayi tumbuh hingga besar.
12

  

Orangtua disebut dengan pendidikan pertama untuk anak-anaknya. 

Darajat mengemukakan pengertian orangtua berarti seseorang yang dijadikan 

sebagai tolak ukur pendidikan pertamanya di lingkungan keluarga 

mempunyai peran untuk merubah kehidupan dalam lingkungan keluarganya. 

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Ahmad Tafsir dalam Islam, orangtua 
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merupakan seseorang yang mengemban sebuah pertanggung jawaban utama, 

mengemban pertanggungjawaban dalam perihal pendidikan anak-anaknya. 

Hal tersebut disebabkan oleh dua hal, orangtua dalam mendidik keluarga 

adalah pendidik kodrati maksudnya bahwasanya setiap dua insan laki-laki 

dan perempuan memiliki hubungan status pernikahan sehingga muncul hidup 

berkeluarga secara kodrati memiliki kewajiban untuk mendidik anak-

anaknya.
13

  

Orangtua yang di maksudkan oleh peneliti dalam pengkajian penelitian 

di MI Alam Succes School Center Pare yaitu orangtua kandung, yang ibu dan 

ayah dari anak MI Alam Succes School Center Pare. Peneliti memilih ibu dan 

ayah karena keduanya merupakan orang yang terdekat dengan anak. Begitu 

pula seorang ibu lebih mengetahui proses-proses perkembangan anak. Selain 

peran seorang ibu mengetahui perkembangan anaknya, ibu maupun ayah 

memiliki peranan dalam memberikan asupan motivasi dalam pembelajaran 

menghafalkan Al Qur‟an. Peneliti mengambil 7 (tujuh) orangtua anak, 

diantaranya: Ida Nurhayati, Uswatun Hasanah, Rizka, Widia Ningrum, Siti 

Zumaro, Devi Hermawan, Sofiyyah selaku orangtua kandung anak. 

2. Motivasi 

Definisi motivasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat 

diartikan sebagai suatu dorangan yang ditimbulkan oleh seseorang secara 

sadar maupun tidak untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu.
14
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Sedangkan pengertian motivasi menurut Chauhan mengutip pendapat A.W 

Bernard yang mendefinisikan motivasi merupakan : 

“motivasi sebagai sebuah fenomena yang melibatkan stimulation 

(perangsang  tindakan ke arah tujuan-tujuan tertentu di mana sebelumnya 

kecil atau bahkan tidak ada.”
15

 

Motivasi merupakan sesuatu potensi berupa fitrah yang terpendam, 

pada saatnya fitrah yang terpendam mengakibatkan suatu dorongan kepada 

manusia, pada akhirnya manusia tersebut terdorong untuk melakukan 

perbuatan tersebut. Sesuatu yang mendatangkan kesenangan kepada dirinya 

sendiri atau bahkan menolak sesuatu yang menimbulkan perkara mengandung 

unsur membahayakan yang membawa kesakitan dan kesedihan kepadanya.
16

 

Kemudian Dr. Muhammad Utsman Najaati mendefinisikan motivasi 

merupakan “Sebagai kekuatan penggerak, yang membangkitkan vitalitas pada 

diri makhluk hidup, menampilakn perilaku, dan mengarahkan ke satu atau 

beberapa tujuan tertentu”.
17

 

Dr. Nabiil as-Samaaluuthy, motivasi diartikan sebagai kondisi internal 

(fisik ataupun mental, fitrah maupun perolehan) yang merangsang perilaku, 

menentukan jenis dan orientasinya, dan mengantarkannya untuk mencapai 

tujuan-tujuan tertentu yang dapat memuaskan salah satu aspek dari kehidupan 

manusia.
18
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Sehingga peneliti memfokuskan motivasi yang telah dimaksudkan yaitu 

motivasi-motivasi sesaat orangtua memotivasi pada saat anaknya mengalami 

kejenuhan dalam proses menghafalkan Al Qur‟an. Orangtua memiliki upaya-

upaya tersendiri dalam menangani problematika anaknya dengan bertujuan 

menghafalkan Al Qur‟an. Sebab, setiap penanganan orangtua terhadap 

anaknya memiliki perbedaan-perbedaan tips-tips tersendiri. Terkhusus 

orangtua kandung anak yang terletak di MI Alam Succes School Center Pare.  

3. Menghafal  

Definisi Menghafal apabila diartikan ke dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia berarti meresapkan ke dalam pikiran agar senantiasa diingat.19 

Menghafal merupakan salah satu proses penyerapan informasi atau segala 

informasi berupa ilmu pengetahuan, kemudian informasi tersebut diserap 

kedalam otak dan sewaktu-waktu informasi atau ilmu pengetahuan yang 

pernah didapatkannya disimpan dan dipergunakan jangka waktu yang akan 

mendatang, menghafal informasi ataupun menghafal ilmu pengetahuan dapat 

berupa ke dalam bentuk lisan maupun tulisan.
20

 Menghafal merupakan 

memasukkan informasi ke dalam otak untuk kemudian di simpan dalam 

memori.
21

 Sehingga peneliti memfokuskan menghafalkan Al Qur‟an pada 

anak di MI Succes School Center di Pare pada juz 30 dan juz 29, proses 

menghafal peneliti memfokuskan pada menghafal arab surah ayat-ayat al-

Qur‟an bukan dengan bersamaan artinya.  
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 Aji Indianto S, Kiat-Kiat Mempertajam Daya Ingat Hafalan Pelajaran, ( Yogyakarta : 

IKAPI, 2015), hal.11. 
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4. Anak 

Maraknya para ahli dalam mengemukakan definisi anak memiliki 

bermacam-macam pendefinisiannya. Salah satunya anak menurut Maimunah 

Hasan mengemukakan sesungguhnya anak merupakan suatu tugas bagi kedua 

orangtua dan di tangan orang itualah seorang anak mampu berkembang, 

tumbuh dengan besar hingga menemukan jalannya masing-masing. Saat-saat 

menitih kehidupan di masa-masa semasih kecil menuai pertumbuhannya dan 

perkembangannya begitu lincah dan memikat.  

Tugas kedua orangtua mengemban sebuah amanah dari Allah tak lain 

menjaga dan menyanyangi anak sewaktu anak tersebut lahir dimuka bumi, 

mencintai dan menyayangi hingga seorang anak mampu membuat bangga 

terhadap kedua orangtua. Tetapi kedua orangtua minoritas mampu memahami 

tugas-tugas yang  seharusnya dikerjakannya, salah satunya orangtua belum 

mengetahui dengan benar bahwasanya potensi yang telah dimiliki oleh seorang 

anak semasa kecil mempunyai berbagai potensi-potensi banyak semestinya 

memerlukan pengembangan lebih mendalam, pengembangan potensi sewaktu 

anak berada diposisi tingkatan anak usia dini lebih cepat merangsangnya dan 

bagus. Anak mempunyai kemampuan potensi  yang berkembang dengan baik 

memberikan sumbangsih berharga terhadap sumber daya manusia.
22

 

Adapun pengertian anak yang tercantukan di dalam Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwasanya 

sekolompok manusia berusia 0 hingga manusia berusia 6 tahun. Akan tetapi, 
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 Oding Supriadi, Perkembangan Peserta Didik, edisi 11 (Yogyakarta : PT. Kurnia Kalam 
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terdapat beberapa para ahli menyatakan manusia berusia dini menginjak 8 

tahun. Definisi anak usia dini merupakan sekelompok anak-anak mengalami 

proses perkembangan dan pertumbuhan, perkembangan dan pertumbuhan 

anak usia dini mempunyai keunikan –keunikan. Keunikan tersebut dapat 

dilihat dari beberapa faktor biologis, seperti : fisik (koordinasi motorik kasar 

maupun motorik halus, kecerdasan (daya pikir, daya cipta), sosio emosional, 

bahasa, maupun komunikasi.
23

 Sedangkan yang di maksudakan oleh peneliti 

yaitu anak jenjang kelas 1, 2, 3, dan 4 di MI Alam Succes School Center Pare. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Perihal yang semestinya diperhatikan oleh seorang penulis pada saat 

menguraikan karya ilmiyah hendaknya disampaikan dengan jelas. Supaya untuk 

mendapatkan uraian secara jelas. Demikian peneliti menyusun kepenulisan ini 

terdiri menjadi lima bagian. Lima bagian yang tersusun secara sistematis sebagai 

berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan ini penelitian ini oleh penulis akan 

mendriskripsikan secara umum maupun secara menyeluruh perihal isi 

dari skripsi yang telah dituliskan oleh peneliti, tulisan yang terdiri dari 

beberapa sub pokok pembahasan, meliputi : latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, 

dan sistematika kepenulisan. 
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BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab II kajian pustaka, peneliti membahas perihal  pemaparan teori-teori 

yang dituliskan oleh peneliti berdasarkan dengan pembahasan yang 

berhubungan dengan definisi operaional, penelitian dahulu. Penjabaran 

mengenai teori-teori mengenai sub bab pembahasan perihal pengertian 

oranngtua, pengertian motivasi, fungsi motivasi, macam –macam motivasi, 

keutamaan menghafal Alqur‟an, tujuan motivasi orangtua dalam menghafal 

Alqur‟an pada anak, metode menghafal, gaya menghafal Alqur‟an pada anak. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada pembahasan bab metode penelitian, peneliti membahas perihal jenis 

penelitian, jenis pendekatan, lokasi penelitian, informan, sumber data, 

teknik pengumpulan data, dan analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN 

Pada bab IV pembahasan hasil penelitian ini, peneliti menguraikan secara 

singkat dan jelas analisis data yang telah diperoleh oleh peneliti semenjak 

turun lapangan, serta menyajikan data berasal dari lapangan yang kemudian 

digunakan untuk menemukan jawaban atas masalah penelitian. Pembahasan 

bab ini meliputi pemaparan objek penelitian, penyajian, dan analisis data. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab pembahasan ini membahas perihal. Pertama, kesimpulan. 

Kesimpulan bersal dari asal muasal jawaban yang telah didapatkan oleh 

penulis saran dari seorang yang diteliti oleh peneliti. Kedua, saran. Saran 

oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan yang bersangkutan sepertihalnya 

saran dari pimpinan MI Alam Succes School Center Pare. 


