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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Penelitian Terdahulu 

1. Berdasarkan pedoman penelitian terdahulu, penulis memberikan kajian-kajian 

seputar penelitian terdahulu sebagaimana berartinya sebuah pijakan penyusunan 

skripsi. Sepertihalnya penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Arinal Haq 

(2017) berjudul “Peran Orangtua terhadap Anak dalam Menghafal al-Qur’an di 

Taman Pendidikan Tahfidz  Al Qur’an Darussunah Banaran Sragen”. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui peran orangtua terhadap Anak dalam 

menghafal Al Qur’an. Kemudian memperoleh hasil penelitian diperoleh 

kesimpulan bahwa peran orang tua terhadap anak dalam menghafal al-Qur’an 

di Taman Pendidikan Tahfidz Al Qur’an Darussunnah Banaran Sragen tahun 

2016/2017 yaitu orang tua sebagai fasilitator anak untuk meluangkan waktu 

sebagai pendamping anak menghafal Al Qur’an sehingga mampu menciptakan 

lingkungan yang kondusif ketikan anak menghafalkan Al Qur’an 

2. Mengacu terhadap penelitian terdahulu, penulis memberikan kajian sebagai 

penyususnan skripsi. Sepertihalnya penelitian Ahmad Rosidi dengan berjudul 

“Motivasi Santri Dalam Menghafal al-Qur’an (Studi Multi Kasus di Pondok 

Pesantren Ilmu al-Qur'an (PPIQ) PP. Nurul Jadid Paiton Probolinggo, dan 

Pondok Pesantren Tahfizhul al-Qur'an Raudhatusshalihin Wetan Pasar Besar 

Malang). Tujuan penelitian tersebut yaitu strategi Pengasuh Pondok Pesantren 

dalam meningkatkan motivasi santri dalam menghafal Al Qur’an, supaya 
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santri yang merasakan kejenuhan dalam menghafal Al Qur’an tidak 

mengalami berhenti ditengah perjalanan. Kemudian memperoleh hasil yaitu 

santri Pondok Pesantren termotivasi secara intrinsik sepertihalnya seorang 

santri berkeinginan menjadi sebagai kekasih Allah subhanahu wa ta‟ala. 

3. Berdasarkan pedoman penelitian terdahulu, penulis memberikan kajian-kajian 

seputar penelitian terdahulu sebagaimana berartinya sebuah pijakan 

penyusunan skripsi. Penelitian dari Nur Arofah Tis’inan (2013) dengan 

berjudul “Dinamika Motivasi Santri Menghafal Al Qur’an dan Mengikuti 

Thariqah Naqsyabandiyah Mujaddadiyah Khalidiyah (Fenomenologi Santri 

Yang Tinggal di Pondok Pesantren). Tujuan dalam penelitian ini untuk 

mendiskripsikan permasalahan yang dialami santri ketika menghafalkan Al 

Qur’an. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa lingkungan 

sangat berpengaruh dalam membentuk jiwa spiritual seseorang seperti pada 

santri ngalah lingkungan begitu mendukung dan berpengaruh pada jiwa 

spiritualnya yaitu menghafalkan Al Qur’an dan mengikuti Thariqah. 

 

B. Pembahasan Spontan Orangtua 

1. Pengertian Orangtua 

Banyak dari kalangan manusia mengemukakan definisi mengenai 

orangtua. Pemaknaan orangtua dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) mengartikan ayah dan ibu kandung.
24

 Pengertian orangtua yang 

dikemukakan oleh Tahmrin Nasution adalah : 

                                                           
24

 Kamus Besar Bahasa Indonesia 
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“Orangtua adalah setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu 

keluarga atau tugas rumah tangga yang di dalam kehidupan sehari-hari 

disebut sebagai bapak dan ibu.”
25

 

Menurut Miami yang dikutip oleh Kartini mengemukakan : 

“Orangtua adalah pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap 

sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak 

yang dilahirkannya.”
26

 

 

  Rifa Hidayah kemudian menambahkan orangtua memiliki 

tanggung jawab sebagai menghantarkan anak-anaknya menjadi orang-

orang yang sukses dan bagi orangtua memiliki nilai penting untuk 

memahami dan memperhatikan anak-anaknya.
27

Berdasarkan pendapat-

pendapat yang dikemukakan oleh beberapa para ahli, pendapat mengenai 

orangtua. Bahwasanya orangtua memiliki peranan penting dalam mendidik 

anak-anaknya. Anak sebagai amanah dari Allah subhanahu wa ta‟ala yang 

dititipakn kepada orangtuanya. Seorang anak yang memiliki hak-hak yang 

semestinya didapatkan dari orangtuanya. Seperti mendapatkan pendidikan 

pola asuh yang baik. 

2. Peran Orangtua dalam Pendidikan 

Islam memandang, ayah dan Ibu memiliki kedudukan mulia. Allah 

subhanahu wa ta‟ala dan Rasulullah shollallahu‟alaihi wasallam 

memberikan sebuah peringatan, peringatan yang tercantumkan dalam 

firman-firman Alah subhanahu wa ta‟ala mengenai perannya. Peranan 

memberikan perlakukan baik terhadap anak-anaknya, yang dapat dijadikan 

sebagai tauladan di kehidupan kesehariannya. Salah satunya memberikan 

                                                           
25

 Thamrin Nasution, Peranan Orangtua dalam Meningkatkan Prestasi Anak, (Jakarta : BPK 

Gunung Mulia, 1985), hal. 1 
26

 Kartono, Peranan Keluarga Memandu Anak, (Jakarta : Rajawali, 1982), hal. 27. 
27

 Rifa Hidayah, Psikologi Pengasuhan Anak, (Malang : UIN Malang Press, 2009), hal. 16 



18 
 

 

do’a terbaik buat anaknya. Allah subhanahu wa ta‟ala berfirman : “Dan 

Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain 

Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-

baiknya.” Qs.al-Isra[17]: 23. Seorang ayah dan seorang ibu dengan 

melakukan hubungan seksual setelah pernikahannya. Kemudian seorang 

ayah melepaskan spermanya ke rahim ibu yang telah menjadi istrinya. 

Sembilan bulan lamanya kehidupan baru mulailah muncul datang ke dunia 

dalam sosok buah hati. Sedangkan peran seorang ayah memberikan nafkah 

bagi keduanya, tugas yang menjadikan pertanggungjawaban atas amanah 

diberikan. Sebagaimana Rasulullah shollallahu‟alaihi wasallam bersabda : 

“Sebagaimana ayah kalian memiliki hak atas kalian, maka anak-anak 

kalian pun memiliki hak yang sama.”.
28

 

Imam Sajjad berkata, “Anak-anak kamlian memiliki hak atas kalian 

sebagaimana kalian menilai mereka saat mereka berkelakauan baik atau 

buruk. Kalian yang menyebabkan kelahiran mereka, dan dunia mengenal 

mereka sebagai keturunan kalian. Kewajiban kalian untuk mengajar 

mereka perilaku yang baik serta membimbing mereka untuk mengenal dan 

mentaati Allah. Tindakan kalian haruslah seperti seorang yang menyakini 

bahwa perbuatan baik akan beroleh pahala dan perbuatan buruk akan 

mendatangkan balasan (azab).
29

 

 

Rasulullah shollallahu‟alaihi wasallam bersabda, “Seseorang yang 

memiliki anak perempuan hendaknya berupaya menanamkan perilaku 

baik kepadanya, dan berusahalah untuk mendidiknya. Memberikan 

kenyamanan kepadanya, sehingga ia dapat menghindarkannya dari api 

neraka.”
30

 Disamping itu, Allah subhanahu wa ta‟ala berfirman, “Hai 

orang-orang yang beriman, periharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.” (Qs. at-Tahrim 

[66]:6) 

                                                           
28

Ibrahim Amini, Anakmu AmanatNya (Rumah Sebagai Sekolah Utama), cetakan I (Jakarta : 

Al-Huda, 2006), hal. 3-4 
29

 Ibid, hal. 5 
30

 Ibid, hal. 5 
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Melihat dari berbagai segi sudut pandang, peranan seorang Ibu 

bukan sekedar melahirkan dan membesarkan buah hati semata. Melainkan 

memberikan asupan pola asuh yang terbaik buat anaknya yang dilahirkan 

di muka bumi. Proses penanaman pendidikan terbaik sesungguhnya 

semenjak anak masih berada di dalam rahim, semasa kehamilan seorang 

Ibu, kebiasaan makan dan perilakunya akan berdampak besar pada kualitas 

dan perkembangan anak.
31

 Orangtua jikalau tidak memperhatikan 

pendidikan hingga dengan pengajaran terhadap anak-anaknya, tidak 

terdapat adanya peranan terpenuhi tugas-tugas yang semetinya menjadikan 

pertanggung jawaban orangtua. Sebab, Ibu yang menjadikan pundi-pundi 

baiknya negara. 

Prof. Dr. Hamka mengemukakan : “Jika perempuannya baik, baiklah 

negara, dan jika mereka bobrok, bobrok pulalah negara. Mereka adalah 

tiang; dan biasanya tiang rumah tidak begitu kelihatan. Namun, jika rumah 

sudah condong, perikasalah tiangnya. Tanda tianglah yang lapuk.”
32

 

 

             Al Qur’an membuktikan dalam sejarah kehidupan Rasulullah 

shollallahu‟alaihi wasallam. Bahwasanya seorang laki-laki yang beriman 

memiliki kesamaan-kesamaan dengan perempuan yang beriman pula. 

Bahkan sebagian menjadi bagian sepasang laki-laki maupun perempuan 

menadikan penolong sebagian yang lain. Masyarakat manusia merupakan 

salah satu gabungan antara keaktifan laki-laki dengan kepasifan 

perempuan. Kedua sepasang laki-laki dan perempuan yang senantiasa 

mendirika bagian dari rumah tangga. Membentuk rumah tangga aman dan 

                                                           
31

 Ibid, hal. 6 
32

 Hamka, Buya Hamka Berbicara Perempuan, cetakan keempat (Jakarta : Gema Insani, 2014), 

hal. 15 
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damai merupakan gabungan antara tegapnya laki-laki dengan sifat 

halusnya sesosok kaum perempuan. Laki-laki mencari dan perempuan 

sebagai pengatur harta yang telah didapatkannya dari laki-laki. Mustahil 

akan berdirinya suatu rumah tangga apabila atas kemauan laki-laki, 

melainkan tidak dapat rumah tangga berdiri sebab kehalusan lemah 

lembutnya perempuan. Sepasang makhluk hidup yang menimbulkan kasih 

sayang bapak dan dibentuklah jiwa anak-anak yang tiba menjadikan 

generasi penerus mereka, dan mendirikan rumah tangga dan melanjutkan 

keturunan.
33

 

Pada dasarnya seorang ibu mengemban pertanggung jawaban lebih 

besar dibandingkan dengan peranan seorang ayah. Sebab seorang ibu 

menerima pengasuhan anak memiliki waktu begitu banyak. Anak-anak 

pada umumnya menghabiskan waktunya sebagian besar waktu kanak-

kanak mereka bersama ibu kandungnya. Fondasi pertama yakni penentu 

masa-masa generasi terbaik anak-anak terletak pada Ibunya. Oleh sebab 

itu, penentu baik buruknya seseorang, dan kemajuan ataupun kemunduran 

masyarakatnyaterletak pada seorang Ibu, seperti halanya yang telah 

dikemukakan oleh Prof. Dr. Buya Hamka berbicara mengenai perempuan. 

Fungsi-fungsi tersebut tidak mencerminkan arti pentingnya seorang 

perempuan sebagai seorang Ibu. Melainkan kaum Ibu semestinya mampu 

menghasilkan manusia-manusia sempurna.  

                                                           
33

 Ibid, 17-18 
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Orangtua yang menghasilkan anak-anak yang tumbuh dengan 

membawa prinsip nilai-nilai kejujuran dan kesholihahnya, tidak hanya 

melayani anak-anak dan kalangan masyarakat lingkungan sekitanya. 

Melainkan juga menciptakan wadah teruntuk meeka yakni masyarakat. 

Sehingga anak-anak tersebut menjadi penolong bagi orang tua, saat 

mereka berada di usia lanjut kelak. Apabila para orangtua berupaya keras 

dalam mendidik anak-anaknya dan mengasuhnya, dengan itu memperoleh 

hasil terbaik saat mengahadapi masa-masa dalam kehidupan kelak.
34

 

Imam Ali bin Abi Thalib berkata, “Keturunan yang buruk adalah di anatara 

penyebab terbesar kesulitan-kesulitan bagi orangtua.”
35

 

Imam Ali juga berkata, “Keturunan yang buruk akan menjatuhkan 

kehormatan orangtua, dan penerusnya pun akan dipermalukan.”
36

 

“Oleh sebab itu, mereka yang telah menjadi orangtua memikul tanggung 

jawab besar di pundak mereka; yakni, tanggung jawab kepada Allah swt, 

sesama manusia, dan anak-anak mereka.”
37

 

 

Apabila peranan sepasang suami dan istri melaksanakan tanggung jawab 

yang semestinya diembannya dengan baik dan benar, maka keduanya memperoleh 

pahala dan kebaikkan di dunia maupun di akhirat kelak. Namun, apabila keduanya 

belum mampu melaksanakan tugas yang semestinya diembannya, mereka 

senantiana mendapatkan balasan sebagai orang-orang merugi pada semestinya. 

Keduanya pula menjadi orang-orang yang bersifat tidak memiliki peranan terbaik 

terhadap anak-anaknya sendiri dan masyarakat luas, dan perbutan tersebut sama 

dengan memperlakukan dosa yang tak terampunkan.
38

 

                                                           
34

 Ibrahim Amini, Anakmu AmanatNya (Rumah Sebagai Sekolah Utama), cetakan I (Jakarta : 

Al-Huda, 2006), hal. 9 
35

 Ibid, hal. 9 
36

 Ibid, 9 
37

 Ibid, 9 
38

 Ibid, 9-10 
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C. Pembahasan Seputar Motivasi 

1. Pengertian Motivasi 

Pada dasarnya istilah motivasi pertama kali berasal dari akar kata 

bahasa Latin, berarti movere yang mempunyai arti berpindah (to move). 

Namun, dari satu kata tesebut tidak dapat diketahui definisi dari kata motivasi 

secara menyeluruh. ditinjau dari berbagai definisi motivasi yang tedapat 

dalam literatur, dapat menampilkan satu definisi, 

Greenberg & Baron mengemukakan : “Motivation as a set of process that 

arouse, direct, and maintain human behavior toward attaining some goal.” 

 

Definisi tersebut memberikan pengertian bahwasanya motivasi 

merupakan segala sesuatu proses yang membangkitkan, mengarahkan dan 

menjaga/memelihara perilaku setiap manusia supaya terarah pada tujuan yang 

akan dicapainya.
39

 Kemudian  Printich & Schunk mengemukakan 

bahwasanya kata motivasi diartikan sebagai usaha menggerakan.  

Walapun dari berbagai macam istilah-istilah yang dipergunakan oleh 

para ahli dalam mengemukakan hakikat motivasi. Namun, secara umum 

motivasi terdefinisikan sebagai kondisi internal yang memiliki arti 

memunculkan, mengarahkan, dan menjaga sebuah perilaku. Definisi 

demikian, kata motivasi merupakan sebuah proses yang terjadi di dalam 

setiap individu yang mengarahkan aktivitas individu, yang mana mampu 

mencapai tujuan yang akan dicapainya hingga perlu adanya suatu dorongan. 

Selain itu, motivasi memerlukan beberapa aktivitas secara kognitif antara lain 

                                                           
39

 Ino Yuwono dkk, Psikologi Industri & Organisasi, cetakan I (Surabaya : Fakultas Psikologi 

Universitas Airlangga, 2005), hal.62 
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memonitor, mengorganisasi, merencanakan, membuat keputusan, 

memecahkan suatu permasalahan, dan menilai kemajuan, begitu dengan fisik 

seperti halnya usaha, keteguhan, dan aktvitas-aktivitas lain yang dapat 

diamati. Aktivitas yang telah dilakukan oleh setiap individu tersebut 

merupakan alat yang dapat digunakan sebagai alat mencapai tujuan yang 

diinginkannya. Supaya motivasi terdapat di dalam diri individu, maka perlu 

adanya suatu penjagaan dan dorongan terhadap motivasi. 

Memulainya sesuatu tindakan sebagai mencapai tujuan merupakan 

salah satu langkah pertama untuk dilakukan karena memerlukan komitmen 

atau perubahan-perubahan. Demikian pula dengan penjagaan motivasi agar 

senantiasa melakukan tujuan merupakan suatu hal terpenting. Seringkali 

beriringan motivasi yang ada di dalam diri seseorang individu dapat diketahui 

cara individu tersebut mampu merespon kesulitan-kesulitan, problematika, 

kegagalan yang dialaminya dan cara mengatasi untuk menggapai tujuan yang 

akan diharapkannya.
40

Secara istilah terdapat berbagai macam definisi 

motivasi yang disampaikan oleh kalanganpara ahli, antara lain : 

a. Atkinson  

Mengemukakan motivasi adalah sebuah istilah yang mengarah kepada 

adanya kecenderungan bertindak untuk menghasilkan satu atau lebih 

pengaruh-pengaruh. 

b. Freud  

Menyatakan bahwa motivasi adalah energi phisik yang memberi 

kekuatan kepada manusia untuk melakukan tindakan tertentu. 

 

 

                                                           
40

 Esa Nur Wahyuni, Motivasi dalam Pembelajaran, cetakan I (Malang : UIN Malang Press, 

2010), hal. 12-14 
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c. Chauhan  

Mengutip pendapat A.W Bernard yang mendefinisikan motivasi sebagai 

sebuah fenomena yang melibatkan stimulation (perangsang tindakan ke 

arah tujuan-tujuan tertentu dimana sebelumnya kecil atau bahkan tidak 

ada. 

d. Halpin, Payne & Ellert, Freehill & Mc Donald, Zilli 

Motivasi merupakan karakteristik personal yang menjadi energi, 

antusiasme, semangat, kekuatan, keteguhan, dan kebutuhab untuk 

berperilaku dan mencapai prestasi.
41

 

e. Abraham Maslow 

Mendifinisikan motivasi adalah sesuatu yang bersifat konstan 9tetap), 

tidak pernah berakhir, berfluktasi dan bersifat kompleks, dan hal tersebut 

kebanyakan karakteristik universal padasetiap kegiatan organisme. 

 

Motivasi dapat timbul dari luar maupun dari dalam diri individu tersebut. 

Motivasi yang berasal dari luar individu diberikan oleh motivator sepertihalnya 

kedua orangtua, murobbi, konselor, ustadz/ustadzah, orang terdekat atau teman 

sebaya, dan lain sebagainya. Sedangkan motivasi yang berasal dari diri individu 

seseorang, dapat disebabkan seseorang mempnyai keinginan untuk menggapai 

sesuatu (cita-cita) dan lain sebagainya.
42

 Berbagai macamnya definisi motivasi, 

terdapat tiga unsur yang memiliki keterkaitan antara satu sama lainnya, yaitu : 

1) Motivasi dimulai dari adanya perubahan energi dalam pribadi. Perubahan-  

perubahan dalam motivasi timbul dari prubahan-perubahan tertentu di dalam 

sistem neurpisiologis dalam organisme manusia, misalnya karena perubahan 

dalam sistem pencernaan maka timbul motif lapar. Tapi ada juga perubahan 

energi yang tidak diketahui. 

                                                           
41

 Esa Nur Wahyuni, Motivasi dalam Pembelajaran, cetakan I (Malang : UIN Malang Press, 

2010), hal. 12. 
42

 Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Pendidikan dalam Prespektif Baru, Cetakan I (Jogjakarta : 

AR-RUZZ MEDIA, 2012), hal. 320 
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2) Motivasi ditandai dengan timbulnya perasaan. Mula-mula merupakan 

ketegangan psikologis, lalu merupakan suatu emosi. Suasana emosi ini 

menimbulkan kelakuan yang bermotif. Perubahan ini mengkin boleh terjadi 

dan mungkin juga tidak, kita hanya dapat melihatnya dalam perbuatan. 

Seseorang merasa hasil belajarnya rendah, padahal ia memiliki buku 

pelajaran yang lengkap. Ia merasa memiliki cukup waktu, tetapi ia kirang 

baik mengatur waktu belajar. Waktu belajar yang digunakannya tidak 

memadai untuk memperoleh hasil belajar yang baik. Oleh karena itu ia 

mengubah cara-cara belajarnya. Dorongan ini ditimbulkan oleh perasaan. 

3) Motivasi yang ditandai dengan reaksi-reaksi untuk mecapai tujuan. Pribadi 

yang bermativasi mengadakan respons-respons yang tertuju ke arah suatu 

tujuan. Contoh: seseorang siswa kelas III SMA memiliki harapan untuk 

dapat diterima sebagai mahasiswa fakultas teknik. Siswa tersebut 

memperoleh hasil belajar yang rendah pada mata pelajaran matematika, 

fisika, dan kimia dalam ulangan harian. Menyadari hal ini, maka siswa 

tersebut mengambil kursus tambahan dan belajar dengan giat. Pada ulangan 

berikutnya hasil belajarnya bertambah baik. Menyadari hasil belajar 

bertambah baik tersebut, maka semangat belajar siswa semakin tinggi.
43

 

2. Macam-Macam Motivasi 

Melihat berbagai macam pengertian dalam pemaknaan, tinjauan 

penegertian motivasi mengandung berbagai terjemahan. Terjemahan dari 

kalangan para ahli. Motivasi merupakan salah satu sebuah pendorong bagi tiap-

                                                           
43

 Martinis Yamin, Kiat Membelajarkan Siswa, Cetakan I, (Jakarta : Gaung Persada Press, 

2007), hal. 217-219 
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tiap seseorang manusia, kemudian menusia tersebut bertindak guna melakukan 

suatu perbuatan untuk berperilaku.
44

 Sebagaimana perkataan-perkataan Printich & 

Schunk : 

“Motivasi merupakan proses yang terjadi di dalam diri individu yang 

mengarahkan aktivitas individu mencapai tujuan yang perlu didorong dan 

dijaga.”
45

 

 

Selain pemaparan kata motivasi, motivasi tidak terluputkan adanya suatu 

bentuk-bentuk penggolongan sepenggal dari kata motivasi. Bentuk-bentuk atau 

makna lain macam-macam motivasi. Macam motivasi terbagi menjadi dua. Yaitu 

motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. 

a. Motivasi Intrinsik 

Motivasi intrinsik merupakan suatu motivasi yang tumbuh berasal dari 

dalam setiap manuisia dan menjadi suabuah peristiwa penting dalam pendidikan, 

melainkan mencakup anak dan semua personil yang terlibat dalam pendidikan.
46

 

“Yang dimaksudkan dengan motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi 

aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap 

individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu.” 

Sebagai contoh motivasi intrinsik apabila terdapat seseorang yang suka 

membaca, seorang anak tersebut tidak perlu menunggu perintah dari orang lain, 

karena sudah mampu memotivasi dirinya sendiri. 

White mengemukakan motivasi intrinsik pada awal mulanya diketahui dari 

pihak studi percobaan yang telah dilaksanakan pada perilaku seekor binatang, 

kemudian binatang tersebut ditemukan dengan berbagau macam organisme yang 

                                                           
44

 Esa Nur Wahyuni, Motivasi dalam Pembelajaran, cetakan I (Malang : UIN Malang Press, 

2010), hal. 3 
45

 Esa Nur Wahyuni, Motivasi dalam Pembelajaran, cetakan I (Malang : UIN Malang Press, 

2010), hal. 13 
46

 Esa Nur Wahyuni, Motivasi dalam Pembelajaran, cetakan I (Malang : UIN Malang Press, 

2010), hal. 25 
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melakukan penyidikan (exploratory), atau perilaku yang terdorong oleh suatu 

keinginan terhadap fenomena meskipun tanpa reinforment atau reward.  

     Pada manusia, motivasi intrinsik tidak hanya sebagai membentuk motivasi 

atau keinginan untuk beraktivitas, melainkan menjadi salah satu bagian 

beraktivitas, akan tetapi menjadi salah satu bagian yang terpenting dalam 

kehidupan manusia. Semenjak kelahiran manusia memiliki rasa keingin tahuan 

tinggi, keingintahuan akan lingkungan sekitar. Peristiwa tersebut menerangkan 

bahwasanya manusia secara tidak langsung memiliki dorongan internal untuk 

melakukannya yang diinginkannya. Motivasi alamiah tersebut memberikan 

elemen yang penting dalam perkembangan fisik, kognitif maupun sosial. Sebab, 

melalui perilaku-perilaku untuk memuaskan keingintahuan dan minatnya terhadap 

berbagai peristiwa yang telah dialaminya.
47

 

Setiap proses anak dalam menghafal Al Qur’an, seorang anak termotivasi 

secara intrinsik, maka apa yang telah dikerjakannya lebih mengarah untuk 

mencapai kepuasan atau kesenangan mengalahkan tantangan dari pada hanya 

sekedar menghindari teman. Mendapatkan hadiah atau faktor eksternal lainnya. 

Berbagai macam kajian yang dilakukan oleh para ahli psikologi, Brewster & Fage 

menemukan terdapat adanya beberapa kharakteristik anak yang termotivasi secara 

intrinsik, antara lain : 

1) Seorang anak termotivasi intrinsik jikalau anak tersebut mampu meraih skor 

tes berprestasi mencapai nilai tertinggi dari siswa yang termotivasi secara 

ekstrinsik. 

2) Seorang anak lebih mudah melakukan adaptasi dengan suasana lingkungan 

di sekolah. 
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3) Lebih banyak mempergunakan strategi-strategi dalam memproses dan  

memahami informasi. 

4) Lebih memiliki percaya diri akan kemampuan yang dimilikinya saat 

menerima ataupun memelajari materi baru. 

5) Seorang anak lebih cenderung mempergunakan logikanya dan strategi 

dalam mengumpulkan informasi, serta menggunakan strategi-strategi dalam 

pengambilan keputusan dari pada siswa yang termotivasi secara ekstrinsik. 

6) Mengingat informasi dan setiap konsep lebih lama, sehingga tidak terlalu 

membutuhkan remedial atau rivew. 

7) Lebih memiliki semangat tersendiri atau keinginan melanjutkan 

pendidikannya yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang 

termotivasi secara ekstrinsik.
48

 

 

b. Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik merupakan bagian dari konstruk yang berkenaan dengan 

sebuah aktivitas yang dilaksanakan berguna sebagai mendapatkan beberapa hasil, 

sebab mendapatkan faktor luar seseorang manusia yang didapatkannya.
49

 

Kemudian melihat dari sudut pandang lainnya. Pengertian motivasi ekstrinsik 

sebagai berikut : 

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena 

adanya perangsang dari luar. Sebagai contoh seseorang ibu itu belajar, 

karena tahu besok pagi-paginya akan ujian dengan harapan mendapatkan 

nilai baik, sehingga ia mendapatkan pujian dari temannya. Jadi yang penting 

bukan karena belajar ingin mengetahui sesuatu, tetapi ingin mendapatkan 

nilai yang baik atau agar mendapatkan hadiah.
50

 

 

Motivasi ekstrinsik merupakan sebuah motivasi yang berkaitan dengan 

sebuah aktivitas yang dilakukuan upaya mendapatkan beberapa hasil sebab 

terdapat faktor-faktor berasal dari luar seseorang. Sehingga motivasi ekstrinsik 

dapat dibedakan dengan motivasi intrinsik. Beberapa teori mengemukakan bahwa 

perilaku termotivasi  ekstrinsik sebagai salah satu bentuk perilaku yang tidak 
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otonimi, namun teori lain, khususnya teori menentukan diri yang menyatakan 

perilaku yang termotivasi ekstrinsik memiliki tingkatan-tingkatan. Contoh : 

seseorang anak yang sedang melakukan tugas menghafal al-Qur’an, tugas yang 

diberikannya dari guru mata pelajarannya sebab takut akan sangsi yang 

didapatkan dari guru mata pelajarannya apabila tidak menghafalkan surah yang 

sudah ditentukan. Perilaku tersebut menyatakan bahwa anak mendapatkan 

motivasi secara ekstrinsik, yaitu melakukan menghafalkan surah yang ditentukan 

oleh guru mata pelajarannya upaya menghindar dari sangsi.
51

 

Winkel mengemukakan bentuk-bentuk motivasi belajar ekstrinsik, 

diantaranya sebagai berikut : belajar demi memenuhi kewajiban, belajar 

demi menghindari hukuman yang diancamkan, belajar demi memperoleh 

hadiah material yang disajian, belajar demi meningkatkan gengsi, belajar 

demi memperoleh pujian dari orang yang penting seperti orangtua dan 

guru, belajar demi tuntutan yang ingin dipegang atau demi memenuhi 

persyaratan kenaikan pangkat atau golongan administratif.
52

 

Kemudian Suryabrata mengemukakan motivasi ekstrinsik adalah dorongan 

untuk mencapai tujuan-tujuan yang terletak diluar perbuatan belajar. 

Dalam hal ini Sumadi Suryabrata juga berpendapat, bahwa motivasi 

ekstrinsik adalah motif-motif yang berfungsinya karena adanya rangsangan 

dari luar.
53

 

 

Kemudian dari penjabaran-penjabaran pengertian motivasi ekstrinsik. 

Motivasi terkandung identifikasi, diantaranya : 

1) Orangtua 

Orangtua merupakan salah satu pendidikan yang pertama kali 

ditanamkan di dalam lingkungan keluarga, dimana seorang anak 

mendapatkan pola asuh dan dibesarkannya berpengaruh terhadap 
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pertumbuhan dan perkembangannya. Tingkat pendidikan orangtua 

memberikan kontribusi terhadap perkembangan rohaniah anak terutama 

kepribadian dan kemajuan pendidikan.
54

 Begitu perana orangtua di dalam 

sebuah pendidikan rumah tangga seseorang menjadikan pendidikan 

pertama setelah sekolah umum. 

2) Guru 

Guru atau seorang pendidik memiliki peranan cukup unik dan 

sangat komplek di dalam proses belajar mengajar, dalam mengantarakan 

siswanya kepada taraf yang dicita-citakan. Oleh sebab itu, setiap rencana 

kegiatan guru disarankan memiliki kedudukan dan dibenarkan semata-

mata demi kepentingan peserta didik, sesuai dengan profesi dan tanggung 

jawab.
55

 

3) Teman atau Sahabat 

Teman atau sahabat merupakan partner di setiap belajar seseorang. 

Keberadan sangat diperlukan menumbuhkan dan mengembangkan 

motivasi. Sepertihalnya dengan melalui kompetisi yang sehat dan baik, 

sebab saingan atau kompetisi yang  telah dilakukannya dapat dipergunakan 

sebagai motivasi atau dorongan semangat belajar setiap anak-anak. Baik 

persaingan individual ataupun kelompok yang sekiranya meningkatkan 

prestasi belajar.
56
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4) Masyarakat 

Masyarakat merupakan sebuah lingkungan tempat tinggal anak. 

Mereka yang memasuki kategori teman sepermainan yang sebelumnya 

berada di lingkungan sekolahan. Di samping itu, kondisi orang-orang 

pedesaan atau perkotaan ia tinggal bersama turut mendapatkan untuk 

mempengaruhi pekembangan jiwa seorang anak.
57

 

3. Fungsi Motivasi 

Motivasi merupakan salah satu bentuk dorongan-dorongan yang diberikan. 

Begitu dengan belajar sangat diperlukan adanya sebuah motivasi-motivasi. 

Sebuah hasil belajar akan membuahkan hasil yang semaksimal mungkin karena 

adanya suatu motivasi yang mendukung. Semakin tepat dalam memotivasi yang 

diberikannya, akan semakin berhasil pula kegiatan proses pelajaran tersebut. 

Sehingga motivasi senantiasa menentukannya intensitas usaha belajar bagi setiap 

para siswa. Dengan demikian, motifasi mempengaruhi adanya kegiatan. Oleh 

sebab itu, fungsi motivasi terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain : 

a. Mendorong manusia untuk melaksanakan perbuatan, sehingga sebagai 

penggerak atau motor yang sedang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini 

merupakan motor pengerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakannya. 

b. Menentukan arah perbuatan, yaitu ke arah tujuan yang hendak akan 

dicapainya. Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dengan 

kegiatan yang semestinya dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. 
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c. Menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan-perbuatan apa yang 

sementinya dikerjakan yang serasi, karena berguna sebagai pencapaian 

tujuan, dengan menyisihkan apa yang kegiatan-kegiatan yang di dalamnya 

tidak mengadung keberfaedahan.
58

 

Wingkel mengibaratkan motivasi sebagai kekuatan mesin pada kendaraan 

bermotor. Mesin yang memiliki kekuatan tertinggi menjamin lajunya kendaraan 

menuju ke jalan mendaki dengan bermuatan berat. Saat memotivasi tidak sekedar 

memberikan kekuatan-kekuatan dari luar, melainkan memberikan arah tujuan. 

Kendaraan dengan memiliki mesin yang kuat akan mampu mengatasi rintangan 

yang ditemukan esaat di perjalanan, akan tetapi belumpasti kendaraan tersebut 

sampai kepada tujuan yang dikehendakinya. Segala keputusan berada pada orang 

yang menyopir kendaraan bermotor. Peranan seorang anak diibaratakan sebagai 

mesin, yang menentukan lemah atau kuatnya mesin. 

Fungsi motivasi menurut Oemar Hamalik, sebagai berikut : 

1)  Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi 

maka tidak akan timbul sesuatu perbuatan belajar. 

2) Motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya mengarahkan perbuatan 

kepencapaian tujuanyang diinginkan. 

3) Motivasi berfungsi mesin sebagai mesin bagi mobil ibarat Wingkel. Besar 

kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu 

pekerjaan.
59

 

 

Kemudian RBS. Fudyartanto menuliskan fungsi-fungsi motivasi sebagai 

berikut: Pertama, motif bersifat mengarahkan dan mengatur segala tingkah laku 

setiap masing-masing orang. Kedua, motif sebagai penyeleksi tingkah laku setiap 
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masing-masing orang. Ketiga, motif memberi energi dan menahan segala 

perbuatan setiap masing-masing orang.
60

 

4. Cara Orangtua dalam Memotivasi 

a. Banyak belajar dari berbagai permasalahan 

Mengetahui informasi dan pengetahuan yang banyak perihal kesulitan-

kesulitan yang dialami oleh seorang anak saat-saat sedang dalam proses 

belajarnya, dengan begitu akan mempermudah orangtua memahami 

keadaan anak yang belum bisa belajar dengan sistem pengajaran yang 

telah dilakukan kepada orang lain. Mengusakan mencari begitu dengan 

mencoba menggali dengan sekuat upaya, pokok permasalahan yang 

dihadapinya oleh seorang anak dalam hal belajar dan jenis belajar apa 

yang dirasakannya terasa kesulitan. 

b. Perhatikan dan awasi cara belajar anak 

Alangkah dengan baiknya orangtua senantiasa membantu para anak-

anaknya mencari kunci belajar dengan cara yang baik supaya dapat 

membantu anak dalam proses belajarnya. Tindakan-tindakan orangtua 

senantiasa memperhatikan terhadap kecenderungan dan bakat-bakat yang 

dimikinya oleh anak-anaknya. 

c. Ajari anak dari titik kelebihannnya 

Orangtua senantiasa diberlakukannya memperkenalkan sisi kelebihan yang 

dimiliki oleh seorang anaknya. Sepertihalnya : apabila seorang anak 

memperkeluhkan kesulitan dalam perihal ketrampilan membaca, namun 
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seorang anak mempunyai kemampuan dalam perihal memahami dengan 

cara mendengarkan, maka gunakanlah kekuatannya yang tersimpan dalam 

diri anak untuk mendorong belajarnya. Sebab itu, apabila orangtua 

mempergunakan pemaksaan sesuatau hal yang tidak sesuai dengan cara 

belajaranya anak, seorang anak bisa membuatnya merasa gagal. 

d. Hormati dan kembangkan potensinya 

Walaupun anak-anak tengah sedang mengalami kesulitan dalam 

ketrampilan membaca dan menulis, akan tetapi itu tidak dijadikan berarti 

ia tidak mampu belajar melalui metode-metode lainnya. Mayoritas anak-

anak yang mengalami kesulitan belajar mereka memiliki tingkat 

kemampuan dasar atau bahkan melebihi kebiasaan, dapat dikemungkinkan 

seorang anak mampu mengatasi kekurangannya dengan menggunakan 

metode belajar lain. Kemampuan dalam perihal merasakan, menyentuh, 

melihat, mendengar dan bergerak merupakan modal yang paling utama 

dalam pencarian pengetahuan. 

e. Ingat, kesalahan bukan berarti kegagalan. 

Para orangtua dengan bijaknya menjadikan anak-anaknya beranggapan 

bahwasanya kesalahan yang telah dilakukannya merupakan kegagalan besar 

yang pernah dilakukannya selama hidupnya. Orangtua senantiasa mampu 

menjadikan keteladanan untuk anak-anak, upaya menerima kenyataan dan 

kesalahan dengan sportif. Kesalahan bisa menjadi bermanfaat bagi setiap 

insan. Bisa jadi dengan adanya suatu permasalahan memberikan solusi. 

Kemudian kesalahan tersebut bukan berarti berakhirnya dunia, apabilaseorang 

anak bisa melihat orangtua menyikapi kesalahan seperti itu, baik yang terjadi 
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pada dirimu ataupun orang lain, maka anak senantiasa akan belajar menerima 

kesalahan-kesalahannya dengan cara yang sama. 

f. Hargai kesulitannya 

Orangtua senantiasa mengetahui bahwasanya terdapat hal-hal yang 

dianggapnya sukar oleh seorang anak semasa hidupnya. Orangtua 

hendaknya menghadapinya dengan mengatakan bahwa itu bukan berarti 

manusia berada dalam kegagalan semata. Membawa dengan penuh 

kebijaksanaan orangtua dengan mengataknnya setiap manusia memiliki 

kelemahan dan tidak bisa melakukan hal-hal tertentu. Orangtua 

mengalihkan konsentrasi anak pada ketrampilan yang disukainya. 

Orangtua tidak diperbolehkannya memberikan paksaan kepada anak saat-

saat menghafalkan al-Qur’an pada ayat-ayat, nomor-nomor , halaman –

halaman tertentu, seperti memberlakukannya anak-anak yang lai yang 

dikaruniai kemampuan hafalan yang sangat baik dan bagus. 

g. Hindari ketegangan 

Ketahuilah bahwasanya bersitegang dengan anak-anak memaksanya untuk 

menghafalkan al-Qur’an akan menyebabkan terjadinya permsuhan dengan 

anak. Pemusuhan antara orangtua dapat menyebabkan kemarahan dan 

keputus asaan antara satu dengan yang lain. Hal tersebut membuat anak 

merasa serba salah dan gagal dalam hidupnya. Hindarilah perihal tersebut, 

alangkah baiknya mendorong dan mengembangkan potensi anak.
61
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5. Waktu yang Tepat Orangtua Memotivasi 

Pemilihan waktu-waktu yang tepat saat anak sedang memulai hafalan Al 

Qur’an sangat diperlukan oleh kedua orangtuanya. Memilih waktu yang tepat 

merupakan salah satu trik seorang pendidik dalam menamkan hafalan Al Qur’an 

pada anak. Sebab,seorang anak merupakan seorang anak bukan yang bisa 

dikatakan sebagai alat yang dianggap kapan saja ia dapat melakukan yang 

diinginkan oleh orangtuanya. Seorang pendidik tidak diperkenankan mengabaikan 

kebutuhan-kebutuhan dan asupan motivasi-motivasi yang berkembang pada anak 

didiknya dengan beralasan bahwasanya tidak ada yang paling mulia selain Al 

Qur’an. Bahkan sebagian masyarakat kecil mempunyai anggapan-anggapan 

bahwa seorang anak diwajibkannya belajar Al Qur’an kapan saja dan dalam 

keadaan dimanapun keberadaannya tanpa memperhatikan kondisi seorang anak 

tersebut. Oleh karenya, hal seperti itu angggapan pola didikan yang belum tepat, 

akibatnya seorang anak enggan untuk menghafalkan Al Qur’an Kariim.  

Orangtua sangat dianjurkan dalam pemilihan waktu-waktu yang tepat saat 

memulai menghafalkan Al Qur’an, dianjurkan kepada orangtua tidak mengejar 

targetan hafalan pada waktu-waktu berikut ini : 

a. Setelah seorang anak begadang terlalu lama dan baru sebentar tidur 

b. Setelah seorang anak melaksanakan olahraga fisik atau olahraga yang 

sekiranya berat. 

c. Setelah seorang anak selesai melakukan aktifitas makan. 

d. Setelah seorang anak usia dari kepulangan sekolah yang waktu-waktu 

padat dengan matapelajaran. 
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e. Anak saat itu juga tidak dalam kondisi mood yang tidak baik. 

f. Pada saat terdapat ketegangan antara anak beserta bapak, sehingga tidak 

dilampiaskan kepada Al Qur’an. 

 

D. Menghafal Al Qur’an 

1. Keutamaan Menghafal Al Qur’an 

Al Qur’an merupakan salah satu kitab umat agama Islam, Al Qur’an dalam 

pandangan Islam sebagai salah satu mu‟jizat nabi Muhammad, kemudian Al 

Qur’an dijadikan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Umat senantiasa 

tidak enggan dalam menjadikan Al Qur’an sebagai pedoman kehidupan. Firman 

Allah subhanahu wa ta‟ala dalam Qs. Ibrahim[14]: 1“ (ini adalah) Kitab yang 

kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita 

kepada cahaya terang benderang dengan izin Rabb mereka, (yaitu) menuju jala 

Rabb yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.” 

Barangsiapa mengikhrarkan Al Qur’an merupakan suatu kalamullah, 

kalamullah dengan meyakini kebenaran, dengan meyakini kebenaran al-Qur’an tiada 

keraguan di dalamnya maka merupakan salah satu bentuk mengimani Al Qur’an. 

Meyajininya kemudian mengamalkan yang terkandung dalam Al Qur’an, 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menjadikan Al Qur’an sebagai 

petunjuk ke jalan yang lurus. Maka seseorang akan berada dalam jalan kebenaran. 

Sebaliknya, barangsiapa senantiasa meninggalkan Al Qur’an. Tidak menjadikan Al 

Qur’an sebagai pedoman kehidupan keseharian. Maka seseorang tersebut jauh berada 

dalam cahaya Allah dan tersesat hingga tersesat jauh, jauh dari kebenaran.
62
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Membaca Al Qur’an merupakan salah satu bentuk ibadah paling utama, 

yang dengannya seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa 

ta‟ala.
63

 Bentuk Al Qur’an sebagai bentuk ibadah bagi setiap hambanya yang 

mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta‟ala sebagaimana tertuang dalam 

Qs Al-Fathir ayat[35]: 29“Sesungguhnya  orang-orang yang selalu membaca 

Kitab Allah dan mednirikan shalat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami 

anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu 

mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi.”
64

 

Setiap seseorang anak apabila menjadi penghafal Al Qur’an hendaknya 

memiliki kriteria yang dimilikinya, seperti : memahami bahwasanya 

menghafalkan Al Qur’an merupakan sesuatu aktivitas mebutuhkan waktu. Waktu 

yang dipergunakan membutuhkan waktu tidak jangka pendek, melainkan waktu 

jangka panjang. Membutuhkan waktu untuk menghafalkan Al Qur’an. Syarat-

syarat dalam menghafalkan Al Qur’an, supaya menghafalkannya bernilai ibadah. 

Seorang penghafal Al Qur’an alangkah baiknya senantiasa memerhatikan sebelum 

memulai menghafal Al Qur’an meluruskan niat semata karena Allah subhanahu 

wa ta‟ala. Niat karena Allah subhanahu wa ta‟ala berarti memiliki rasa ikhlas 

dalam menghafal Al Qur’an, bukan sebab perkara keterpaksaan dalam 

menghafalkannya.
65

 Seperti yang tertuang dalam firman Allah Az-Zumar[39]: 65“ 

Dan sesungguhnya telah diwahyukam kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang 

sebelummu: Jika kamu mempersekukan Allah, niscaya akan menghapuslah 

amalanmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi.” 
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Rasulullah shollallahu‟alaihi wasallam memberikan penerangkan 

terhadap suatu penduduk kaum muslim, yaitu dengan mengupayakan suatu 

dorongan untuk menghafal Al Qur’an dengan membacanya di luar kepala, upaya 

tersebut memberika kemanfaatan tersendiri supaya otak-otak yang di dalam organ 

tubuh manusia tidak mengalami kekosongan. Melainkan terisi akan bacaan-

bacaan firman-firman Allah subhanahu wa ta‟ala. Hadits yang diriwayatkan oleh 

Ibnu Abbas secara marfu‟ yang menggambarkan peristiwa.“Orang yang tidak 

mempunyai hafalan al-Qur‟an sedikit adalah seperti rumah kumuh yang mau 

runtuh.” Kemudian seorang termulia yakni Nabi Muhammad shollallahu‟alaihi 

wasallam mengemukakan kapada seluruh ummatnya. Mengemukakan akan 

pentingnya menghafalkan Al Qur’an kariim sebagai berikut. Pertama, 

barangsiapa yang senatiasa menghafalkan Al Qur’an maka ia menempati 

kedudukuan paling terdepan dibandingkan orang lain. Kedua, Rasulullah 

shollallahu‟alaihi wasallam memberikan sebuah pengharmatan kepada orang-

orang yang memiliki keahlian dalam membaca Al Qur’an dan menghafalnya. Abu 

Hurairah r.a bahwa Rasulullah shollallahu‟alaihi wasallam bersabda : 

“Penghafal al-Qur‟an akan datang pada hari kiamat, kemudian al-Qur‟an 

akan berkata, „Wahai Tuhanku, pakaikanlah pakaian untuknya.‟ Kemudian 

orang itu dipaikaikan mahkota karamah (kehormatan). Al-Qur‟an kembali 

meminta, „Wahai Tuhanku tambahkanlah.‟ Lalu orang itu dipaikaikan 

jubah karamah. Kemudian al-Qur‟an memohon lagi, „Wahai Tuhanku, 

ridhailah dia.‟ Allah subhanahu wa ta‟ala pun meridhainya. Dan 

diperintahkan kepada orang itu, „Bacalah dan teruslah naiki (derajat-

derajat surga).‟ Allah subhanahu wa ta‟ala menambahkan dari setiap ayat 

yang dibacanya tambahan nikmat dan kebaikan.‟
66
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Menghafal Al Qur’an pada saat usia anak belum baligh, memiliki potensi 

bagus. Apabila kedua orangtuanya begitu dengan amat sangat memeperhatikan 

berawal dari cara pengaturan gizi makanan, cara memilih kebiasaan-kebiasaan 

keseharian terutama dari kedua orangtuanya. Sebab kedua faktor memiliki 

pengaruh. Entah yang didapatkan dari seorang anak berpengaruh positif atau 

melainkan pengaruh negatif. Berikut konsumsi-konsumsi yang semestinya 

diberikan orangtua terhadap anaknya seketika mengharapkan kemudahan hafalan 

baginya : 

a. Madu 

Madu memiliki khasiat tersendiri, terkhusukan bagi orangtua yang 

menginginkan buah hatinya menghafalkan Al Qur’an. Seperti yang 

dikemukakan oleh Az-Zatshuri : 

“ Henedaklah kamu mengkonsumsi madu, sebab ia baik untuk 

menghafal, dan madu adalah obat bagi manusia berdasarkan dalil Al-

Qur’an. Firman Allah yang tertuang dalam (QS. An-Nahl[16] : 69)“ 

Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah 

jalan Rabbmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut itu keluar 

minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, didalamnya 

terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada 

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Rabb) bagi 

orang-orang yang memikirkannya.
67

 

Sebagian memberikan sebuah saran resep yang mendapatkan hasil uji 

percobaan bagi seseorang yang telah menghafalkan Al Qur’an, antara 

lain : rebuslah beberapa tangkai daun mint sebagai pengganti teh. 

Kemudain campurkan beberapa tetes minyak habbatus sauda’, dan 

tambahkan satu sendok makan madu murni. Setelahnya minumlah 

ramuan tersebut di waktu-waktu pagi, dan nikmati sepanjang harimu 

bersama ingatan cermelang, tubuh yang gesit, dan kadar gula dalam 

tubuh tidak naik.
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b. Susu Sapi dan Buah Delima 

Kasiat mengkonsumsi makanan penuh dengan berbagai macamnya 

nutrisi untuk mempermudah anak menghafalkan Al Qur’an. Sebab menghafal 

Al Qur’an memiliki manfaat pada anak sebelum baligh karena memiliki 

peluang kemudahan saat meluruskan, melunakkan lidahnya apabila terjadi 

kesalahan dalam cara pelafadzan makhraj, dibandingkan dengan kesalahan 

yang terjadi pada usia dewasa ataupun usia lanjut. Sehingga anak 

menjalankan proses menghafal Al Qur’an memiliki kemungkinkan membaca 

firman-firman Allah subhanahu wa ta‟ala dengan tepat, maupun tepat di saat 

pengucapan makhraj hurufnya. Sehingga anak-anak membaca Al Qur’an 

dengan fasih tidak sepertihalnya sesosok orang dikalangan keawamannya.
69

 

Seorang laki-laki pernah mendatangi kepada Ali bin Abi Tholib dan 

mengadukan kebiasaan lupanya. Kemudian Ali mengatakannya , 

“Hendaklah kamu meminum susu sapi, karena ia dapat menyemangati 

hati dan menghilangkan penyakit lupa.” Beliau juga mengemukakan, 

“Hendaklah kamu mengkonsumsi delima, sebab buah delima memberikan 

obat yang senantiasa menyehatkan perut.”
70

 

 

2. Tujuan Motivasi Orangtua dalam Menghafal Al Qur’an 

Setiap motivasi mengandung tujuan-tujuan (goals) yang memberikan 

energi penggerak sebagai pengarah tindakan seseorang. Sebagaimana yang 

tergolongkan definisi-definisi kata motivasi. Motivasi memiliki kecenderungan 

atau posisi untuk bertindak dengan cara-cara tertentu, dan sebuah motive 

merupakan kebutuhan atau dapat disebut dengan keinginan yang menyebbkan 

kecenderungan-kecenderungan. Memotivasi memunculkan energi pada setiap 
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manusia sebagai pencapaian tujuan-tujuan, berupa jangka panjang atau jangka 

dalam kurun waktu pendek yang sebelumnya ditetapkannya. Definisi yang 

dipaparkan oleh para ahli, kharakteristik motivasi, Seifert mengemukkan motivasi 

memiliki kecenderungan untuk bertindak, membangkitkan dan mengarahkan, 

memelihara atau menjaga lebih lama, dan motivasi dipelajari ataukah 

pembawaan.
71

 

Bagi kedua orangtua memotivasi merupakan suatu perbuatan untuk 

menggerakkan atau memacu seseorang anak supaya timbul keinginan dan 

kemauan dalam menghafal Al Qur’an yang terdapat di sekolah-sekolah sehingga 

tercapai akan tujuan pendidikannya sesuai dengan yang diharapkannya. Setiap 

orangtua yang menyekolahkan anaknya memilih adanya menghafal Al Qur’an, 

tujuan memotivasi adalah orangtua akan mendapatkan kabaikan yang besar sebab 

mengajarkan Al Qur’an kepada anak-anaknya. Imam Dawud meriwayatkan dari 

Sahl bin Mu’adz  r.a, bahwasanya Rasulullah shollallahu‟alaihi wasallam 

bersabda : 

“Barangsiapa yang membaca Al Qur‟an dan mengamalkannya maka Allah 

akan memakaikan mahkota kepada kedua orangtuanya pada hari kiamat, 

cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari.”
72

 

 

Kemudian tujuan motivasi orangtua memilihkan pendidikan berbasiskan 

mengahafal Al Qur’an Ahmad Baduwailan mengemukakan : 

a. Menyibukkan anak-anak dengan menghafal Al Qur’an akn memberikan 

pengaruh yang nyata pada kesalehan dan keistiqamahan mereka. 
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b. Banyak orangtua yang berharap agar anak-anak mereka berbakti kepada 

mereka, dan mereka pun sangat memerhatikan hal tersebut. Di antara perkara 

yang tak diragukan lagi ialah bahwa pendidikan yang diterapkan orangtua 

terhadap anaknya memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menjadikan 

seorang berbakti kepadanya. Salah satu faktor yang membuat anak-anak 

berbakti kepada orangtuanya adalah hafalan Al Qur’an mereka dan kesibukan 

mereka dengan Al Qur’an. 

Jika seseorang telah dikubur di dalam kubur dan dtimbun tanah, maka 

keluarga dan hartanya akan pergi meninggalkannya, lalu tinggallah dia 

seorang diri yang bertanggung jawab terhadap segala amalannya. Ketika 

itu terputuslah amalannya dan tidak ada sesuatu pun yang mengalir 

kepadanya kecuali tiga perkara. Diriwayatkan dari Abu Huarairah 

bahwasanya Rasulullah shollallahu‟alaihi wasallam bersabda : 

“Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala 

amalannya kecuali tiga perkara : sedekah jariyah,ilmu bermanfaat, atau 

anak saleh yang selalu mendoakannya.” (HR. Muslim).
73

 

 

 

3. Metode-Metode Menghafal Al Qur’an 

a. Audio/Talaqqi 

Teknik bernyanyi merupakan salah satu teknik untuk mempermudah 

menghafal Al Qur’an dengan cepat. Metode yang sudah meluas dipergunakan 

hingga sampai detik ini. Pada umumnya teknik bernyanyi digunakan pada 

kalangan anak-anak seusia tingkat taman kanank-kanak dan sekolah dasar. 

Akan tetapi pada kalangan orang-orang dewasa yang kini telah memakainya, 

sepertihalnya bebrapa anak pesantren yang telah dikembangkan menghafal Al 

Qur’an dengan mendengarkan bacaan para qari‟ melalui kaset, MP3, dan lain 
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sebagainya. Cara-cara tersebut mampu memberikan kemudahan bagi para 

seseorangyang sedang menghafal Al Qur’an dan meningkatkan daya 

ingatan.
74

 

KH.Ahsin Sakho mengemukakan “metode audio ini sangat efektif bagi 

para penghafal Al Qur’an yang memiliki daya ingat ekstra, terutama 

tunanetra dan anak-anak di bawah umur yang belum mngenal baca tulis”.
75

 

 

Sedangkan menurut Kyai Ahsin mengemukakan “media sangat membantu 

anak-anak dalam menghafal Al Qur’an diperdengarkan, anak dapat mudah 

menghafal dan melatih lisan sehingga lisan terbiasa dan lentur dalam 

mengucapkan huruf-huruf Al Qur’an”.
76

 

 

Metode talaqqi merupakan sebuah metode yang pertama kali 

dipergunakan oleh Nabi Muhammad saw untuk mengajarkan Al Qur’an 

kepada para sahabatnya, Nabi yang senantiasa memmenerima Al Qur’an dari 

perantara Jibril as dengan cara mendengar bacaan Jibril „alaihi wassalam, 

sebagaimana Jibril menerima ayat-ayat Al Qur’an pertama kali dari Allah 

Subhanahu wa ta‟ala. Saat-saat menyampaikan Al Qur’an, Nabi Muhammad 

shollallahu‟alaihi wasallam selalu membacakannya kepada para sahabatnya 

ayat-ayat yang akan dihafalkan di beberapa tempat mapun kondisi, sebab hal 

tersebut merupakan sebuah kewajiban seorang Nabi Muhammad 

shollallahu‟alaihi wasallam. Terlebih memlafadzkan dalam shalatnya. Sebab, 

Nabi Muhammad shollallahu‟alaihi wasallam mempunyai suara begitu 

merdu, tartil, keras, dan penuh dengan pemahaman.
77
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b. Gerakan 

Menghafal sambil melakukan sesuatu gerakan sangat membntu dalam 

proses pengaktifan memori. Otak manusia memiliki satu pusat kecerdasan 

yang disebut juga dengan bodily-kinesthetic-intellegent (kecerdasan gerak), 

dengan adanya menghafal melalui gerakan tertentu akan memicu pusat 

kecerdasan aktif. Gerakan otot-otot mampu membuat rileks dan santai. 

Gerakan dapat membangkitkan semangat, mengusir rasa kemalasan yang 

terdapat pada seorang diri maupun menghapuskan kejenuhan, 

membangkitkan jiwa-jiwa yang sehat. 

Teknik menghafal Al Qur’an dengan cepat menggunakan gerakan dapat 

diterapkan secara meluas. Teknik gerak membantu terutama teruntuk untuk 

menghafal suatu ungkapan yang semestinya memiliki kemiripan, tepat, tanpa 

menjumpai titik kesalahan. Pada umumnya sangat bermanfaat untuk menghafal 

ungkapa-ungkapan dalam bahasa asing. Menerapkan teknik ini dalam kehidupan 

keseharian yaitu ketika melaksanakan shalat. Ketika shalat dengan membaca 

firman Allah seperti membaca al-Fatihah maupun ayat-ayat pilihan lainnya. Anak-

anak sudah mulai menghafanya, terkadang menghafal bacaan saat-saat mendengar 

seorang imam membaca surah yang sedang dibacanya.
78

 

4. Menemukan Gaya Menghafal  

Salah seseorang imam syafi’i telah menghafal Al Qur’an saat usia baru 

menginjak 7 tahun. Begitu dengan doktor Husain Tabatabai yang baru berusia 7 

tahun mampu menghafal Al Qur’an. Peristiwa tersebut terjadi karena kedua orang 

tesebut mempu mengkombinasikan multiple intellegences (kecerdasan majemuk) 
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pada diri manusia, antara lain kecerdasan visual (cerdas rupa), kecerdasan audio, 

kecerdasan verbal-linguistik (cerdas bahasa), kecerdasan kinestetik (kecerdsan 

gerak), kecerdasan intrapesonal (cerdas sosial), dan kecerdasan logis-matematis. 

Untuk dapat menghafal dengan baik dan cepat. Otak harus disesuaikan dengan 

gaya menghafal yang melibatkan unsur indra penglihatan, pendengaran maupun 

indera perasa. Hal-hal tersebut dapat dijabarkan, diantaranya :
79

 

a. Auditorial 

Menghafal Al Qur’an dengan menggunakan gaya auditorial berarti 

menghafal dengan cara mendengarkan. Telinga sebagai alat pendengaran 

dalam menghafalkan Al Qur’an telah disebutkan dalam term „al-udzun‟, 

penggalan kata tersebut telah disebutkan dalam Al Qur’an sebanyak 15 kali. 

Allah subhanahu wa ta‟ala menyebutkannya kata tersebut berguna sebagai 

mengingatkan manusia pentingnya telinga untuk mendengarkan yang baik-

baik salah satunya dengan mendengarkan lantunan ayat-ayat firman Allah 

subhanahu wa ta‟ala. Al Qur’an menjelaskan organ pertama dimintai 

pertanggung jawaban setelah mata, dan hati (Qs. Nahl [16] : 78 dan Al-Isra 

[17]: 36). Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya pendengaran merupakan 

suatu organ tubuh pertama yang menerima informasi dalam memori 

kemudian meletakkannya pada otak manusia. Mengoptimalkan pendengaran 

(telinga) memiliki banyak manfaat, karena hampir keseluruhan metode 

menghafal Al Qur’an bersumber dari gaya menghafal Al Qur’an. Pentingnya 

pendengaran dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa hal, diantaranya: 
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1) Membaca Al Qur’an dengan memperkeras suara yang sekiranya keras. 

Orang yang senantiasa membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta‟ala, 

maka ayat tersebut secara tidak langsung akan mencetak memori dan 

secara otomatis, dengan begitu akan melekat pada daya ingatan seorang 

penghafal Al Qur’an. Sehingga pada akhirnya ingatan semakit kuat. 

2) Membaca dengan perlahan-lahan atau dengn membaca dengan tartil. 

Keuntungan membaca secara tartil untuk otak memiliki banyak 

keberfaedahan, antara lain membantu mecerdaskan otak kanan, lebih 

mempercepat hafalan dan menancap  dalam lubuk hati, dan juga bisa 

menjadi suplemen otak yang akan membantu meningkatkan kerja 

pikiran, selain itu juga menambah kemampuan menerima informasi, 

membentuk suatu hubungan pemahaman antar-ayat satu dengan ayat 

sama lain. 

3) Mendengarkan tilawah-tilawah bacaan Al Qur’an. Mendengar bacaan Al 

Qur’an memiliki nilai plus. Nilai plus bagi kepentingan otak setiap 

manusia, sebab sebagai belajar. Orang terlebih dahulu untuk 

mendapatkan informasi yang terupdate kemudian mencoba untuk 

membacanya dan menelitinya. Kegiatan mendengar dapat dilakukan di 

dalam maupun diluar sholat. Apabila mendengar sudah menjadikan 

sebuah kebiasaannya, maka orang tersebut akan mampu menghafal ayat-

ayat Allah subhanahu wa ta‟ala tanpa mushaf dan belajar. 

Memperdengarkan ini bisa menggunakan media-media elektronik 

sepertihalnya : MP3, MP4, walkma, komputer, CD, video, televisi dan 
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lain sebagainya. Dengan demikian metode talaqqi dan menghafalkan al-

Qur’an sendiri dapat dipergunakannya. Metode tersebut sebagai alat 

pendukung pendengaran suara, baik dari orangtua, seorang guru, teman 

sebayanya. 

Gaya belajar tipe auditori biasanya tidak menyukai kebisingan akan 

lingkungan yang mengganggunya, anak menyukai kegemaran membaca 

dengan keras dan mendengarkan, dapat menggulangi kembali dan 

menirukan nada, irama, maupun warna suara, kemudia anak yang 

menggunakan menghafa Al Qur’an dengan auditori anak tersebut lebih 

berbicara dalam irama yang tersusun.
80

 

b. Visual 

Menghafal dengan menggunakan gaya visual berarti memanfaatkan 

penglihatannya sebagai alat bantu menghafalkan Al Qur’an. Auditorial 

berarti berkaitan dengan gambar maupun penglihatan, dengan setiap 

manusia memanfaatkan penglihatannya sebagai meningkatkan menghafal Al 

Qur’an, maka perlunya mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta‟ala. 

Sebab ada tiga perkara yang mana akan dimintai sebuah pertanggung 

jawaban di akhirat kelak, diantaranya penglihatan, pendengaran maupun 

hati. Penglihatan mempunyai fungsi sebagai tadabbur ayat-ayat yang telah 

dihafalkannya, hal tersebut juga bisa dilaksankan dengan cara 

mensosialisasikan dengan peristiwa-peristiwama maupun dari pengalaman 

pribadi.
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Al-Ghautsani mengemukakan : “mengoptimalkan penglihatan dalam 

menghafal Al Qur’an yaitu dengan konsentrasi melihat mushaf, 

menggunakan metode kitabah, susunan-sususnan ayat, warna-warna 

tulisan Al Qur’an yang menarik, dan lain sebagainya.”
82

 

 

Anak yang memiliki kecenderungan menghafal Al Qur’an dengan 

cara visual. Anak lebih condong kepada lebih mudah mengingat apa yang 

telah dilihatnya, dipertontonkan dibandingkan dengan apa-apa yang telah 

didengarkannya, mengingat dengan asosiasi visual, biasanya anank tersebut 

tidak terlalu menyukai akan keributan lingkungan sekitarnya, pembaca cepat 

dan tekun, kemudian seorang anak lebih menyukai duni membaca 

dibandingkan dengan dibacakannya oleh orang lain. 

c. Kinestetik. 

Menghafal dengan menggunakan gaya kinestetik berarti 

memanfaatkan indra perasa sebagai alat bantu menghafalkan Al Qur’an. 

Kinestetik berarti berkaitan dengan gambar maupun penglihatan. 

Mengoptimalkan pembelajaran menghafal Al Qur’an dengan cara 

merasakan,suatu hal yang berkaitan dengan pemahaman dan dzauq (intuisi) 

seorang dala mendalami ayat-ayat yang dihafalkannya. 

Seorang anak yang memiliki gaya belajar dengan menggunakan 

kinestetik biasanya anak tersebut, menghafalkan Al Qur’an dengan cara 

berjalan-jalan dan melihat apa yang dilihatnya, banyak menggunakan isyarat 

bahasa tubuh, tidak dapat melakukan hafalan apabila tidak dengan bergerak, 

memanfaatkan jari-jemarinya sebagai penunjuk saat-saat membaca.
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E. Anak 

1. Pengertian Anak 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan arti anak berarti 

generasi kedua atau keturunan. Anak merupakan sosok manusia kecil, dan secara 

fitrah merupakan makhluk sosial. Anak memerlukan pertolongan ataupun 

mendaparkan dukungan/motivasi dari orang lain kususnya anak mendapatkan 

motivasi dari orang  terdekat salah satunya orangtua.
84

 

Anak merupakan miniatur manusia, yang pada kenyataannya memerlukan 

sebuah kasih sayang dari kedua orangtuannya, kasih sayang lebih besar 

dibandingkan dengan orang dewasa. Sebagaimana seorang anak memerlukan 

asupan makanan, begitu juga seorang anak yang membutuhkan cinta maupun 

kasih sayang dari kedua orangtuanya. Anak tidak memperdulikannya entah 

menempati tempat tinggal yang sekiranya kurang memenuhi kelayakan untuk 

dihuni sebanagi tempat tinggal kesehariannya. Namun, anak mementingkan, 

perolehan cinta dan kasih sayang entah dari keluarganya ataupun bukan dari pihak 

keluarganya. Sebab dengan adanya cinta yang tulus terlahir dari sesosok kedua 

orangtuannya atau keluarga yang bersangkutan, ia mampu menapaki demi setapak 

perjalanan pertumbuhan menuju manusia seutuhnya dan sebenar-benarnya. Oleh 

karenanya, sumber yang dihasilkannya merupakan cinta dan kasih sayang. Di 

bawah refleksi cinta, perasaan maupun pikiran anak mampu terasuh dengan baik, 

hingga pada akhirnya menjadikannya manusia yang baik pula.
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Menurut R.A Kartini, “Anak-anak yaitu manusia muda dalam unsur muda 

dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena terpengaruh untuk 

keadaansekitarnya.”Oleh karena itu, anak-anak perlu perhatian secara 

sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan 

dan lemah, irosisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi 

yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan 

mereka sering menjadi korban tindak kekerasan terhadap hak-haknya.
86

 

 

2. Kharakteristik Anak Usia 7-10 Tahun dalam Menghafal Al Qur’an 

Usia anak-anak saat-saat menginjak 7 hingga 10 tahun, seoarang anak 

mendapatkan perlindungan, seperti halnya yang tertuliskan dalam kaidah syariah 

“Perintahlah mereka pada usia memasuki 7 tahun, dan pukullah mereka saat-

saat mereka menginjak usia 10 tahun.” Pada jangka waktu anak menginjak usia 7 

hingga 10 tahun, anak-anak membutuhkan asupan-asupan yang diberikan kepada 

oleh kedua orangtua, selain asupan nilai-nilai pendidikan, anak membutuhkan 

dukungan atau dorongan, pengajaran dengan baik tetapi seoarang anak bukan 

berarti mendapatkan perlakuan hukuman berupa pukulan-pukulan. 

Kedua orangtua senantiasa memberikan perhatian perkembangan anak-

anak, dengan memperlakukan seoarng anak dengan baik dan memuji 

keberhasilannnya. Setiap orangtua disarankan mampu memahami secara benar 

ketika anak sedang melakukan sebuah kesalahan. Andaikata setiap kesalahan anak 

diperhitungkan oleh syariat, niscaya Allah swt akan memasukkan mereka dalam 

kategori orang-orang yang dibebani oleh hukum. Tetapi dengan kasih sayang 

Allah, Allah telah membebankan hukuman kepada anak yaitu ketika seorang anak 

tumbuh dengan besar hingga menggapai usia baligh dan dewasa.
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Setiap seseorang dalam pribadinya masing-masing akan dijumpai sebuah 

karakteristik, karakteristik memiliki perbedaan setiap individu begitu dengan 

setiap kharakteristik yang dimilik oleh setiap anak jenjang sekolah dasar, sekolah 

menengah pertama, sekolah menengah atas maupun jenjeng universitas. Pada 

umumnya Ingatan atau memory anak menginjak seusia 8 hingga 12 tahun 

memiliki sebuah daya ingatan yang cukup baik, sebab daya menghafal sesuatu 

perkara maupun daya ketajaman mengingat merupakan susuatu keunikan. 

Kunikan daya mengingatnya paling kuat. Sehingga seorang anak mampu memuat 

jumlah materi ingatan paling bayak.
88

 

Usia anak antara 7-10 tahun merupakan salah satu fase ketika seorang 

anak lebih membutuhkan sebuah motivasi ataupun bimbingan dalam 

pembelajaran mereka daripada sekedar hanya pukulan ataupun perintah dengan 

menggunakan nada keras. Pada fase anak menginjak usia 7 hingga 10 tahun, 

kedua orangtua hendaknya memberikan apresiasi terhadap anak, jikalau anak 

mendapatkan penghargaan atau anak memiliki akhlak yang baik. Tetapi saat-saat 

orangtua memberikan sebah penghargaan kepada anak, memilihkan barang 

dianjurkan yang memberikan semangat kepada anak untuk menghafalkan al-

Qur’an. Misalnya : orangtua memberikan kaset CD yang dalamnya berisikan 

murottal-murottal, CD murottal yang bisa dipasang melalui laptop atau komputer, 

sebab dengan memberikan hadiah berupa kaset murottal anak dapat merangsang 

secara langsung firman-firman Allah.
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Kemudian selain pembahasan mengenai kharakteristik dalam menghafal 

Al Qur’an. Seorang penhafal Al Qur’an membutuhkan sebuah metode-metode 

yang dipergunakannya saat melakukan menghafal Al Qur’an. Metode dalam 

menghafalkan Al Qur’an dipergunakan supaya menghafalkan Al Qur’an dengan 

memudahkannya bagi setiap para menghafal Al Qur’an. Metode menghafal Al 

Qur’an diantaranya : Pertama. Hendaknya seseorang mencari teman yang turut 

menghafal bersamanya sebagai teman dekatnya, teman dekatnya saat-saat berlajar 

dan bermain bersama.
90

 Tetapi, jikalau teman tidak memadai dalam menghafalkan 

Al Qur’an, orangtua terdekat dapat dijadikan sebagai fasilitator dalam menyimak 

bacaan seorang anak. 
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