
1 
Ilham Nurrohman , 2016 
PEMBINAAN TAḤFĪẒ AL-QUR`ĀN BAGI ANAK DALAM KELUARGA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara bahasa, Al-Qur`ān berasal dari kata kerja qara‟a yang berarti 

mengumpulkan atau menghimpun, dan qirā‟ah yang berarti menghimpun huruf-

huruf dan kata-kata yang satu dengan yang lainnya dalam suatu ucapan yang 

tersusun rapi. (Mukni'ah, 2011, hal. 201). Sedangkan menurut istilah Al-Qur‟an 

Merupakan kitab suci terakhir yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. 

(Yamani, 2015, hal. 273). 

Pengertian di atas sejalan dengan pendapat Abdullah (2009, hal. 137), 

bahwasannya Al-Qur`ān Al-Karīm adalah firman atau perkataan Allāh SWT. 

yang Maha Kuasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., yang 

kemudian diteruskan kepada umatnya sampai kepada kita secara mutawattir. 

Membaca Al-Qur`ān dihitung sebagai suatu ibadah, walaupun hanya membaca 

satu ayat yang paling pendek sekalipun. 

Al-Qur`ān Al-Karīm adalah Kalām Allāh yang diturunkan kepada penutup 

para Rasūl, yakni Nabi Muhammad Saw. Allāh Swt. berfirman : 

     
      

Artinya :  dan Sesungguhnya Al-Qur`ān itu benar-benar adalah suatu kemuliaan 

besar bagimu dan bagi kaummu dan kelak kamu akan diminta 

pertanggung jawaban (Q.s. Al-Zukhruf: 44).

 

 

Allāh telah menjadikan Al-Qur`ān sebagai mukjizat dalam penjelasan. 

Sehingga ia menjadikan Al-Qur`ān sebagai mukjizat yang kekal bagi Rasūl Allāh 

(As-Sirjani & Khalik, 2008, hal. 15) 

                                                           
 Seluruh teks dan ayat al-Qurān dan terjemahnya dalam skripsi dikutip dari softwere al-Qurān in word 

yang divalidasi peniliti dari al-Qurān dan Terjemahannya,  penerbit  JABAL, hal. 492. Selanjutnya 

kutipan al-Qurān ini ditulis dengan singkatan (Q.S.) yang berarti Qurān Surah yang telah dilengkapi 

dengan nama surat dan nomor ayat seperti yang tertera di atas. 
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Al-Qur`ān merupakan firman Allāh Swt., yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad Saw. melalui malaikat Jibril dan dijadikan pedoman hidup bagi 

seluruh umat manusia yang beriman. Al-Qur`ān dan Islam ibarat jasad dan rūḥ 

(Jannah & Hidayat, 2009, hal. 1). 

Menghafal merupakan kata yang sudah tidak asing lagi di telinga 

seseorang, namun aplikasi dan metode dalam menghafal rata-rata masih belum 

optimal dalam pelaksanaanya, terutama menghafal Al-Qur‟ān. Menurut Al-

Qattan, (2009, hal. 1) di dalam buku „Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur‟ān‟, Al-Qur`ān 

adalah mukjizat Islam yang kekal dan selalu diperkuat dengan Ilmu-ilmu 

pengetahuan yang Allāh turunkan kepada Rasūl Allāh Saw. 

“…dan sesungguhnya Al-Qur`ān itu adalah kitab yang mulia yang tidak 

datang kepadanya (Al-Qur`ān ) kebaṭilan baik dari depan maupun dari 

belakangnya,yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Maha 

Terpuji.”(Q.s. Fuṣṣilat 41-42). 

 

Dalam upaya memahami Al-Qur`ān sebagai petunjuk umat manusia di 

dunia yakni dengan mempelajari Al-Qur`ān dan mengajarkan Al-Qur`ān adalah 

farḍu kifāyaħ. Ḥadīṡ yang diriwayatkan Uṡman r.a. tentang belajar dan 

mengajarkan Al-Qur`ān adalah “Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar 

Al-Qur`ān dan mengajarkannya” (Umar N. , 2008, hal. 240).  

Dari Ibnu Mas‟ud r.a. dia berkata: “Rasūl Allāh Saw. bersabda: 

”Barangsiapa yang membaca satu huruf dalam Al-Qur`ān maka baginya adalah 

satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan itu dilipatgandakan menjadi sepuluh 

kalilipat, aku tidak mengatakan ”Alif lām mīm” itu adalah satu huruf, tetapi Alif 

satu huruf, Lam satu huruf, dan Mim satu huruf” (HR.Tirmidzī) (Yusuf, 2008, 

hal. 223). 

Dasar dalam mempelajari Al-Qur`ān yakni dengan belajar dalam 

membacanya terlebih dahulu. Para ulama, dahulu dan sekarang, menaruh 

perhatian besar terhadap tilawah (cara membaca) Qur‟ān  sehingga pengucapan 

lafaż-lafaż Al-Qur`ān menjadi baik dan benar. Kemudian mereka mendefinisikan 

tajwīd sebagai memberikan kepada huruf akan hak-hak dan tertibnya, 
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mengembalikan huruf kepada makhraj dan asalnya, serta menghaluskan 

pengucapannya dengan cara yang sempurna tanpa berlebihan, kasar, tergesa-gesa, 

dan dipaksa-paksa (Al-Qattan, 2009, hal. 256).  

Sejalan dengan itu Herry (2013, hal. 19) mengungkapkan bahwasannya 

orang yang rajin membaca Al-Qur`ān akan memiliki keistimewaan tersendiri 

dalam dirinya seperti dalam suatu riwayat bahwasannya Abū Mūsa Al-Asy‟ari 

mengatakan, bahwa Nabi Muhammad Saw. bersabda: “Perumpamaan seorang 

mu`min yang membaca Al-Qur`ān seperti buah utrūjah, rasanya enak dan baunya 

harum; dan perumpamaan bagi orang mu‟min yang tidak membaca Al-Qur`ān , 

yaitu seperti buah kurma, rasanya manis tetapi tidak memiliki aroma; dan 

perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur`ān seperti buah raiḥānah, 

baunya harum tapi rasanya pahit; dan perumpaan orang munafik yang tidak 

membaca Al-Qur`ān yaitu sama seperti buah hanḍalah, tidak memiliki aroma dan 

rasanya pahit.” (H.R. Bukhari dan Muslim).   

Menghafal dan menjaga Al-Qur`ān merupakan salah satu kewajiban bagi 

umat muslim, oleh kerena itu mempelajari, menghafal lalu mengamalkannya 

sangatlah penting, karena terdapat banyak pahala dan keutamaan dalam 

menghafal dan menjaga bacaan Al-Qur`ān agar tetap baik dan benar. 

Akan tetapi, pada kenyataan yang terjadi di masyarakat muslim di 

Indonesia masih terdapat banyak per-masalahan mengenai kemampuan membaca 

Al-Qur`ān, sebagaimana diungkap oleh Muftisani, sebagai berikut: 

“Sebuah hasil survey dari Institut Ilmu Al-Qur`ān (IIQ) Jakarta, 

menyebutkan bahwasannya 65 persen umat Islam di Indonesia buta aksara 

Al-Qur`ān , sebanyak 35 persen lagi hanya bisa membacanya saja, dan 

sendangkan yang mampu membaca dengan benar hanya 20 persen saja” 

(Muftisany, 2014). 

 

Masih dalam blog yang sama survey lain yang dibeberkan Lembaga 

Survey Indonesia (LSI) menyatakan, bahwasannya budaya membaca Al-Qur`ān  

pada kaum muda muslim di Indonesa sangatlah minim, dan menurut surveynya 

menyebutkan; 
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“ Hasil survey yang dibeberkan di Jakarta pusat pada 14 Juni tahun 2011 

itu menyebukan, kaum muda muslim yang terdapat di kota besar yang 

membaca Al-Qur`ān hanya 10,8 persen, yang sering 27,5 persen, yang 

kadang kadang 61,1 persen, dan yang tidak pernah sama sekali hanya 0,3 

persen” (Muftisany, 2014). 

 

Menurut survey di atas telah terbukti bahwasannya, masih sedikit sekali 

mayoritas muda muslim khususnya di Indonesia yang belum bisa membaca Al-

Qur`ān. Tentunya bagi kita sebagai penerus generasi Qur`āni sangatlah miris 

mengetahuinya. Untuk itu, dalam upaya memeberantas buta huruf Al-Qur`ān di 

Indonesia saat ini telah banyak lembaga-lembaga pesantren yang berlomba dan 

berorientasi fokus pada bidang membaca dan menghafal Al-Qur`ān. Dengan 

tujuan tentunya untuk membasmi buta huruf Al-Qur`ān di Indonesia sejak dini. 

Dengan berbagai model dan metode yang pariatif, lembaga-lembaga pesantren di 

Indonesia ini serius menggarap pendidikan di bidang taḥfīẓ  Al-Qur`ān. 

Selain lembaga-lembaga yang sekarang sudah banyak menawarkan 

program pendidikan taḥfīẓ Al-Qura`ān, anak juga perlu mendapatkan pendidikan 

pertama dan paling utama, yaitu di dalam ruang lingkup keluarga. Karena 

pendidikan awal anak dimulai dari pendidikannya di dalam lingkup keluarganya 

terlebih dahulu. 

Menurut Vembriarto dalam (Nadlifah, 2013, hal. 19) memandang keluarga 

adalah sekelompok sosial kecil yang umumnya terdiri dari ayah, ibu dan anak. 

Keluarga juga menduduki posisi terpenting diantara lembaga-lembaga sosial yang 

memiliki perhatian terhadap pendidikan anak. biasanya di dalam keluarga 

ditanamkan niali-nilai agama untuk membentuk perilaku anak. oleh karena itu 

pendidikan agama di dalam keluarga sangat diperlukan untuk mengetahui 

batasan-batasan baik dan buruk dalam kehidpuan sehari-hari (Djaelani, 2013, hal. 

103). 

Sedangkan menurut Syahran Jailani (2014, hal. 246) keluarga sebagai 

sebuah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga diharapkan 
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senantiasa berusaha menyediakan kebutuhan, baik biologis, maupun psikologis 

bagi anak, serta merawat dan mendidiknya.  

 

Sejalan dengan pendapat di atas Rahman (2005, hal. 19) mengungkapkan 

bahwa orang tua berkewajiaban memelihara anak-anaknya dengan cara mendidik, 

membersihkan pekerti, dan mengajarinya akhlak-akhlak yang mulia, serta 

menghindarkannya dari teman-teman yang berpekerti buruk. 

Persoalan dalam mendidik anak  tentu bukanlah persoalan yang sederhana, 

terlebih jika ketika orang tua menginginkan buah hatinya untuk menjadi seorang 

ḥafīẓ, dan kelak menjadi generasi yang luar biasa dan membanggakan. Oleh 

karena itu orang tua adalah guru yang paling utama dan pertama memberikan 

pendidikan kepada anaknya dan bertanggung jawab penuh terhadap proses 

pertumbuhannya (Rahim, 2013, hal. 88). Yaitu salah satunya dengan selalu 

mengedepankan pendidikan Al-Qur`ān, karena mengajarkan Al-Qur`ān 

merupakan hak bagi anak dan menjadi kewajiban utama bagi orang tua. 

Masa kanak-kanak juga merupakan masa-masa yang sangat penting untuk 

menanamkan dan menumbuhkan rasa cinta anak kepada Al-Qur`ān. Dalam hal ini 

orang tua bisa mulai dari mengajarkan anaknya membaca, menulis, memahami, 

dan yang tidak ketinggalan adalah bagaimana membentuk anak yang mampu 

menghafal Al-Qur`ān (Hambali, 2013, hal. 7).  

Dengan demikian bagi orang tua yang mengajarkan Al-Qur`ān kepada 

anaknya, tentu mendapatkan ganjaran serta keistimewaan tersendiri. Bagi orang 

tua yang mendidik dan mengajarkan anaknya membaca dan menghafal Al-

Qur‟ān, seperti yang dikutip oleh Herry (2013, hal. 21) di dalam bukunya yang 

berjudul “Agar Orang Sibuk bisa Menghafal Al-Qur`ān ”, dari sebuah hadiṡ yang 

berbunyi „Mu‟aż bin Anas r.a. menyebutkan bahwa Rāsul Allāh bersabda: 

“Barangsiapa yang membaca Al-Qur`ān dan mengamalkannya, maka akan 

dipakaikan kepada orang tuanya sebuah mahkota yang sinarnya lebih terang dari 

matahari di dunia pada hari kiamat nanti. Kalaulah sekiranya ada bersama kalian, 
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maka apa perkiraan kalian tentang orang yang mengamalkannya?.”(H.R. Aḥmad, 

Abū Dāwūd, Baihaqī, dan Hakīm). 

 

Maka dari itu, mengenalkan, mengajarkan, dan membelajarkan Al-Qur`ān 

sangatlah penting bagi para orang tua kepada anaknya sejak dini. Karena banyak 

sekali keutamaan, keistimewaan, dan pahala yang besar bagi yang membaca, 

menghafal, mengamalkan, dan mengajarkan Al-Qur`ān kepada sesama. 

Terdapat banyak sekali lembaga-lembaga pesantren yang menawarkan 

pendidikan tahfiz di dalamnya. Namun tidak sedikit pula orang tua yang lebih 

memilih membina anak-anaknya di rumah atau di lingkungan keluarga terlebih 

dahulu dengan alasan yang bermacam-macam tentunya.    

Dari permasalahan di atas dapat peneliti simpulankan bahwasannya 

pendidikan Al-Qur`ān sejak dini pada anak sangatlah penting, agar anak lebih 

mencintai Al-Qur`ān dari mulai mampu membaca sampai mampu menghafal Al-

Qur`ān itu sendiri sejak kecil sebagai bekal di masa dewasanya kelak. Maka dari 

itu peneliti melakukan studi kasus pada keluarga K.H. Ahmad Farizi, beliau 

merupakan ketua divisi bidang taḥfīẓ Al-Qur‟ān sekaligus pimpinan pondok taḥfīẓ 

di Pondok Pesantren Al-Falah 2 Nagreg. 

Sama halnya dengan yang dilakukan oleh Keluarga KH. Ahmad Farizi. 

Keluarga yang tinggal di lingkungan pesantren Al-Falah Nagreg ini lebih memilih 

mendidik dan membina tahfiz pada anaknya di rumah, karena menurutnya 

pendidikan pertama dan paling utama yang didapat oleh anak ya pendidikan dan 

pembinaan di dalam keluarga terlebih dahulu.  

KH. Ahmad Farizi merupakan keluarga yang selalu menanamkan nilai-

nilai keagamaan yang sangat kuat di dalam setiap aktifitsanya, termasuk dalam 

membina dan mendidik seorang anak. Dalam keluarganya beliau baru dikaruniai 

satu orang anak laki-laki yang kini berumur 10 tahun dan masih duduk di bangku 

kelas 5 SD yang bersekolah di SDN 2 NAGREG. Selain kesibukannya sebagai 

pengurus pondok pesantren, KH. Ahmad Farizi juga diamanahi sebagai kepala 
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divisi pendidikan dasar, pengasuh, sekaligus pembina pada bidang pendidikan 

taḥfīẓ Al-Qur`ān di Pondok Pesantren Al-Falah Nagreg. Namun disela-sela 

ksesibukannya di luar rumah, proses pendidikan di dalam keluarga pun berjalan 

dengan baik. 

Dengan didasari latar belakang di ataslah Peneliti tergugah untuk meneliti 

lebih dalam serta menuangkan dalam skripsi yang berjudul “PEMBINAAN 

TAḤFĪẒ AL-QUR`ĀN BAGI ANAK DALAM KELUARGA (Studi Kasus 

Pada Keluarga KH. Ahmad Farizi).” Penelitian ini  sangatlah penting untuk 

memberikan kontribusi bagi para orang tua dalam membina keluarga khususnya 

anak dalam bidang pendidikan agama Islam dan Taḥfīẓ Al-Qur`ān, sehingga 

menjadikan motivasi bagi orang tua agar anak menjadi penghafal Al-Qur`ān (Al-

Hafīẓ), yang juga bisa memberikan manfaat dan syafaat bagi orang-rang di 

sekitarnya.    

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, agar penelitian ini mencapai sasaran 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka Peneliti perlu merumuskan apa saja 

yang akan menjadi permasalahannya. Secara umum masalah yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah “bagaimana pembinaan taḥfīẓ pada anak di dalam 

keluarga K.H. Ahmad Farizi?” 

Untuk lebih memudahkan dalam proses penelitiannya, Peneliti 

merumuskan beberapa masalah yang akan diteliti: 

1. Bagaimana perencanaan pembinaan taḥfīẓ Al-Qur‟ān  bagi anak di dalam 

keluarga KH. Ahmad Farizi? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembinaan taḥfīẓ Al-Qur‟ān bagi anak di dalam 

keluarga KH. Ahmad Farizi? 

3. Bagaimana hasil dari pembinaan taḥfīẓ Al-Qur‟ān bagi anak di dalam 

keluarga KH. Ahmad Farizi? 
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C. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mendeskripsikan dan 

mengetahui bagaimana proses hingga hasil dari pembinaan taḥfīẓ Al-Qur‟ān  bagi 

anak khususnya di dalam keluarga. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini 

adalah; 

 

1. Mengetahui perencanaan dari pembinaan taḥfīẓ Al-Qur`ān bagi anak di dalam 

keluarga KH. Ahmad Farizi. 

2. Mengetahui pelaksanaan pembinaan taḥfīẓ Al-Qur`ān bagi anak di dalam 

keluarga KH. Ahmad Farizi. 

3. Mengetahui hasil dari pembinaan taḥfīẓ Al-Qur`ān untuk anak di dalam 

keluarga KH. Ahmad Farizi. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat 

memberikan pelajaran yang positif tentang pentingnya menghafal Al-Qur`ān 

bagi anak pada usia produktif di dalam ruang lingkup keluarga, khususnya 

bagi orang tua yang menjadi guru pertama bagi anak dalam mengajarkan Al-

Qur`ān . 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi orang tua, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam 

mendidik anak, khususnya dalam menanamkan semangat menghafal Al-

Qur`ān pada anak sejak dini, sebagai bekal di masa depannya kelak. 

b. Bagi peneliti, penelitian ini dijadikan sebagai media untuk menambah 

wawasan dan pengalaman dalam penyusunan karya tulis ilmiah serta 

sebagai upaya dalam memahami pembinaan taḥfīẓ Al-Qur`ān di dalam 

keluarga, juga implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. 
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c. Bagi pembaca, penelitian ini dijadikan sebagai suplemen motifasi bagi 

pembaca mengenai pentingnya menghafal Al-Qur`ān sejak dini dan 

mendidik anak-anak yang bukan hanya berkompetisi di bidang ilmu 

pengetahuan umum saja tapi di bidang agama juga, khususnya dengan 

adanya pembinaan-pembinaan taḥfīẓ sejak dini di dalam keluarga.  

 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyuluruh sehingga 

pembaca dapat memahami tentang isi skripsi ini, peneliti menyajikan struktur 

organisasi skripsi dengan penjelasan secara garis besar. Peneliti menyusun 

sistematika Penelitian skripsi ini sebagai berikut. 

 

BAB I  Pendahuluan, berisi pemaparan latar belakang penelitian, rumusan 

masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur 

organisasi skripsi. 

BAB II Kajian Pustaka, berisi tentang landasan teori yang relevan dengan 

judul skripsi ini sebagai landasan pemikiran dalam pemecahan 

masalah yakni tentang pembinaan taḥfīẓ Al-Qur`ān dalam lingkungan 

keluarga. 

BAB III Metode Penelitian, yang meliputi pendekatan penelitian, desain 

penelitian, lokasi dan subjek penelitian, instrument penelitian, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

BAB IV  Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang merupakan hasil dari 

penelitian Peneliti untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan. 

BAB V Simpulan dan Rekomendasi, yang merupakan kesimpulan dari hasil 

penelitian dan pembahasan serta rekomendasi sebagai sumbangan 

pemikiran Peneliti. 


