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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menghafal Al-Qur’an merupakan suatu keutamaan yang besar dan 

posisi itu selalu didambakan oleh semua orang yang benar dan orang yang 

bercita-cita tulus, serta berharap pada kenikmatan duniawi dan ukhrawi agar 

manusia nanti menjadi hamba Allah dan dihormati dengan penghormatan 

yang sempurna.1 

Tidaklah seseorang dapat meraih tuntunan dan keutamaan tersebut, 

yang menjadikannya masuk ke dalam deretan malaikat baik kemuliaan 

maupun derajatnya, kecuali dengan cara mempelajari dan mengamalkannya. 

Mengenai hal ini Rasulullah SAW bersabda: 

 
انما مثَلُ صا حبِ :ِاِهللا صلَى اُهللا علَيه وسلَم قَا لَ  ي اُهللا عنهمااَنَّ رسولَابنِ عمررض ِعن

 تبا ذَهنْ اَطْلقَهاا وكَهسااَمهلَيع دا هنْ عا قَلَةبِلِ اْملُعبِ اْالا حثَلِ صكَم انرواه (اْلقُر
  )البخاري ومسلم

Artinya: Dari Ibnu Umar ra. bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda: 
“Sesungguhnya perumpamaan orang yang menghafal Al-Qur’an, 
seperti pemilik unta yang diikat. Jika ia menjaganya berarti ia telah 
mengikatnya, namun jika ia melepaskan ikatan itu niscaya unta 
akan pergi.” (HR. Bukhori dan Muslim)2 

 
Hadits tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang menghafal Al-

Qur’an diharapkan selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. dengan 

                                                        
1Sa’dulloh, 9 Cara Praktis Menghafal Al-Qur’an (Jakart : Gema Insani, 2008), 23.  
2Zaenuddin Ahmad Azzubaidi, Terjemah Hadits Shahih Bukhari jilid 2 (Semarang: CV Thoha 
Putra, 1986), 551. 
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banyak membaca dan menghafalnya, apabila ia mencintai Al-Qur’an sudah 

tentu ia akan berusaha memperbaiki hafalannya, sebab orang yang akan 

diangkat derajatnya oleh Allah SWT. pasti akan mendapatkan banyak ujian.  

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 3 menjelaskan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.3 

 
Salah satu komponen dalam sistem pendidikan adalah adanya 

peserta didik. Peserta didik merupakan komponen yang sangat penting dalam 

sistem pendidikan, sebab seseorang tidak bisa dikatakan sebagai pendidik 

apabila tidak ada yang dididiknya. 

Peserta didik adalah orang yang memiliki potensi dasar, yang perlu 

dikembangkan melalui pendidikan, baik secara fisik maupun psikis, baik 

pendidikan itu dilingkungan keluarga, dilingkungan sekolah maupun 

dilingkungan masyarakat dimana anak tersebut berada, sebagai peserta didik 

juga harus memahami kewajiban, etika serta melaksanakanya. Kewajiban 

adalah sesuatu yang wajib dilakukan atau dilaksanakan oleh peserta didik, 

sedangkan etika adalah aturan perilaku, adat kebiasaan yang harus ditaati dan 

dilaksanakan oleh peserta didik dalam proses belajar, namun itu semua tidak 

terlepas dari keterlibatan pendidik, karena seorang pendidik harus memahami 
                                                        
3Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS & Peraturan Pemerintah R.I. 
Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Serta Wajib Belajar (Bandung: Citra Umbara, 
2012), 6.   



 3

dan memberikan pemahaman tentang dimensi-dimensi yang terdapat di dalam 

diri peserta didik terhadap peserta didik itu sendiri, kalau seorang pendidik 

tidak mengetahui dimensi-dimensi tersebut, maka potensi yang dimiliki oleh 

peserta didik tersebut akan sulit dikembangkan, dan peserta didikpun juga 

mengenali potensi yang dimilikinya.4 

MI Al-Fattah Pecalongan adalah satu-satunya Lembaga yang 

menerapkan hafalan juz 30 (juz ‘amma) dan menjadikan hafalan Al-Qur’an 

sebagai salah satu ciri khas dari lembaga tersebut, adanya penerapan hafalan 

juz 30 (juz ‘amma) di MI Al-Fattah Pecalongan, merupakan salah satu bentuk 

usaha yang dilakukan kepada para peserta didik untuk meminimalisir anak 

kurang lancar bahkan sama sekali tidak bisa membaca ayat-ayat Al-Qur’an, 

sehingga usaha yang sudah berjalan ini sangat mendapat dukungan penuh dari 

masyarakat sekitar, bahkan orang tua peserta didik. 

Hafalan Al-Qur’an yang ada dilembaga tersebut, selain untuk 

memberantas buta huruf Al-Qur’an, secara tidak langsung mengenalkan 

kepada para peserta didik akan pentingnya menghafal Al-Qur’an sebagai 

pedoman hidup bagi manusia agar tidak tersesat ke jalan yang tidak diridhoi 

Allah SWT. 

Penerapan hafalan Al-Qur’an juz 30 (juz ‘amma) sebagai kewajiban 

bagi peserta didik di MI Al-Fattah Pecalongan ini tergolong kedalam kegiatan 

intrakurikuler yaitu kegiatan belajar mengajar yang waktunya sudah 

terprogram pengajaran. Namun, kegiatan tersebut hanya sebagai penunjang 
                                                        
4Ananda Heristina, “Hak dan Kewajiban Peserta Didik”, 
http://anandaheristina.blogspot.co.id/2014/11/hak-dan-kewajiban-peserta-didik.html (03 Agustus 
2015). 
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materi kedalam Pendidikan Agama Islam. Oleh karena itu, Kepala Sekolah 

tidak langsung mendirikan begitu saja, akan tetapi hal ini mendapat Surat 

Keputusan dengan menimbang, mengingat dan memperhatikan.  

Berdasarkan Surat Keputusan tersebut nantinya antara pihak 

Madrasah dan guru pembimbing hafalan Al-Qur’an juz 30 (juz ‘amma) ada 

kerjasama dengan pihak wali murid, sehingga proses tersebut dapat terlaksana 

dengan baik. 

Alasan peneliti mengambil lembaga pendidikan di MI Al-Fattah 

Pecalongan karena pelaksanaan hafalan Al-Qur’an juz 30 (juz ‘amma) 

tersebut diwajibkan kepada seluruh peserta didik mulai kelas 1 sampai kelas 

6, peserta didik yang masih kelas 1 mayoritas berumur 6-7 tahun, anak yang 

baru lahir sampai 7 tahun adalah fase dimana anak itu untuk bermain, 

biasanya anak itu masih tidak sanggup menerima beban berat kedalam 

otaknya apalagi ditekan untuk melakukan sesuatu seperti yang ada di 

Lembaga Al-Fattah yang mewajibkan peserta didik menghafal Al-Qur’an juz 

30 (juz ‘amma). 

Berdasarkan uraian tersebut maka terdapat kesenjangan unik yang 

menjadi atau untuk melakukan penelitian dengan judul “Hafalan Al-Qur’an 

Juz 30 (juz ‘amma) sebagai Kewajiban bagi Peserta Didik di Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) Al-Fattah Pecalongan Sukosari Bondowoso Tahun Pelajaran 

2015/2016”. 
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B. Fokus Penelitian 

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah 

fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua rumusan masalah yang 

dicari jawabannya melalui proses penelitian. Perumusan masalah harus 

disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan 

dalam bentuk kalimat tanya.5 Adapun fokus penelitian yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pelaksanaan hafalan Al-Qur’an juz 30 (juz ‘amma) 

yang diwajibkan bagi peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Fattah 

Pecalongan Sukosari Bondowoso Tahun Pelajaran 2015/2016? 

2. Bagaimana problematika hafalan Al-Qur’an juz 30 (juz ‘amma) di 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Fattah Pecalongan Sukosari Bondowoso 

Tahun Pelajaran 2015/2016? 

3. Bagaimana evaluasi hafalan Al-Qur’an juz 30 (juz ‘amma) di Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) Al-Fattah Pecalongan Sukosari Bondowoso Tahun 

Pelajaran 2015/2016? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang dituju 

dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada 

                                                        
5Tim penyusun STAIN Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: STAIN Jember Press, 
2014), 72. 
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masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.6 Adapun tujuan yang 

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis proses pelaksanaan hafalan Al-Qur’an juz 30 (juz ‘amma) 

yang diwajibkan bagi peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Fattah 

Pecalongan Sukosari Bondowoso Tahun Pelajaran 2015/2016 

2. Menganalisis problematika hafalan Al-Qur’an juz 30 (juz ‘amma) di 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Fattah Pecalongan Sukosari Bondowoso 

Tahun Pelajaran 2015/2016 

3. Menganalisis evaluasi hafalan Al-Qur’an juz 30 (juz ‘amma) di Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) Al-Fattah Pecalongan Sukosari Bondowoso Tahun 

Pelajaran 2015/2016 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian berisi tentang konstribusi apa yang diberikan 

setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang 

bersifat teoritis dan kegunaan yang bersifat praktis, seperti kegunaan bagi 

penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian 

harus realistis.7 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik untuk 

peneliti, kelembagaan IAIN Jember, serta seluruh guru, karyawan, dan 

peserta didik MI Al-Fattah Pecalongan. Beberapa manfaat dari penelitian ini, 

antara lain: 

                                                        
6Tim penyusun STAIN Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 73. 
7Tim penyusun STAIN Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 73. 
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1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan bagi 

kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan tentang 

menghafal Al-Qur’an dan metode-metodenya. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini bermanfaat bagi: 

a. Peneliti 

Menambah wawasan terhadap disiplin ilmu yang dimiliki dan dapat 

mengembangkan skill dibidang penelitian terutama dalam 

meningkatkan mutu pendidikan untuk anak MI dalam menghafal Al-

Qur’an dan dapat memberikan motivasi terhadap peneliti untuk dapat 

menghafal Al-Qur’an. 

b. Peserta Didik 

Mempermudah dalam menghafal Al-Qur’an serta menambah 

pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya menghafal Al-Qur’an. 

c. Mahasiswa IAIN Jember  

Menjadi bahan tambahan refrensi mahasiswa khususnya prodi 

Pendidikan Agama Islam yang ingin mengembangkan kajian karya 

ilmiah mereka. 

d. Guru Pembimbing Hafalan Al-Qur’an Juz 30 (Juz ‘Amma) 

Dijadikan sebagai masukan dan salah satu acuan dalam hafalan Al-

Qur’an juz 30 (juz ‘amma) tentang proses pelaksanaan, metode dan 

problematika dalam menghafal Al-Qur’an untuk diterapkan kepada 
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peserta didiknya sehingga terjalin suasana belajar yang kondusif dan 

inovatif. 

 

E. Definisi Istilah 

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang  

menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak 

terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh 

peneliti.8 Istilah yang terkandung dalam judul tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Hafalan Al-Qur’an juz 30 (juz ‘amma) 

Hafal berarti telah masuk dalam ingatan (tentang pelajaran), dan 

dapat mengucapkan kembali di luar kepala (tanpa melihat buku). 

Menghafal (kata kerja) berarti berusaha meresapkan ke dalam pikiran agar 

selalu diingat.9 

Al-Qur’an adalah kitab suci yang terakhir diturunkan Allah SWT. 

dengan perantara malaikat Jibril a.s. kepada Nabi Muhammad SAW. 

sebagai kunci dan kesimpulan dari semua kitab-kitab suci yang pernah 

diturunkan Allah SWT. kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus Allah 

sebelum Nabi Muhammad.10 Juz 30 (juz ‘amma) adalah juz terakhir dari 

30 juz didalam Al-Qur’an. 

Menghafal Al-Qur’an juz 30 (juz ‘amma) adalah proses 

menghafal Al-Qur’an secara keseluruhan, baik hafalan maupun ketelitian 

bacaannya serta menekuni, merutinkan dan mencurahkan perhatiaannya 
                                                        
8Tim penyusun STAIN Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 45. 
9Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), 291. 
10Sa’dulloh, 9 Cara Praktis Menghafal, 1. 
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untuk melindungi hafalan dari kelupaan, sedangkan hafalan Al-Qur’an 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hanya proses menghafal Al-

Qur’an pada juz 30 (juz ‘amma) saja, dan dalam penelitian ini peserta 

didik mampu menghafal Al-Qur’an juz 30 (juz ‘amma) dengan baik dan 

benar serta lancar melalui metode-metode hafalan yang ada di MI Al-

Fattah pecalongan, peserta didik mempunyai kemampuan untuk menguasai 

hafalan tersebut dengan fasih. 

2. Kewajiban bagi Peserta Didik 

Wajib adalah perkara yang harus diikuti (tidak boleh tidak).11 

Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan /dilaksanakan 

dengan penuh rasa tanggung jawab. 

Siswa atau peserta didik adalah salah satu komponen manusiawi 

yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar. Siswa atau 

peserta didik dalam proses belajar mengajar sebagai pihak yang ingin 

meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara 

optimal.12 

Kewajiban peserta didik adalah belajar dengan niat ibadah dalam 

rangka taqorrub kepada Allah SWT. sehingga dalam kehidupan sehari-hari 

peserta didik dituntut untuk mensucikan jiwanya dari akhlak yang rendah 

dan watak yang tercela menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin 

keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan, bersikap tawadhu’ 

(rendah hati) dengan cara meninggalkan kepentingan pribadi untuk 
                                                        
11Dahlan Al Barry, Kamus Lengkap Populer (Surabaya: Arkola, 2001), 787. 
12Sardiman, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 
111-112. 
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kepentingan pendidikannya dan jangan pernah meremehkan suatu ilmu 

yang telah diberikan. 

Kewajiban peserta didik yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah suatu perkara yang harus diikuti dan dilaksanakan peserta didik 

dalam menjalankan suatu peraturan yang sudah ada di lembaga tersebut 

yang dilaksanakan oleh semua peserta didik mulai dari kelas 1 sampai 

kelas 6 dan didampingi oleh pembimbing hafalan masing-masing, dalam 

penelitian ini kewajiban peserta didik yaitu dengan melaksanakan hafalan 

Al-Qur’an juz 30 (juz ‘amma) dengan niat ikhlas karena Allah SWT. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan berisi tentang deskriptif alur pembahasan 

yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan 

sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti 

daftar isi. Topik-topik kajian yang hendak dibahas disampaikan secara garis 

besar sehingga nampak alur penelitian yang dilakukan dari awal sampai 

akhir.13 Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah: 

Bab I Pendahuluan, bab ini dikemukakan latar belakang masalah, 

fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II Kajian Kepustakaan, bab ini meliputi penelitian terdahulu 

sebagai perbandingan untuk menyusun kepustakaan dan kajian teori yang 

                                                        
13Tim penyusun STAIN Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 73. 
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berisi pembahasan tentang teori yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu 

proses pelaksanaan, problematika, dan evaluasi dalam hafalan Al-Qur’an juz 

30 (juz ‘amma) sebagai kewajiban bagi peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah 

(MI) Al-Fattah Pecalongan Sukosari Bondowoso Tahun Pelajaran 2015/2016. 

Bab III Metode Penelitian, bab ini memaparkan pendekatan dan jenis 

penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, 

analisis data, keabsahan data dan  tahap-tahap penelitian. 

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, bab ini menguraikan tentang 

gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan 

temuan. 

Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, pada bab ini 

akan dikemukakan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis dan 

pembahasan, dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna dan bermanfaat 

bagi berbagai pihak. 


