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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Quran merupakan kitab suci dalam agama Islam sekaligus risalah yang 

diberikan Allah Swt sebagai tuntunan hidup bagi seluruh umat manusia sepanjang 

zaman. Al-Quran adalah suatu mukjizat yang diberikan oleh kepada seorang Rasul, 

penutup para Nabi yaitu Nabiyallah Muhammad Saw yang dinukilkan secara 

mutawattir melalui perantara malaikat Jibril, membacanya merupakan ibadah, yang 

dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Naas (Shihab, 

2008:13). Al-Quran telah dipelihara oleh Allah Swt sejak diturunkan kepada nabi 

Muhammad Saw hingga sekarang ini bahkan sampai hari kiamat nanti dan dijamin 

keasliannya. Sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya: 

ِفُظونَ  ْكَر َوإِنَّا لَھُۥ لََحٰ ْلنَا ٱلذِّ  إِنَّا نَْحُن نَزَّ
 “Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Qur‟an, dan Sesungguhnya 
kami benar-benar memeliharanya” (Q.S. Al-Hijr: 9) 

 
Al-Quran adalah sebuah kitab suci yang wajib bagi umat Islam untuk 

membacanya, bahkan sangat dianjurkan untuk membacanya tanpa terlewat satu 

haripun kecuali telah membacanya. Allah Swt akan memberikan pahala bagi siapapun 

yang membacanya. Pahala yang Allah Swt berikan tidak dihitung per ayat atau 

perkata, melainkan per huruf, sebagaimana dijelaskan Rasulullah Saw: 

 )(رواه الترمیذيالَ أَقُوُل الـم َحْرٌف َولَِكْن أَِلٌف َحْرٌف َوالٌَم َحْرٌف َوِمیٌم َحْرٌف 
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“Aku tidak mengatakan bahwa Alif Lam Mim itu satu huruf, namun Alif 
adalah satu huruf, Lam satu huruf, dan Mim satu huruf” (HR. Tirmidzi) (Al-
Hafizh, 2011: 7). 
 
Al-Quran selain dibaca dan ditadabburi juga sangat dianjurkan untuk 

dihafalkan. Menghafal al-Quran adalah suatu perbuatan yang sangat mulia dan 

terpuji. Sebab, orang yang menghafalkan al-Quran diakui sebagai hamba yang 

ahlullah, yaitu menjadi keluarga Allah Swt di muka bumi. Itulah sebabnya, banyak 

orang yang berbondong-bondong ingin menjadi ahlullah, yaitu dengan cara 

menghafalkan al-Quran. 

Menghafal al-Quran bukan hanya bisa membacakan teks al-Quran tanpa 

melihat kitabnya, tetapi diharapkan orang yang menghafal al-Quran bisa mengulang 

kembali dengan hasil hafalan yang baik dengan lancar, sesuai bacaan dengan kaidah 

ilmu tajwid dan fashahah. 

Terdapat banyak sekali lembaga-lembaga yang khusus membimbing santri 

dalam menghafal al-Quran, salah satunya yaitu Pondok Pesantren Tahfizh Al-Quran 

(PPTQ) Misbahunnur yang terletak di Jl. Kolonel Masturi KM. 3 Cipageran Cimahi 

Utara Kota Cimahi Jawa Barat. PPTQ Misbahunnur ini dijalankan menggunakan 

sistem mukim artinya para santri tinggal di asrama yang telah di sediakan dan setiap 

kegiatan yang dilakukan baik pendidikan akademik maupun pendidikan tahfizh 

sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dan kepemimpinan seorang pengasuh, yaitu 

H. Misbah Chunnur. Lembaga yang tidak hanya bergerak pada pendidikan formal 

tingkat sekolah menengah pertama dan menengah atas tetapi juga pada bidang tahfizh 
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al-Quran ini menghendaki para santrinya untuk terbiasa berakhlak Qurani dalam 

kehidupan sehari-hari. 

PPTQ Misbahunnur adalah sebuah lembaga yang berkhidmat dalam mendidik 

para santri dan santriyahnya untuk menanamkan rasa kecintaan terhadap al-Quran 

melalui hafalan al-Quran. Untuk menghafal al-Quran, tidak serta merta santri 

diperbolehkan menyetor hafalannya, tetapi perlu melalui proses Tahsin selama satu 

semester. Hal ini dilakukan demi menciptakan para hufadz yang memiliki hasil 

hafalan al-Quran yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang didapat melalui pengasuh pondok 

pesantren tersebut, santri yang tinggal di asrama tersebut diberikan keleluasaan untuk 

pulang ke rumah masing-masing untuk libur setidaknya setiap dua bulan sekali. Hal 

tersebut dilakukan agar hubungan santri dan orangtua tetap terjaga dengan baik dan 

berkala. 

Seperti halnya anak-anak lain, seorang santri merupakan anak dari kedua 

orangtuanya. Mereka memiliki suatu kesatuan sosial yang diikat oleh hubungan darah 

antara satu dengan yang lainnya. Meskipun mereka ditempatkan di tempat yang jauh 

dari pengawasan orangtua mereka, orangtua tetap memiliki tanggung jawab untuk 

mendidik putra-putri mereka menjadi penghafal al-Quran yang bertanggung jawab 

pada hafalannya. Maka ketika para santri pulang ke rumah masing-masing, pihak 

pondok pesantren memberikan himbauan kepada orangtua santri untuk senantiasa 

membimbing anak-anaknya untuk tidak meninggalkan memurajaah hafalan al-Quran 

yang telah dimiliki oleh anak-anaknya. 
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Berdasarkan fenomena di atas, penulis terdorong untuk memperoleh 

gambaran secara jelas mengenai ada atau tidaknya hubungan antara persepsi santri 

terhadap bimbingan orangtua dalam menghafal al-Quran dengan hasil hafalan al-

Quran mereka. Oleh sebab itu penulis terdorong untuk melakukan penelitian terkait 

bagaimana persepsi santri terhadap bimbingan orangtua dalam menghafal al-Quran 

hubungannya dengan hasil hafalan al-Quran  mereka. 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan berbagai 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana realitas persepsi santri terhadap bimbingan orangtua dalam 

menghafal al-Quran? 

2. Bagaimana realitas hasil hafalan al-Quran santri? 

3. Bagaimana hubungan antara persepsi santri terhadap bimbingan orangtua 

dalam menghafal al-Quran dengan hasil hafalan al-Quran  mereka? 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan 

dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui realitas persepsi santri terhadap bimbingan orangtua dalam 

menghafal al-Quran. 

2. Untuk mengetahui realitas hasil hafalan al-Quran santri. 

3. Untuk mengetahui hubungan antara persepsi santri terhadap bimbingan 

orangtua dalam menghafal al-Quran dengan hasil hafalan al-Quran  mereka. 



5 
 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Pada prinsipnya, hasil sebuah penelitian memiliki banyak manfaat, baik bagi 

peneliti sendiri, masyarakat, lembaga yang menaungi peneliti, juga lembaga yang 

diteliti. Demikian juga dengan penelitian ini. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat 

untuk: 

1. Semakin berkembangnya keilmuan di bidang tahfizh al-Quran dan 

menghasilkan bukti-bukti mengenai ada atau tidaknya hubungan antara 

persepsi santri terhadap bimbingan orangtua dalam menghafal al-Quran 

dengan hasil hafalan al-Quran santri. 

2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sedikit banyak 

dalam bidang peningkatan hasil hafalan al-Quran. 

3. Sebagai bekal ilmu bagi masyarakat untuk menambah khazanah ilmu 

pengetahuan dan bahan masukan khususnya anak-anak yang hendak 

menghafal Al-Quran sebagai bahan motivasi dalam meningkatkan hasil 

hafalan al-Quran. 

Adapun secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk: 

1. Bagi Lembaga Pondok Pesantren 

a. Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga 

termasuk juga para pendidik dan proses belajar menghafal santri di 

pondok pesantren. 

b. Sebagai masukan agar dapat memberikan dukungan yang lebih kepada 

santri untuk meningkatkan hasil hafalan al-Quran mereka. 
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2. Bagi santri 

Diharapkan dapat menyadarkan santri mengenai seberapa erat hubungan 

antara persepsi mereka terhadap bimbingan orangtua santri dalam meningkatkan hasil 

hafalan al-Quran. 

3. Bagi penulis 

Sebagai acuan dalam meningkatkan hasil hafalan dan dapat dijadikan bahan 

penelitian selanjutnya. 

E. Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, variabel X (persepsi santri terhadap 

bimbingan orangtua dalam menghafal al-Quran), dan variabel Y (hasil hafalan al-

Quran santri) di Pondok Pesantren Tahfizh Al-Quran Misbahunnur Cimahi Utara 

Cimahi Jawa Barat. Berikut ini merupakan gambaran arah penelitian yang akan 

dilaksanakan. 

Hafalan berasal dari kata “hafal”. Hafal menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (Alwi, 2012:381), yaitu telah masuk di ingatan, dan dapat mengucapkan di 

luar kepala (tanpa melihat buku atau catatan). Menghafal berarti berusaha 

menerapkan  dan meresapi sesuatu ke dalam fikiran supaya selalu ingat. Sedangkan 

kata hafalan sendiri berarti sesuatu yang telah dihafalkan atau berarti hasil dari 

kegiatan menghafal. 

Pengertian al-Quran secara terminologi menurut Abu Syahbah yang dikutip 

oleh Rosihon Anwar dalam bukunya Ulum Al-Quran adalah suatu kitab yang 

diturunkan oleh Allah Swt kepada nabi Muhammad Saw baik secara lafazh maupun 
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makna. Yang diriwayatkan secara mutawatir, yakni denga penuh kepastian dan 

keyakinan akan kesesuaiannya dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 

Saw, yang ditulis pada mushaf mulai dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat 

An-Naas dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia yang tidak ada 

keraguan padanya (Anwar, 2010:33). 

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa hasil hafalan 

al-Quran memiliki arti suatu hasil dari kecakapan dalam memelihara dan menjaga al-

Quran sebagai wahyu Allah sesuai dengan kaidah-kaidah dalam membaca al-Quran 

ke dalam pikiran agar bisa mengingat dan melafalkannya kembali tanpa melihat 

mushaf maupun melihat tulisan. 

Adapun seseorang dikatakan memiliki hasil hafalan yang baik, apabila ia 

memenuhi indikator di bawah ini: 

a. Kesesuaian bacaan dengan kaidah ilmu tajwid (Misbahul Munir, 2005:356-

357), diantaranya : 

1. Makharijul huruf (tempat keluarnya huruf) 

2. Shifatul huruf (sifat atau keadaan ketika membaca huruf)  

3. Ahkamul huruf (hukum atau kaidah bacaan) 

4. Ahkamul mad wa Qashr (hukum panjang dan pendeknya bacaan) 

b. Fashahah (Misbahul Munir, 2005:198), yaitu dapat dilihat dari : 

1. Al-wafu wa al-ibtida’ (kecepatan berhenti dan memulai bacaan al-Quran) 

2. Mura’atul huruf wa al-harakat (menjaga keberadaan huruf dan harakat ) 
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3. Mura’atul kalimah wa al-ayat (menjaga dan memelihara keberadaan kata 

dan ayat) 

c. Kelancaran dalam melafalkan bacaan al-Quran. 

Salah satu syarat memiliki hasil hafalan al-Quran yang baik yaitu, teliti serta 

menjaga hafalan dari lupa. Sehingga, hasil hafalan al-Quran seseorang dapat 

dikategorikan baik apabila orang yang menghafal al-Quran bisa menghafalnya 

dengan benar, sedikit kesalahannya, walaupun ada yang salah, ketika diingatkan 

langsung bisa. 

d. Ketercapaian target hafalan 

Setiap orang yang menghafal pasti memiliki target untuk menyelesaikan 

hafalannya masing-masing. Pada beberapa pondok pesantren ada yang menargetkan 

santrinya untuk menghafal sebanyak 1 lembar perhari, atau targer diharapkan hafal 1 

juz dalam sebulan. Target hafalan yag akan diteliti oleh peneliti adalah 37 surat yang 

terdapat dalam juz 30. 

Peningkatan hasil hafalan al-Quran dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mendukung diantaranya 

adalah bakat, kecerdasan dan motivasinya, sedangkan faktor eksternal yaitu dari 

lingkungan sekitar, baik faktor keluarga, teman juga masyarakat. Faktor keluarga 

diantaranya adalah cara orangtua mendidik, hubungan antar anggota keluarga, 

suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian keluarga, dan latar belakang 

kebudayaan. 
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Cara orangtua dalam mendidik dan membimbing anak sangatlah berpengaruh 

terhadap kemampuan anak dalam hafalan al-Quran. Orangtua selaku ‘rumah’ bagi 

anak perlu memberikan bimbingan kepada anak dalam mengulang hafalan al-Quran 

anak, baik bimbingan materi maupun bimbingan psikologis. Bimbingan orangtua 

memiliki pengaruh yang positif dalam peningkatan hasil hafalan al-Quran anak. Pun 

sangat penting bagaimana persepsi dari santri tersebut mengenai bimbingan orangtua 

mereka. 

Slameto (2010: 102) menyatakan persepsi adalah proses yang menyangkut 

masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Manusia terus-menerus 

mengadakan hubungan dengan lingkungannya melalui persepsi tersebut. Hubungan 

ini dilakukan melalui panca inderanya, yaitu indera penglihatan, pendengaran, peraba, 

perasa, dan indera pencium. Pada proses persepsi ini, individu dituntut untuk 

memberikan penilaian terhadap suatu objek yang dapat bersifat positif atau negatif, 

senang atau tidak senang dan sebagainya. 

Melalui persepsi, maka akan terbentuk sikap, yaitu kecenderungan yang stabil 

untuk berlaku atau bertindak secara tertentu dan persepsi merupakan suatu proses 

yang menyangkut masuknya informasi ke dalam otak manusia yang menimbulkan 

sebuah arti dari kesimpulan yang diterima oleh panca indera. 

Indikator persepsi menurut Sarwono (2009: 100) yaitu : 

1. Persepsi positif : a. menyenangi, 
b. menerima, 
c. menyetujui, 
d. mengharapkan. 
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2. Persepsi negatif : a. membenci, 
b. menolak, 
c. menjauhi, 
d. menghindari. 

Berkaitan dengan uraian diatas, persepsi dalam penelitian ini adalah persepsi 

santri terhadap bimbingan orangtua hubungannya dengan hasil hafalan al-Quran 

mereka. Persepsi santri terhadap bimbingan orangtua akan memberikan tanggapan 

atau pendapat dari suatu terapan, pelaksanaan program atau proses penerimaan 

penafsiran dari kesimpulan yang diterimanya melalui alat indera. Setiap santri akan 

memberikan persepsi yang berbeda terhadap bimbingan orangtuanya, baik positif 

atau negatif dan menyenangi atau membenci. Tetapi dengan proses persepsi tersebut, 

diharapkan dapat berguna bagi santri tersebut khususnya pada hasil hafalan al-Quran 

mereka. 

Secara harfiah istilah bimbingan “guidance” dari akar kata “guide” berarti: a) 

mengarahkan (to direct), b) memandu (to pilot), c) mengelola (to manage), dan d) 

menyetir (to steer) (Yusuf dan Nurihsan, 2011:5). Bimbingan berarti merupakan 

suatu proses bantuan yang diberikan kepada seseorang dengan memperkembangkan 

potensi-potensi yang dimiliki, mengenali dirinya sendiri, mengatasi persoalan-

persoalan sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan hidup secara bertanggung 

jawab tanpa tergantung pada orang lain. 

Nana Syaodih Sukmadinata (2005: 23) menyatakan bahwa orangtua adalah 

pembimbing bagi seorang anak untuk belajar di lingkungan rumah. Penanggung 

jawab utama dalam pendidikan anak adalah orangtuanya. Namun karena keterbatasan 
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kemampuan orangtua, maka orangtua dapat melimpahkan sebagian dari tanggung 

jawab tersebut kepada suatu lembaga pendidikan, tetapi ini bukan berarti orangtua 

dapat lepas sama sekali dari tanggung jawab tersebut. Orangtua tetap dituntut untuk 

memberikan bimbingan kepada anak di rumah. Agar terjalin keserasian antara 

bimbingan yang diberikan guru di lembaga pendidikan yang menaungi anak dengan 

orangtua di rumah maka diperlukan kerjasama antara kedua belah pihak. 

Orangtua merupakan salah satu potensi yang besar dan positif dalam memberi 

pengaruh pada prestasi anaknya, maka peranan orang tua dalam hal agar memiliki 

hasil hafalan yang baik adalah mendorong, memberi semangat, mengarahkan, dan 

memberi teladan yang baik pada anaknya. Selain hal itu, perlu suasana hubungan dan 

komunikasi yang lancar antara orang tua dengan anak-anak serta keadaan keuangan 

keluarga yang tidak kekurangan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup dan 

kelengkapan belajar anak. Hal-hal tersebut ikut mempengaruhi kemampuan otak 

anak. 

Hal yang dilakukan oleh orangtua untuk membimbing anak-anaknya dalam 

menghafal al-Quran dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti wejangan-

wejangan atau nasihat, memberikan suri tauladan yang baik dalam bertutur kata 

maupun bertatakrama, serta menanamkan sifat yang tumbuh dari proses pembiasaan 

dalam perilaku sehari-hari. Dengan demikian orang tua dapat berusaha semaksimal 

mungkin dalam mendidik dan membimbing putra-putrinya. Hal ini sejalan dengan 

arti bimbingan yang berasal dari kata "bimbing" yang berarti asuh, tuntun, kemudian 
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mendapat akhiran "an" sehingga memberi makna petunjuk, (penjelasan) tuntunan, 

arahan, pimpinan dalam mengeriakan sesuatu (Depdiknas, 2002:152). 

Pengertian di atas lebih lanjut dapat dimaknai bahwa, bimbingan orangtua 

dalam menghafal al-Quran yang dimaksud dapat berupa a) nasihat atau wejangan 

sebagai wahana untuk memberi petunjuk, arahan bagi anak untuk melakukan sesuatu. 

Tuntunan dapat pula dimaknai sebagai panutan anak dalam berperilaku, sehingga 

orang tua berfungsi sebagai b) contoh dan suri tauladan, juga c) motivator bagi putra-

putrinya. Sedangkan pimpinan dapat dimaknai sebagai bentuk pelaksanaan wilayah 

otoritas dan kedaulatan orangtua dalam memberikati perintah dan larangan bagi anak-

anaknya. Dalam hal ini bimbingan orang tua berfungsi pula sebagai d) pengontrol 

bagi perilaku putra-putrinya. Jika hal tersebut dilakukan secara berkesinambungan, 

maka secara simultan terjadilah suatu proses pembiasaan diri anak dengan berbagai 

bimbingan yang telah diberikan. 

Untuk dapat membuktikan keterkaitan antara kedua variabel tersebut, 

diperlukan suatu pengamatan, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung 

dengan merujuk pada indikator-indikator dari keduanya yang menjadi tolak ukur 

dalam menilainya.  

Untuk lebih memperjelas pola pemikiran dalam penelitian ini, maka peneliti 

menggambarkan skema secara sistematis yang diambil dari kerangka pemikiran 

diatas sebagaimana dibawah ini: 
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F. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2013:99). Hipotesis dalam penelitian ini adalah 

“terdapat hubungan antara persepsi santri terhadap bimbingan orangtua dengan hasil 

hafalan al-Quran mereka”. Maka berdasarkan hal tersebut, maka semakin tinggi 

ANALISIS KORELASI 

Tanggapan santri terhadap 

bimbingan orangtua 

Indikator persepsi : 

1. Positif 

2. Negatif 

Objek persepsi santri mengenai 

Bimbingan Orangtua : 

1. Memberikan nasihat dalam 

menghafal al-Quran 

2. Menjadi suri tauladan dalam 

menghafal al-Quran 

3. Memotivasi dalam 

menghafal al-Quran 

4. Mengontrol dalam 

menghafal al-Quran 

 

Hasil hafalan al-Quran Santri 

 

Indikatornya adalah : 

1. Kesesuaian bacaan dengan 

kaidah ilmu tajwid 

2. Fashahah 

3. Kelancaran 

4. Jumlah hafalan 

RESPONDEN 
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tingkat persepsi santri terhadap bimbingan orang tuanya, maka akan semakin tinggi 

pula hasil hafalan al-Quran mereka. 

Pengujian hipotesis ini dilakukan secara korelasi dengan menguji hipotesis pada 

taraf signifikansi 5% dengan kriteria pengujian adalah apabila thitung lebih besar dari 

ttabel , maka hipotesis alternatif (Ha) diterima; akan tetapi, apabila thitung lebih kecil 

dari ttabel, maka hipotesis alternatifnya ditolak. 

G. Hasil Penelitian yang Relevan 

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fikri Azhari Ma’shum (2016) yang 

berjudul Tanggapan Siswa terhadap Penerapan Pendidikan Karakter melalui 

Pendekatan Pembelajaran Hubungannya dengan Hasil Belajar Mereka pada 

Mata Pelajaran PAI. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian 

ini terletak pada fokus penelitian, dimana peneliti terdahulu berfokus pada 

penerapan pendidikan karakter melalui pendekatan pembelajaran, sedangkan 

penelitian sekarang fokus pada bimbingan orangtua santri pada anak-anaknya. 

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suparmi (2015) yang berjudul 

Hubungan antara Persepsi Siswa terhadap Dukungan Orangtua dengan 

Kecemasan Mereka Menjelang Ujian Nasional. Perbedaan antara penelitian 

terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, dimana peneliti 

terdahulu berfokus pada dukungan orangtua pada anaknya menjelang Ujian 

Nasional, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada bimbingan orangtua 

santri pada anak-anaknya dalam proses menghafal al-Quran. 
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3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasimi (2009) yang berjudul Tanggapan 

Siswa terhadap Bimbingan Keagamaan Orangtua di Rumah Hubungannya 

dengan Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PAI. Perbedaan antara 

penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, 

dimana peneliti terdahulu fokus pada bimbingan keagamaan, sedangkan 

penelitian sekarang fokus pada bimbingan orangtua santri mendukung hafalan 

anaknya. 

 
 


