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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang    

Manusia sebagai makhluk sosial di dalam kehidupannya sehari-hari selalu 

mengadakan interaksi dengan lingkungannya, karena melalui interaksi inilah 

sifat dan perilaku manusia terbentuk dengan sendirinya lingkungan yang baik 

akan membentuk peribadi yang baik sementara lingkungan yang buruk akan 

membentuk sifat, perilaku dan akhlak yang buruk juga, apalagi untuk anak 

yang masih membutuhkan arahan dan bimbingan yang ekstra.
1
 

Kemajuan jaman telah banyak memberikan perubahan disegala bidang, 

seperti semakin majunya perkembangan di bidang teknologi dan ilmu 

pengetahuan. perkembangan inipun ikut mempengaruhi pada akhlak manusia.  

Disitu lah terjadi penurunan akhlak atau moral manusia. Perilaku ataupun 

akhlak manusia yang semakin hari semakin jauh dari kaidah-kaidah yang 

islami.
2
 

Dalam hal ini sangat dibutuhkan suatu tindakan yang nyata untuk menjaga 

dan membentuk perilaku atau akhlak suatu generasi supaya lebih baik. 

Generasi yang baik akan memberikan dampak yang baik juga pada manusia. 

Hibana S. Rahman mengatakan bahwa pendidikan pada anak usia dini 
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memegang peranan penting dalam menentukan sejarah perkembangan anak 

selanjutnya.
3
  

Nilai-nilai yang ditanamkan sejak dini akan membawa pengaruh terhadap 

kepribadian setiap orang yang tampak dalam perilaku lahiriyahnya. Oleh 

karena itu wajib menjaga anak dari pengaruh negatif yang timbul akibat dari 

perubahan globalisasi, apalagi untuk orang tua dan guru yang menjadi 

tauladan bagi anak-anak. Maka  harus bisa memberikan contoh yang baik, 

terutama dalam berprilaku. Karena masa kanak-kanak adalah masa di mana 

mereka masih mengimitasi atau meniru apa yang dilihatnya.
4
 

Fenomena kehidupan di jaman sekarang ini banyak yang masih anak-anak 

tetapi sudah berprilaku yang mengarah kepada akhlak madzmumah, seperti 

melawan kedua orang tua ataupun guru, tidak jujur, lebih memilih main game 

dari pada belajar, saling bully dan lain sebagainya. Melihat fenomena seperti 

sekarang ini maka bimbingan dari orang tua maupun guru sangat diperlukan 

terutama dalam membentuk akhak dan mental pada anak dan untuk mengatasi 

fenomena-fenomena kemerosotan akhlak pada anak. Apalagi di era 

globalisasi seperti sekarang ini telah banyak mengubah gaya hidup dan 

akhlak manusia menjadi lebih bebas, berani dan cenderung bersikap ataupun 

bertutur kata yang kurang sopan dan lain sebagainya.
5
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Untuk mengatasi hal ini sebaiknya orang tua sebagai guru pertama untuk 

anak-anaknya bisa mengarahkan anaknya untuk bisa dekat dengan  nila-nilai 

agama, salah satunya yaitu mendekatkan anak dengan Al-quran baik 

membaca ataupun menghafalnya dan bisa menempatkan anak di lingkungan 

yang baik  adalah salah satu cara yang tepat supaya bisa membentuk akhlak 

yang baik untuk anak. 

Oleh karena itu perlu dilaksanakan berbagai upaya dari beberapa lembaga 

pendidikan untuk mengembalikan manusia ke dalam kebaikan, serta 

mencegah tumbuh kembangnya akhlak negative pada diri anak. Dalam hal ini 

Madrasah Al-Maaliyah Bayongbong Garut menerapkan program menghafal 

Al-qur’an untuk setiap peserta didiknya. Dimana program menghafal Al-

qur’an ini diyakini oleh para staf pengajar dan pimpinan pondok pesantren, 

akan sangat membantu dalam pembentukan karakter ataupun akhlak yang 

baik untuk anak.
6
  

Hal tersebut, berlandaskan pada firman Allah di bawah ini: 

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila 

disebutkan nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan 

ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada 

Tuhanlah mereka bertawakkal. (Q.S Al-Anfal [8]: 2)” 

Dengan demikian di temukan dari beberapa hasil penelitian yang 

menyebutkan bahwasanya dengan membaca dan mendengarkan ayat-ayat Al-

quran mampu membuat manusia jadi lebih beriman kepada Allah dan 

memiliki akhlak yang mulia.
7
 Kemudian ada juga yang  menyatakan bahwa 
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para pelajar yang mengikuti perkumpulan (khalaqoh) menghafal Al-quran 

dapat membantu menambah konsentrasi dalam mendapatkan ilmu dan 

membentuk akhlak anak atau pelajar ke arah yang lebih baik.
8
 Kejadian 

serupa terjadi di Madrasah Al-Maaliyah, dimana anak-anak yang mengikuti 

hafalan quran dibiasakan untuk lebih di siplin, bertanggung jawab dan harus 

lebih menjaga sikap baik kepada yang lebih tua maupun teman sebaya. 

Anak bisa menghafal Al-qur’an di rumah ataupun di sebuah lembaga, 

Madrasah Al-maaliyah merupakan salah satu lembaga untuk membantu anak 

menghafal Al-qur’an. Madrasah Al-maaliyah ini merupakan sebuah lembaga 

yang berada di Desa Mekarjaya, Kec.Bayongbong, Kab.Garut. Di pondok 

pesantren Al-maaliyah ini santri yang mengikuti hafalan qur’an diberikan 

pemahaman juga mengenai makna dari setiap ayat yang sudah dihafalnya. 

Setiap hari santri mengikuti pengajian dari sebelum magrib sampai jam 9 

malam. Dari magrib sampai isa santri disuruh untuk menghafal Alqur’an dari 

sesudah isa santri mulai setor hafalan ke ustadz atau ustadzah nya. Di Pondok 

Pesantren Al-Maaliyah para santri dibimbing langsung oleh ustadz dan 

ustadzah.
9
 

Sesuai pemaparan di atas maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan 

Penelitian dengan mengambil judul “ Implikasi Menghafal Al quran terhadap 

Akhlak Anak”  
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B. Rumusan Masalah  

Untuk memperjelas permasalahan yang akan diteliti, ada asumsi bahwa 

ditemukan penomena yang menarik tentang kemungkinan adanya relasi 

antara menghafal Al-qur’an dan akhlak pada anak. Maka penulis 

merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana akhlak anak di Madrasah Al-Maaliyah? 

2. Bagaimana cara menghafal Al-qur’an di Madrasah Al-Maaliyah? 

3. Bagaimana implikasi menghafal qur’an terhadap akhlak anak? 

C. Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana akhlak anak di Madrasah Al-Maaliyah 

2. Untuk mengetahui cara menghafal Al-qur’an di Madrasah Al-Maaliyah.  

3. Untuk mengetahui implikasi menghafal Al-qur’an terhadap akhlak anak. 

D. Studi Pustaka  

Pada bagian ini penulis akan menyajikan beberapa penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya tentang masalah yang diteliti 

penulis. Berikut ini adalah pemaparan singkat dari beberapa penelitian 

tersebut. 

1. Skripsi dari Zulfidayati yang berjudul “Hubungan Intensitas Membaca Al-

quran Siswa dengan Akhlak Siswa M.A Al-Khoeriyah Tahun Ajaran 

2015/2016” pada tahun 2016. Dalam skripsi ini berisi tentang hubungan 

intensitas membaca al-quran dengan akhlak anak, yang mana di sini di 
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jelaskan bahwasanya akhlak itu bukan semata-mata sebagai teori saja 

tetapi akhlak merupakan tindak tanduk manusia yang keluar dari hati, 

kemudian pendidikan agama islam sangat berperan penting dalam 

mewujudkan siswa berakhlakul karimah dan memiliki kepribadian dan 

intelektual tinggi. Kemudian dalam skripsi ini menggunakan metode 

kuantitatif dan penelitian ini bertempat di MA Al-Khoeriyah, dan hasil 

dari penelitian ini adalah 68 siswa termasuk dalam kategori cukup yaitu 

berada pada interval nilai 68-77 kemudian pada akhlak siswa mempunyai 

rata-rata 77,4 termasuk dalam kategori cukup yaitu berada pada interval 

nilai 77-81. Dari pengajuan hipotesis terbukti bahwa variabel intensitas 

membaca Al-quran siswa berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

akhlak siswa di MA Al-Khoeriyah.
10

 

2. Skripsi dari Mustofa Kamal yang berjudul “Pengaruh Pelaksanaan 

Program Menghafal Al-qur’an Terhadap Prestasi Belajar Siswa” pada 

tahun 2017. Dalam skripsi ini objek penelitiannya lebih difokuskan pada 

remaja di Madrasah Aliyah, Sunan Giri Wonosari, Surabaya. Pada 

penelitian ini lebih ditekankan pada pengaruh prestasi anaknya  sebelum 

maupun sesudah menghafal Al-qur’an. Kemudian dalam skripsi ini di 

jelaskan bahwasanya ketika sesorang menghafal Al-Quran maka secara 

tidak langsung akan berpengaruh kepada kecerdasan intelektual (IQ) 

kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ). Pada skripsi ini 

yaitu menggunakan metode kuantitatif untuk membuktikan berapa persen 
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peningkatan prestasi belajar siswa setelah menghafal Al-qur’an tanpa 

menggali cara untuk mencapai peningkatannya itu sendiri. Hasil dari 

penelitian skripsi ini bahwasanya pengaruh prestasi belajarnya sangat baik, 

dan nilai yang didapatnya rata-rata di atas 75.
11

 

3. Jurnal karya Melita Ayu,dkk. yag berjudul “Pengaruh Menghafal Al-

qur’an Terhadap Emosional Santri di Ponpes Al-qur’an Muhammad 

Thoha Al Fasyni Bogor” Vol.18, No.2,Juli 2017. Pada jural ini peneliti 

meneliti tentang pengaruh dari Al-qur’an yang difokuskan pada emosional 

santri, peneliti mengukur tingkat emosional santri sebelum dan sesudsh 

menghafal Al-qur’an, sebuah peneliti mengungkapkan bahwasanya 

menghafal Al-qur’an sangat berpengaruh pada kesehatan psikologisnya 

termasuk juga pada emosionalnya. Kemudian disini juga menggunakan 

metode kuantitatif dengan cara mengambil beberapa sampel santri yang 

berada di pondok pesantren Thoha Al Fasyni Bogor. Jadi dari hasil 

penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa tingkat emosional santri jadi 

lebih baik setelah menghafal Al-qur’an, jadi disini Al-qur’an secara tidak 

langsung dijadikan sebagai obat.  

4. Skripsi karya Iqo Istiqomah yang berjudul “ Pengaruh Menghafal Al-

qur’an terhadap Prestasi Belajar B.Arab Pada Siswa VIII SMP Al Irsyad 

Al Islamiyah Purwakerto” pada skripsi ini penulis menjelaskan bahwa 

pendidikan sangat penting, dengan adanya pendidikan maka akan 

mencetak siswa menjadi berprestasi, yang mana pendidikan itu harus 
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ditunjang dengan berbagai metode maupun media. Penulis menjelaskan 

bahwasanya faktor yang mendukung untuk bisa belajar bahasa arab yaitu 

faktor internal yang terdiri dari psikologis dan psikologi. Kemudian faktor 

eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Tetapi ketika 

seseorang bisa menghafal Al-qur’an dengan baik maka akan berpengaruh 

juga pada tingkat prestasi siswa dalam pelajaran bahasa arabnya, dan 

terbukti dari penelitian yang sudah penulis teliti. Jadi Al-qur’an ini sangat 

bermanfaat dan berpengaruh pada tingkat belajar bahasa arab.
12

 

 Dari keempat hasil penelitian di atas terdapat beberapa perbedaan 

dengan yang akan saya teliti, yaitu pada penelitian di atas tidak ada yang 

membahas tentang akhlak pada anak, kemudian metodi yang digunakan 

pada penelitian di atas yaitu metode penelitian kuantitatif. Kemudian 

lokasi penelitiannya pun juga berbeda. Sedangkan penelitian saya lebih di 

fokuskan pada akhlak anak setelah menghafal Al-qur’an. Setelah 

menganalisis beberapa penelitian bahwasanya tidak ada persamaan dengan 

penelitian yang akan saya teliti. Maka dari itu saya mengambil judul “ 

Implikasi Menghafal Al-quran terhadap Akhlak Anak”  

E. Kerangka Pemikiran 

Di era globalisasi seperti sekarang ini sangat jarang anak yang dekat 

dengan Al-qur’an baik dengan membaca ataupun menghafalnya. Anak pada  

jaman sekarang lebih suka main games, gadget, ataupun menonton sinetron-
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sinetron dari pada membaca atau menghafal Al-qur’an dengan kebiasaan 

yang seperti itu maka akan berpengaruh pada perilaku atau akhlak anak. 

Kita sebagai umat islam sepantasnya untuk membaca, mempelajari, 

menghafal, dan memahami isi kandungan Al-qur’an, agar pesan yang ada di 

dalamnya dapat menjadi pedoman dalam bertingkah laku. 

“Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian pelajaran (Al-

qur’an) dari Tuhan kalian, penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada 

dalam dada, dan petunjuk serta rambut bagi orang-orang yang beriman.” ( 

Q.S. Yunus: 57) 

Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang dekat dengan Al-qur’an akan 

mendapatkan keuntungan berupa hati yang bersih dan tenang ketika 

menghadapi masalah hidup. Karena hati yang bersih itulah yang mendorong 

kita untuk melakukan perbuatan baik, berprilaku yang baik dan 

menghindarkan dari perbuatan tercela.
13

 Jadi dengan kita menghafal Al-

qur’an bisa berpengaruh kepada kecerdasan, perilaku atau akhlak dan pada 

tingkat spiritualnya. Karena dalam Al-qur’an juga banyak di jelaskan tentang 

contoh perilaku yang baik dari Rasul yang mana dengan menghafal apalagi 

sampai memahami makna-makna yang ada di Alqur’an maka secara tidak 

langsung bisa mengambil hikmah dan bisa diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Pernyataan di atas di dukung dengan beberapa teori yang menyatakan 

bahwa dengan menghafal Al-qur’an bisa berdampak juga pada akhlak 

seseorang, berikut menurut Yusuf Qardhawi yang  menjelaskan bahwa 

dengan membaca dan mendengarkan ayat-ayat Al-quran mampu membuat 
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manusia jadi lebih beriman kepada Allah dan memiliki akhlak yang mulia. 

Kemudian menurut Dr. Abdullah Subaih, profesor psikologi di Universitas 

Imam Muhammad bin Su’ud al-Islamiyah di Riyadh, menyerukan kepada 

para pelajar agar mengikuti perkumpulan (halaqoh) menghafal Al-qur’an. Ia 

juga menegaskan bahwa hafalan Al-qur’an tersebut dapat membantu untuk 

konsentrasi dan merupakan syarat mendapatkan ilmu. Ia juga menambahkan 

bahwa dengan menghafal Al-quran bisa membentuk akhlak anak ke arah 

yang lebih baik
 14

 

Selain itu dengan dibiasakannya mengikuti kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan pada saat menghafal Al-qur’an maka secara tidak langsung akan 

merubah kebiasaan anak, karena dengan terus menerus mengulang sesuatu 

atau kegiatan yang dilakukan maka akan menjadi sebuah kebiasaan. Hal ini 

selaras dengan teori Classical Conditioning (pengkondisian atau persyaratan 

klasik) dari Ivan Pavlop yaitu suatu proses dimana suatu stimulus atau 

rangsangan yang awalnya tidak memunculkan, akan tetapi jika dilakukan 

terus menerus maka  hasilnya, stimulus pertama pun dapat memunculkan 

respon.
15

 

Jadi dengan menghafal Al-qur’an maka secara tidak langsung akan 

berdampak pada perilaku atau tingkah laku, hal ini karena kebiasaan yang 

dilakukan pada saat menghafal yang ternyata berpengaruh terhadap perilaku 

atau akhlak seseorang. 
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