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MOTTO 

 

تُهُ   اَْهُل اْلقُرآَِن ُهْم اَْهُل هللاِ َوَخا صَّ

“Orang-orang yang akrab dengan Al-Qur’an mereka adalah keluarga Allah dan 

orang-orang yang Spesial-Nya” 

(HR Nasa’I dan Ibnu Majah) 

 

 َكُل ُمْؤ ِد ٍب يُِحبُّ اَْن تُْؤ تَى َمأْ ُدبَتُهُ َوَمأُْديَةُ هللاِ اْلقُْر آُن فَالَ تَْهُجُرْوهُ 

”Setiap penjamu (makan) suka bila jamuan Allah adalah Al-Qur’an, maka 

janganlah kamu mengacuhkannya” 

(HR. Baihaqi) 

 

ُل ِمَن اْلقُْرآِن َما ُهَو ِشفَاٌء َوَرْحَمةٌ ِلْلُمْؤِمنِينَ   َونُنَز ِ

“Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi 

orang-orang yang beriman” 

(Al-Israa :82)  
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Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 - Alif tidak dilambangkan ا

 - Ba’ b ب

 - Ta’ t ت

 ṡa’ ṡ s (dengan titik diatas) ث

 - Jim j ج

 Ḥa’ ḥ h (dengan titik dibawah) ح

 - Kha’ kh خ

 - Dāl d د

 Żāl Ż z ( dengan titik diatas) ذ

 - Ra’ R ر

 - Za’ Z ز

 - Sīn S س

 - Syīn Sy ش

 Ṣād Ṣ s (dengan titik dibawah) ص

 Ḍād Ḍ d (dengan titik dibawah) ض

 Ṭa’ Ṭ t (dengan titik dibawah) ط

 ẓa ẓ z (dengan titik dibawah) ظ
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B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap  

ِّدة  Ditulis Muta’addidah ُمتَعَد 

دَّة  Ditulis ‘iddah ع 

 

C.  Ta’ Marbūtah di akhir kata 

1. Bila ta’ marbūtah dibaca mati ditulis dengan h, kecuali untuk kata-kata 

Arab yang sudah teserap menjadi bahsa Indonesia, seperti salat, zakat, dan 

sebagainya. 

ْكَمة  Ditulis ḥikmah ح 

ْزيَة  Ditulis Jizyah ج 

 

2. Bila ta’ marbūtah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu  

terpisah, maka ditulis dengan h. 

 Aīn ‘ koma terbalik keatas‘ ع

 - Gaīn G غ

 - Fa’ F ف

 - Qāf Q ق

 - Kāf K ك

 - Lām L ل

 - Mīm M م

 - Nūn N ن

 - Wāwu W و

 - Ha’ H ه

 Hamzah , Apostrof ء

 - Ya’ Y ي
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 Ditulis Karāmah al-auliyā َكَر اَمةَ اأْلَْول يَاء

 

3. Bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kastrah, dan 

ḍammah, ditulis t. 

 

 Ditulis Zakāt al-fiṭr َزَكاةُ اْلف ْطر  

 

D. Vokal Pendek 

------- ََ - fatḥah Ditulis a 

  َ- ------ Kasrah Ditulis i 

------ ََ - ḍammah Ditulis u 

 

E. Vokal Panjang 

1. fatḥah + alif 

ل يَّة  َجا ه 

Ditulis 

Ditulis 

ā 

jāhiliyyah 

2. fatḥah + ya’ mati 

 تَْنَسى

Ditulis 

Ditulis 

ā 

tansā 

3. Kasrah + ya’ mati 

 َكر  ْيم

Ditulis 

Ditulis 

ī 

karīm 

4. ḍammah+ wawu mati 

 فُُروض

Ditulis 

Ditulis 

Ū 

furūd 

 

F. Vokal Rangkap 

1. fatḥah + ya’ mati 

 بَْيَنُكمْ 

Ditulis 

Ditulis 

ai 

bainakum 

2. fatḥah + wawu mati 

 قَْول

Ditulis 

Ditulis 

au 

qaul 
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G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata 

 Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

tanda apostrof (‘). 

 Ditulis a’antum أأْنتُمْ 

 Ditulis la ‘in syakartum لَئ ْن َشَكْر تُمْ 

 

H. Kata Sandang 

1. Bila kata sandang alīf + lām diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan 

al. 

 Ditulis al-Qur’ān اَْلقُْر اَن

 Ditulis al-Qiyās اَْلق يَا س

 

2. Bila kata sandang alīf + lām diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan 

menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan 

huruf l (el)-nya. 

 ’Ditulis as-Samā اَْلسََّماء

 Ditulis asy-Syams اَشَّْمس

 

I. Huruf Besar  

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan 

(EYD) 

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau 

pengucapannya. 
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ى اْلفُُر ْوض  ذَو 

 أَْهُل السُّنَّة

Ditulis 

Ditulis 

Żawi al-furūd 

ahl as-Sunnah 
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ABSTRAK 

 

UPAYA ORANG TUA DALAM MENDIDIK ANAK CINTA AL-QUR’AN 

PADA KELUARGA TAHFIDZUL QUR’AN DI DESA KARANGSALAM 

KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS 

PROVINSI JAWA TENGAH 

Oleh : 

Ida Ayu Larasati 

 

Sangat penting menanamkan cinta Al-Qur’an dihati anak-anak sedini 

mungkin. Oleh karena itu, perlu upaya maksimal dari orang tua di lingkungan 

keluarga dalam mendidik anak cinta Al-Qur’an di era modern ini. Penelitian ini 

bertujuan untuk  1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan cinta Al-Qur’an 

pada keluarga Tahfidzul Qur’an. 2. Memberikan gambaran tentang faktor 

pendukung dan penghambat dalam upaya mendidik anak cinta Al-Qur’an. 3. 

Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan keluarga dalam mendidik anak 

cinta Al-Qur’an. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sebjek penelitian ini 

adalah orang tua dalam keluarga tahfidzul Qur’an, anak yang sudah hafal Al-

Qur’an, perangkat desa dan masyarakat di Desa Karangsalam. Objek penelitian 

ini adalah upaya yang dilakukan orang tua pada keluarga (Tahfidzul Al-Qur’an) 

di Desa Karangsalam, dalam mendidik anak cinta Al-Qur’an. Teknik yang 

digunakan dalam menentukan subjek peneliti ini menggunakan teknik Purposive 

Sampling yaitu memiliki kriteria tertentu yang dapat memperkuat alas an 

seseorang menjadi subjek penelitinya. Teknik pengumpulan data dengan metode 

interview, observasi dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya-upaya orang tua dalam 

mendidik anak cinta Al-Qur’an pada keluarga Tahfidzul Qur’an di Desa 

Karangsalam ada 4 yaitu mengajarkan sendiri dirumah, memilih lingkungan 

pendidikan Al-Qur’an, desain rumah Qur’ani dan memasukan ke pondok 

pesantren. Metode yang digunakan yaitu menggabungkan antar metode yang ada 

antara keteladanan, kebersamaan, kebiasaan, pemberi nasehat dan pemberian 

perhatian dan pengawasan secara bersama-sama. Terdapat faktor pendukung 

dan penghambat dalam proses tersebut. 

 

 

Kata kunci : Upaya, Mendidik, Cinta Al-Qur’an 
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KATA PENGANTAR 

 

 

 

 ِ اْلَعالَِمْيَن َوالصَّالَةُ َوالسَّالَُم َعلَى أَْشَرِف اأْلَْنبِيَاِء َواْلُمْرَسِلْيَن َوَعلَى اْلَحْمُد ِهللِ َرب 

ا بَْعدُ   اَِلِه َوَصْحبِِه أَْجَمِعْيَن أَمَّ
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Agama Islam yang mengandung jalan hidup manusia yang paling 

sempurna dan membuat ajaran yang menuntut umat manusia kepada 

kebahagiaan dan kesejahteraan, dapat diketahui dasar-dasar dan 

perundang-undangannya melalui Al-Qur’an. Al-Qur’an adalah sumber 

utama dan mata air yang memancarkan agama Islam. Hukum-hukum Islam 

yang mengandung serangkaian pengetahuan tentang akidah, pokok-pokok 

akhlak dan perbuatan dapat dijumpai sumbernya yang asli dalam ayat-ayat 

Al-Qur’an. Allah berfirman: 

َذا اْلقُْرآَن يَْهِدي ِللَّتِي ِهَي أَْقَوُم   إِنَّ َهَٰ

 “Sesungguhnya Al-Qur’an ini menunjuk kepada jalan yang lebih lurus” 

( QS Al-Isro:9 )1 

  Selain itu dalam ayat yang lain dijelaskan bahwa 

َذا بََصائُِر ِللنَّاِس َوُهًدى َوَرْحَمةٌ ِلقَْوٍم يُوقِ  نُونَهَٰ  
 

 “Al-Qur’an adalah pedoman bagi manusia, petunujuk dan rahmat bagi 

orang yang meyakini” ( QS Al-Jatsiyah : (45) : 20 ).2 

 

Dari ayat diatas maka dapat dilihat bahwa Al-Qur’an menjadi sangat urgen 

untuk dijadikan pedoman dalam hidup. Oleh karenanya perlu dikenalkan 

sejak dini kepada anggota keluarga, terutama kepada anak-anak. Dalam 

hadits diriwayatkan : 

 

                                                           
1 Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al-Qur’an dan Tafsir. (Yogyakarta: UII Press, 1999), 

hal. 498 

2 Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al-Qur’an dan Tafsir. (Yogyakarta: UII Press, 1999), 

hal. 899 
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بُْوا اَْوالََدُكْم َعلَى ثاَلَِث ِحَصاِل. ُحِب َنبِي ُِكْم َوُحِب اَِل بَْيتِِه َوتِالََوةِ اْلقُْراَِن  اَد ِ

ِظلَّهُ َمَع اَْنِبيَاِ  ِه َواَْصِفيَاِئِه فَاِءنَّ َحَملَةَ اْلقُْراَِن فِْي ِظل ِ َعْرِش هللاِ يَْوَم الِظلَّ ِاالَّ

 )رواه الطبراني(

“Didiklah anak-anakmu tentang tiga hal, yaitu cinta kepada nabimu, cinta 

kepada keluargamu, dan suka membaca Al-Qur’an. Sesungguhnya 

penghafal Al-Qur’an itu berada dalam teduhan arasy Allah, pada hari 

dimana tidak ada perlindungan, kecuali perlindungan-Nya”. (HR  

Thaabrani).3  

 

  Rasulallah bersabda: 

َعـن ُمـعَـاٍذ الُجـَهـن ي  رضي هللا عنه قَـال : قـال رســول هللا صلي هللا 

عليه وسلم : َمـن قَـَرأ القُـْرآَن و َعـِمـَل ِبَمـا فِيـِه أُلبَِس َواِلَداهُ تَـاًجا يَْوَم 

الِقـيَـاَمِة َضْوُءهُ أْحَســُن ِمـن َضْوِء الشَّـْمـِس فِي بُيُـوِت الدُّْنيـَا لَـْو َكـانَْت 

ـَذا    فِيـُْكم فَـَمـا َظنُـُكم بِال ِذي َعـِمـَل بِـهَٰ

Dari Mu’adz Al Juhanni r.a. Rosulullah saw. bersabda, 

“Barangsiapa membaca Al Qur`an dan mengamalkan apa yang terkandung 

di dalamnya, maka kedua orang tuanya akan dikenakan mahkota pada hari 

Kiamat yang cahayanya melebihi cahaya matahari seandainya ada di 

dalam rumah rumah kalian di dunia ini, maka bagaimanakah perkiraanmu 

mengenai orang yang mengamalkannya ?” (Ahmad, Abu Dawud At 

Targhib 

 

  Berdasarkan pada hadits di  atas, maka memiliki anak yang hafal 

Al-Qur’an adalah dambaan dari seluruh orang tua Islam, karena orang tua 

tidak hanya mendapatkan kemuliaan di dunia saja namun juga di akhirat. 

Al-Qur’an akan menjadi Hujjah (argumen) di hadapan pengadilan Allah, ia 

juga akan menjadi Syafa’at padaa hari kiamat.4 Berpijak dari hal ini, maka 

penghafal Al-Qur’an bisa dikategorikan sebagai salah satu dari amalan 

                                                           
 3 Abdullah Nasih Ulwah jilid 1, Pendidikan Anak dalam Islam, terj. Jamaluddin Miri, Pustaka 

Alami, Jakarta, 2002, hlm. 168 
4 Fery Muhammad, Happy Life Faith, Ananda Publishing, Jilid 2, Yogyakarta, 2006, hlm. 

116. 
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yang paling utama bagi anak-anak, tapi hendaknya kecintaan anak-anak 

teerhadap Al-Qur’an harus lebih didahulukan daripada menghafalnya. 

Sebab, menghafal Al-Qur’an tanpa adanya kecintaan tidak akan 

memberikan manfaat. Adapun mencintai Al-Qur’an dengan menghafal apa 

yang dihafal olehnya akan menambah pada diri anak kelurusan akhlak dan 

sifat-sifat kebaikan lainnya.5 Oleh karenanya sangat penting menanamkan 

cinta Al-Qur’an dihati anak-anak sedini mungkin. Dengan mencintainya, 

hati akan senantiasa lekat dan selalu ingin berhubungan dengannya di 

berbagai kesempatan. Dengan cinta, orang terdorong untuk berbuat positif 

yang besar, yang dalam keadaan biasa mungkin dia tidak sanggup 

melakukannya.6 Sehingga pada langkah selanjutnya orang tua dapat lebih 

mudah untuk mengarahkan putra-putrinya untuk menjadi shohib Al-

Qur’an sebagai pribadi yang dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang 

terkandung dalam Al-Qur’an yang tercermin dari pola pikir, tinggkah laku 

dan kepribadianya dalam masyarakat. 

  Tentu merupakan proses pendidikan yang panjang untuk membuat 

mereka dapat memenuhi harapan tersebut, dan mengarahkan anak untuk 

memenuhi harapan itu memang tergantung bagaimana pendidikan yang 

diterima oleh anak, sehingga tumbuh minatnya untuk mencintai Al-

Qur’an. 

  Oleh karena itu, perlu upaya maksimal dari orang tua di 

lingkungan keluarga dalam memberikan pendidikan yang terbaik bagi 

anak-anak secara konsisten dalam waktu yang tidak sebentar. Pendidikan 

bukanlah suatu keajaiban atau formula ajaib (magic formula) untuk 

membuka pintu kedunia dimana cita-cita tercapai. Pendidikan dalam 

keluarga adalah wahana yang mendasar untuk meningkatkan bentuk yang 

lebih harmonis dari perkemabangan manusia.7  

                                                           
5 Saad Riyadh, Mendidik Anak Cinta Al-Qur’an, terj. Nila Nur Fajariyah 

6 Nur Kholis Madjid, Ensklopedi Nur Kholis Madjid, Mizan, Jakarta, 2006, hlm. 418. 

7 Conny R Setiawan, Penerapan pembelajaran Pada Anak, Indeks, Jakarta, 2008, hlm. 

66. 
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  Maka yang paling baik dalam mendidik anak adalah 

menumbuhkan minat mereka, memfasilitasi, mengarahkan dan 

membiarkan mereka menentukan pilihan hidup sesuai hatinya, karena 

ketika anak memilih menjadi seseorang yang diinginkannya, maka ia akan 

cenderung bertanggung jawab atas pilihanya dan berusaha untuk 

berkembang, karena itu dilakukan dengan kesadaran dan tanpa paksaan.8 

  Harus disadari bahwa setiap anak lahir dengan bakat, potensi, 

kemampuan, talenta serta sikap dan sifat yang berbeda, karena potensi 

anak yang sangat beragam dalam berbagai bidang dengan berbagai taraf 

dan jenis intelegensi, yang dibesarkan pula dalam berbagai kondisi 

ekonomi, sosial, psikologis, budaya, serta alam biologis yang berbeda 

harus diupayakan dan dipenuhi kebutuhannya oleh keluarga agar 

bimbingan yang terjadi sesuai taraf perkembangan anak (developmentally 

approriate practise). 

  Dalam kehidupan nyata, terlebih lagi di era modern seperti 

sekarang ini, tentu tidak mudah bagi orang tua dan seluruh anggota 

keluarga untuk sampai pada cita-cita tersebut. Perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dewasa ini telah mempercepat berubahnya 

nilai-nilai sosial yang membawa dampak positif dan negatif terhadap 

pertumbuhan bangsa Indonesia terutama kehidupan keluarga .9  

  Dalam keluarga terjadi hal-hal yang kurang lebih sama. Pengaruh 

media masa dengan aneka ragam informasi yang dipancarkan dengan cara-

cara yang canggih mudah memasuki keluarga. Sudah barang tentu meski 

keluarga yang semula kompak dalam pandangan dan sikap, tiba-tiba 

karena adanya pengaruh media masa menjadi terhentak. Akibatnya 

persepsi, sikap dan tingkah laku anggota keluarga menjadi berbeda atau 

dengan kata lain telah berlangsung proses heterogenitas. Persoalan yang 

                                                           
8 Rina, Pendidikan Al-Qur’an, Kaltim Pos Web, 2008, hlm. 2.  

9 Imam Barnadib, Filsafat Pendidikan,  Adicita Karya Nusa, Yogyakarta, 2002, hlm. 56. 
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timbul adalah bagaimana cara untuk mempertahankan ajaran mereka agar 

para anggota keluarga itu tetap utuh.10 

  Berdasarkan realitas di atas maka hal ini sedikit berbeda dengan 

apa yang terjadi di keluarga Tahfidzul Qur’an di desa Karangsalam yang 

berada di Kecamatan Kedung Banteng. Di tengan arus modernisasi mereka 

tetap utuh dalam mengaktualisasikan kecintaan mereka kepada shohib Al-

Qur’an, dengan terus berinteraksi dengan Al-Qur’an baik dengan cara 

membaca, menghafal, sima’an, ataupun mengajarkan Al-Qur’an pada 

putra putri mereka. Interaksi ini mulai berlangsung sejak mereka 

mengembangkan komitmen untuk menghafal Al-Qur’an, ketika remaja 

dahulu. Bahkan pada observasi awal pada tanggal 12 September 2017 

dengan Mba Siti, salah satu seorang hafidzoh (wanita yang telah hafal Al-

Qur’an). Beliau mengungkapkan, hingga saat ini pun ketika waktu terus 

berjalan dimana aktifitas lain terus bertambah, antara mengurus rumah, 

merawat anak dan aktifitas-aktifitas lain yang menyita waktu, baik tenaga 

maupun pikiran  , namun interaksi dengan Al-Qur’an setiap waktu adalah 

suatu keharusan.11 

  Seiring perkembangan zaman, generasi mereka pun terlahir dalam 

dunia yang berbeda dengan segala perkembangannya, maraknya dunia 

hiburan dan teknologi dapat dengan mudah mengalihkan perhatian dan 

aktifitas mereka. Lantas bagaimana upaya yang dilakukan oleh orang tua 

dalam keluarga (keluarga tahfidzul Qur’an di desa Karangsalam) dalam 

menghadirkan nuansa Al-Qur’an di tengah-tengah era modern seperti 

sekarang ini? 

  Berawal dari hal ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

tentang upaya-upaya yang dilakukan orang tua dalam mendidik anak cinta 

Al-Qur’an (Studi kasus pada keluarga Tahfidzul Qur’an di desa 

Karangsalam). 

                                                           
10 Ibid, hlm. 57. 

11 Wawancara dengan Mba Siti, di Karangsalam, 12 September 2017 
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  Penelitian ini penulis khususkan di desa Karangsalam karena 

berdasarkan pengamatan penulis, di desa tersebut memiliki jumlah 

terbanyak dari orang yang telah hafal Al-Qur’an dan sedang dalam  proses 

menghafal Al-Qur’an dibanding desa lainnya yang ada di wilayah 

Kedungbanteng, yaitu mencapai 29 orang yang merupakan salah satu 

indikator cinta Al-Qur’an yang dapat diukur. (Berdasarkan wawancara 

penulis dengan Bapak KH Moh. Thoha Alawi, Bapak Tofik dan Bapak 

Sujamji pada tanggal 9 sampai 11 September 2017 ) 

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada upaya orang tua dalam mendidik 

anak cinta Al-Qur’an pada keluarga Tahfidzul Qur’an yang meliputi upaya 

orang tua dalam mendidik anak cinta Al-Qur’an, metode yang digunakan 

dalam mendidik anak cinta Al-Qur’an dan faktor-faktor pendukung dan 

penghambat dalam upaya mendidik anak cinta Al-Qur’an. 

 Kemudian berdasarkan latar belakang masalah dan fokus 

penelitian maka dapat dirumuskan pertanyaan yaitu : “Bagaimana upaya 

orang tua dalam mendidik anak cinta Al-Qur’an pada keluarga Tahfidzul 

Qur’an?” 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan cinta Al-Qur’an 

pada keluarga Tahfidzul Qur’an 

b. Memberikan gambaran tentang faktor pendukung dan 

penghambat dalam upaya mendidik anak cinta Al-Qur’an  

c. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan keluarga dalam 

mendidik anak cinta Al-Qur’an 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah : 

a. Sebagai konstruksi bagi masyarakat umum untuk mendidik 

anak cinta Al-Qur’an. 
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b. Menambah khazanah kepustakaan mengenai pendidikan cinta 

Al-Qur’an khususnya bagi anak-anak melalui keluarga. 

c. Menambah pengetahuan bagi pembaca pada umumnya dan 

khususnya bagi penulis sendiri untuk mempraktekan teori dan 

ilmu yang pernah diperoleh dalam kegiatan penelitian. 

D. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan kerangka dari skripsi yang 

memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan 

dibahas. 

Untuk lebih memudahkan alur dan pemahaman pemikiran serta 

pembahasan secara sistematis, konsisten, dan intregritas, maka sistematika 

pembahasan skripsi ini disusun sebagai berikut: 

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian 

dan sistematika pembahasan. 

Bab II membahas terkait kajian pustaka dan landasan teori. 

Bab III merupakan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian 

dan pendekatan, tempat dan lokasi penelitian, informen penelitian, teknik 

penentuan informen, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

Bab IV berisi upaya-upaya dalam mendidik anak cinta Al-Qur’an 

di Desa Karangsalam, yang meliputi yang meliputi sejarah munculnya para 

penghafal Al-Qur’an di Desa Karangsalam, keadaan masyarakat dan 

keluarga (tahfidzul Qur’an) di Desa Karangsalam,  jumlah penghafal 

Qur’an di Desa Karangsalam, upaya orang tua dalam mendidik anak cinta 

Al-Qur’an,sistem yang digunakan dalam mendidik anak cinta Al-Qur’an,   

metode yang digunakan dalam mendidik anak cinta Al-Qur’an dan faktor-

faktor pendukung dan penghambat dalam upaya mendidik anak cinta Al-

Qur’an. 

Bab V berisi penutup yang meliputi simpulan, saran-saran dan kata 

penutup.  
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Bagian Akhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar 

riwayat hidup. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Pustaka 

Telaah pustaka merupakan bagian teori yang relevan dengan 

masalah penelitian yang sedang diteliti. Dalam pelaksanaannya ini 

melakukan pengkajian tentang upaya keluarga dalam mendidik anak cinta 

Al-Qur’an. 

Pendidikan sebagai usaha mengatur pribadi manusia dengan 

melalui proses yang panjang, dengan hasil yang tidak diketahui segera. 

Berbeda dengan membentuk benda, materi yang dapat dilakukan sesuai 

dengan keinginan pembuatnya.12 

Pencapaian generasi Qur’ani yang cinta Al-Qur’an tidak akan 

tumbuh instan. Namun di sana ada proses yang cukup panjang yang harus 

diupayakan oleh orang tua dan pihak keluarga. 

Buku yang berjudul Mendidik Anak Cinta Al-Qur’an Cara Jitu 

Agar Anak Mencintai Al-Qur’an dan Akrab dengan Al-Qur’an yang ditulis 

oleh Sa’ad Riyadh dan telah diterjemahkan oleh Nila Nur Fajariyah 

menjelaskan tentang pentingnya rumah teladan dimana rumah merupakan 

pemeliharaan anak yang paling awal. Anak-anak akan tumbuh dan 

berkembang di dalamnya, dan mendapatkan gizi darinya. Karena itu jika 

tempat pemeliharaan tersebut baik, maka akan muncullah tanaman yang 

baik dan buah yang lezat. 

Pada bab selanjutnya Beliau pun menekankan lagi bahwa jika 

seorang murobbi hendak menanamkan kecintaan Al-Qur’anul Karim 

dalam hati anak-anaknya, sudah seharusnya ia bisa menjadi teladan nyata 

bagi mereka. 

Buku yang berjudul Mukjizat Abad 20: Doktor Cilik Hafal dan 

Paham Al-Qur’an (Wonderfull Profile of Husen Tabataba’i), yang ditulis 

                                                           
12 Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam 1, CV Pustaka Setia, Bandung, 1998, hlm. 17 
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Dina Y. Sulaeman, ia mengutip apa yang dikatakan ayah Husein, bahwa 

“bila orang tua menginginkan anaknya menjadi pencinta Al-Qur’an, 

langkah pertama yang harus dilakukan adalah si orang tua terlebih dahulu 

juga mencintai Al-Qur’an dan rajin membaca Al-Qur’an di rumah. 

Dalam buku Metodologi Pengajaran Agama Islam dijelaskan 

bahwa setiap anak, terutama pada periode awal pertumbuhannya senang 

meniru orang tuanya. Anak laki-laki biasanya meniru ayahnya dan anak 

perempuan meniru ibunya. Kedua orang itu selalu menjadi objek yang 

menjadi kebanggannya, menjadi figur idealnya. 

Sebuah artikel yang ditulis Rina di luar Jawa, mengatakan bahwa 

menumbuhkan cinta Al-Qur’an sejak dini akan dipengaruhi oleh kedekatan 

orang tua pada Al-Qur’an dan memperlihatkan hal tersebut pada anaknya 

dalam keseharian.13 

Penelitian tentang Upaya Keluarga dalam mendidik Anak Cinta Al-

Qur’an, belum pernah penulis jumpai sebelumnya. Namun sebagai bahan 

perbandingan antara penelitian yan menyoroti tema yang sama (Upaya 

tentang Pendidikan Al-Qur’an) dengan penelitian ini, penulis paparkan 

antara lain: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Rahmawati (2007) dengan judul Upaya Guru PAI 

dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an Siswa Kelas X 

SMK Wijayakusuma Jatiwalang.14 

2. Skripsi yang ditulis Nurul Asyad Fikri (2006) Studi Pembelajaran Al-

Qur’an di TPQ Ummul Qurro Penanjung Desa Bojongsari Keacamatan 

Alian Kabupaten Kebumen.15 

                                                           
13 Rina, Pendidikan Al-Qur’an, Kaltim Pos Web, 2008, hlm. 2. 

14 Rahmawati, “Upaya Guru PAI dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an 

Siswa Kelas X SMK Wijayakusuma Jatiwalang”, Skripsi, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2007 

15 Nurul Fikri, “Studi Pembelajaran Al-Qur’an di TPQ Ummul Qurro Penanjung Desa 

Bojongsari Keacamatan Alian Kabupaten Kebumen”, Skripsi, STAIN Purwokerto, 2006 
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3. Jurnal yang ditulis Yusuf Muhammad Al- Hasan (2004) dengan judul 

Pendidikan Anak Dalam Islam.16 

4. Jurnal yang ditulis Arip Widodo, Mahbub Nuryadien dan Ahmad Yani 

(2016) dengan judul Metode Pembelajaran Membaca Al-Qur’an Anak 

Usia 7-13 Tahun Di TPQ Al-Falah 2 desa Serangkulon Blok 01 RT 01 RW 

01 Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.17 

5. Jurnal yang ditulis Maulana (2016) dengan judul Pengaruh Bimbingan 

Belajar Orang Tua Terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur’an santri TPQ 

Asy-Syafi’iyah Pekalongan Batealit Jepara.18 

Skripsi dan jurnal di atas dengan skripsi yang penulis angkat 

terdapat beberapa persamaan, antara  lain sama-sama membahas tentang 

upaya membelajarkan Al-Qur’an . Akan tetapi skripsi pertama dan jurnal 

keempat pembahasan lebih menekankan pada satu aspek yaitu tentang 

membaca Al-Qur’an. Skripsi kedua yang ditulis pembahasan tentang 

unsur-unsur dalam proses pembelajaran,dan jurnal ketiga menekankan 

pada pendidikan anak  menurut Islam dan kelima lebih menekankan pada  

pengaruh orangtua dalam kemampuan membaca Al-Qur’an, sementara 

dalam skripsi yang penulis angkat, lebih pada bagaimana upaya-upaya 

yang dilakukan oleh keluarga demi teercapainya putra-putri yang cinta Al-

Qur’an tidak hanya membaca, namun juga menghafal dan menyimak 

dengan tanpa paksaan. 

 

                                                           
16 Yusuf Muhammmad Al-Hasan, “Pendidikan Anak Dalam Islam”,  <a href= 

“http://www.alsofwah.or.id”>www.alsofwah.or.id</a>; Email: <a href= 

mailto:info@alsofwah.or.id>info@alsofwah.or.id</a>, Jurnal,  Download September 2017 

17 Arip Widodo, Mahbub Nuryadien dan Ahmad Yani, “Metode Pembelajaran Membaca Al-

Qur’an Anak Usia 7-13 Tahun Di TPQ Al-Falah 2 desa Serangkulon Blok 01 RT 01 RW 01 

Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon”, 

http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/tarbawi/article/download/1232/919, Jurnal, 

Download September 2017 

18 Maulana, Pengaruh Bimbingan Belajar Orang Tua Terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur’an 

santri TPQ Asy-Syafi’iyah Pekalongan Batealit Jepara, eprints.walisongo.ac.id/6041/ , Jurnal, 

Download September 2017 

 

mailto:info@alsofwah.or.id%3einfo@alsofwah.or.id%3c/a
http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/tarbawi/article/download/1232/919
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B. Landasan Teori 

1. Mendidik Anak 

a. Pengertian Mendidik Anak 

Mendidik anak berasal dari kata didik yang mendapat awalan 

me- yang mengandung arti perbuatan (hal, cara dan sebagainya), yang 

berarti memilih dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) 

mengenai akhlak dan kecerdasan.19 

Dalam bahasa arab, mendidik berasal dari kata rabba yarubbu 

yang berarti memperbaiki, menguasi suatu urusan, menuntut, menjaga, 

dan memelihara.20 

Menurut Ar-Raghib Al asfahani yang dikutip oleh 

Abdurrahman An-Nahlawi Arrab berarti tarbiyah, yang makna 

lengkapnya adalah menumbuhkan perilaku demi perilaku secara 

bertahap hingga mencapai batasan kesempurnaan.21  

Menurut Athiyah Al-Abrasyi, sebagaimana dikutip oleh 

Ramayulis, tarbiyah merupakan istilah yang mencangkup keseluruhan 

kegiatan pendidikan. Ia merupakan upaya mempersiapkan individu 

untuk kehidupan yang lebih sempurna dalam hal etika, sistematis 

dalam berfikir, memiliki ketajaman intiutif, kegiatan dalam berkreasi, 

memiliki toleransi pada yang lain, berkompetensi bahasa lisan dan 

tulisan, serta memiliki beberapa keterampilan.22 

Menurut Ramayulis dalam Ilmu Pendidikan Islam, Istilah 

pendidikan semula berasal dari bahasa yunani, yaitu pedagogi, yang 

berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian 

                                                           
19 Depdiknas, Depdiknas, Jakarta, 2007, 263 

20 Lorens Bagus, Kamus Filsafat, Gramedika Pustaka, Jakarta, 1996, hlm  980 

21 Abdurrohman An-Nahlawi, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat, 

Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hlm. 20 

22 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, cet keempat, Kalam Mulia, Jakarta, 2004, hlm. 3 
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diterjemahkan kedalam Bahasa Inggris dengan “Education” yang 

berarti pengembangan/bimbingan23  

Menurut Ki Hajar Dewantara yang dikutip oleh Abu Ahmadi 

dan Nur Uhbiyati mendidik yaitu menuntut segala kekuatan kodrat 

yang ada pada diri anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai 

anggota masyarakat dapat mencapai kesalamatan dan kebahagiaan 

yang setinggi tingginya.24 

Berdasakan definisi di atas, dapat penulis simpulkan bahwa 

pengertian mendidik anak yaitu suatu aktifitas yang dilakukan dengan 

memelihara, menuntun dan mengarahkan anak agar dapat 

mengaktuliasasikan potensi agung yang ada dalam dirinya menuju 

kesempurnaan. Dan kesempurnaan tersebut akan tercapai setelah 

melalui tahapan-tahapan aktifitas antara orangtua dan anak dalam 

proses tersebut. 

b. Cara Mendidik Anak yang Baik 

Seiring berputarnya roda kehidupan, tidak menutup 

kemungkinan berubahnya nilai-nilai tradisi, pola pikir, bahkan 

Lifestyle yang senantiasa mengekor terhadap perkembangan zaman, 

maka orang tua yang dijadikan sentral pendidikan dalam keluarga, 

sudah seharusnya untuk memiliki sebuah konsep pendidikan secara 

utuh yang nantinya akan diterapkan kepada anak-anaknya. Hal ini 

dimaksudkan agar generasi selanjutnya dapat meniti liku-liku 

kehidupan di dunia yang hanya sementara sebagai bekal hidup abadi 

diakhirat kelak. Ahmad Bahrudin mengutip sebuah pesan yang 

disampaikan sahabat Ali bin Abi Thalib yaitu: 

 

بُوااَْوالََدُكْم ِبغَْيِرتَْربَِيِتُكْم فَِأنَُّهْم ُخِلقُ  ْوا ِلَزَمِن َغْيِرَزَمِنُكمْ اَد ِ  

                                                           
23 Ibid, 1998, hlm. 1 

24 Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Pendidikan Islam, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm 69  
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 “Didiklah anak-anakmu dengan pola pendidikan yang berbeda dengan 

pendidikan yang kalian dapatkan. Karena sesungguhnya mereka itu 

dilahirkan untuk zaman yang berbeda dengan zamanmu.25 

 

Mengacu pada hadist diatas maka konsep pendidikan tersebut 

sebaiknya disajikan secara dinamis dan inovatif sesuai kondisi anak 

agar tercapai generasi-generasi harapan yang tidak hanya kuat jasmani 

namun rohani dan intelektualnya pun dijamin. 

Dalam hal ini, sebuah pola pendidikan yang diberikan oleh 

keluarga kepada anak lebih lazim disebut dengan metode. Muhammad 

Muhyidin menyatakan behwa berkaitan dengan masalah pendidikan 

dan pengajaran orang tua terhadap anak, metode yang harus 

diperhatikan, diperlihatkan dan dipraktekan oleh orang tua setidak-

tidaknya haruslah mengetahui memperhatikan dan memahami hal-hal 

berikut ini: 

1) Umur anak 

2) Watak dan karakter anak 

3) Kebiasaan yang ada dalam anak 

4) Berbagai kesukaan dan ketidaksukaan anak 

5) Pergaulan anak 

6) Daya pikir dan daya ingat anak 

7) Waktu luang dan waktu sempit 

8) Saat-saat yang tepat dalam memberikan pendidian dan 

pengajarn pada anak 26 

Begitu pula Yunus Hanis Syam, bahwa tugas mendidik anak 

bukanlah hal yang mudah karena diperlukan metode yang tepat, sesuai 

dengan pertumbuhan jiwa anak. Beliau mengutip pendapat dari Abdul 

                                                           
25 Ahmad Bahrudin, Pendidikan Alternatif Qaryah Thayyibah, LkiS,Yogyakarta,  2007, 

hlm. XVI  

26 Muhammad Muhyidin, Buku Pintar Mendidik Anak Sholeh dan Sholehah Sejak dalam 

Kandungan sampai Remaja, Diva Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 511 
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Qodir ‘Audah bahwa proses pertumbuhan jiwa anak tersebut dibagi 

menjadi 3 Marhalah, yaitu: 

1) Belum mempunyai kesadaran, saat dimana seorang anak dilahirkan 

hingga mencapai 7 tahun (In ‘Idamul Idrak) 

2) Belum sempurna kesadarannya, dimulai sejak sang anak berumur 7 

tahun hingga 15 tahun. (Al Idrakud dha’if) 

3) Sempurna kesadarannya, fase jika anak sidah mempunyai umur 15 

tahun hingga seterusnya ( Al Idrakut tam) 

Menurut Muhhamad Muhyin pendidikan orang tua terhadap anak-

anaknya berlangsung dalam 3 tahap: 

1) Tahap 0-7 tahun 

2) Tahap 7-14 tahun 

3) Tahap 14-21 tahun.27  

Hal ini didasarkan pada hadist dari Al-‘Alamah Al-Majlisi dalam 

Tambihul Bihar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya : 

“Anak adalah majikan selama 7 tahun, hamba selama 7 tahun 

berikutnya dan menjadi menteri selama 7 tahun berikutnya.” 

Dari dua pendapat ini, ada perbedaan antara usia 14 sampai 15 

tahun, namun penulis tidak menemukan adanya perubahan yang signifikan 

antara umur 14 tahun dan 15 tahun, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

setelah anak lahir, fase pertumbuhan jiwanya terbagi menjadi 3 tahap, 

yaitu: 

1) Tahap pertama 

Muhammad Muhyidin dan Yunus Hanis Syam sepakat bahwa 

tahapan pertama dalam pertumbuhan jiwa anak yaitu ketika usia 0-7 

tahun. Dalam psikologi perkembangan usia tersebut terbagi dalam 2 

periode: 

a. Periode sensorik motorik (sekitar 0-2 tahun) 

                                                           
27 Ibid, hlm. 56 
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Pada tahap ini bayi mengeluarkan alat indra kemampuan 

motorik untuk memahami dunia disekitarnya. Bayi yang 

mengalami perkembangan dari gerak reflek sederhana menuju 

beberapa langkah skematik yang lebih berorganisasi28. Menurut 

Elfi Yuliani, pada tahap ini sudah dapat berekspresi secara mental 

dan memiliki “insight” atau wawasan untuk memecahkan suatu 

masalah29  

b. Periode operasional (sekitar 2-7 tahun) 

Pada tahapan ini, anak dapat membuat penyesuaian 

perseptual dan motorik terhadap objek dan kajian yang 

dipresentasikan dalam bentuk simbol (bayangan mental, kata-kata, 

isyarat) dalam meningkatkan bentuk organisasi dan logika.30 (Aliah 

B. Purwakania, 2006:27) 

Menurut Muhyidin, bahwa ketika anak berusia 0-7 tahun 

penekanannya adalah dalam hal perawatan dan pengasuhan, 

termasuk didalamnya adalah memberikan nutrisi untuk 

pertumbuhan anak secara optimal seperti yang dikatakan Judith 

Rich Harris Robert M. Liebert, bahwa: 

 “a study of 2-years old in rural Guatemala (Lasky and 

other, 1981) Found a significant correlation Between the 

(Children’s heights and their rest scores). The taller Nourisked and 

healthier, these children were more advanced in their intellectual 

and motor development than their smaller age mates. These finding 

were intrepreted as showing that good nutrition has a direct 

influence on mates. Motor development  than their smaller age 

mates, these finding were intrepreted as showing that good 

nutrition has adirect influence on intellectual development as well 

as on physical and motor development.” 31 
                                                           

28 Aliah B. Purwakania Hasan, Psikologi Perkembangan Islami, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2006, hlm. 103 

29 Elfi Yuliani Rohmah, Psikologi Perkembangan, Teras, Yogyakarta, 2005, hlm. 123 

30 Aliah B. Purwakania Hasan, Psikologi Perkembangan Islami, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2006, hlm. 27 

31 Judith Rich harris Robert M. Liebert, The Child, Prentice Hall, New Jersey, 1984, hlm. 

257. 
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Salah satu nutrisi yang diperlukan oleh bayi adalah 

terkandung dalam ASI. Islam meyakini bahwa air susu ibu 

merupakan makanan terbaik bagi anak dan merupakan sebuah hak 

alami, karena di semua jenis susu, air susu ibu adalah yang paling 

baik dan paling menyehatkan bagi anak. Terutama bagi anak yang 

baru lahir.32 Hingga mencapai usia 2 tahun. Sebagaimana firman 

Allah  

 

َواْلَواِلَداُت يُْرِضْعَن أَْواَلَدُهنَّ َحْوَلْيِن َكاِمَلْيِن ۖ ِلَمْن أََراَد أَْن يُتِمَّ 

َضاَعةَ   الرَّ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.” 

(Q.S. Al Baqarah:233).33 

Maka makanan yang dikonsumsi oleh ibu yang menyusui 

harus sempurna dan kaya nutrisi, supaya ia tetap sehat dan air susu 

yang dihasilkannya kaya akan nutrisi.34 

Kemudian secara perlahan-lahan anak dikenalkan kepada 

makanan-makanan lain yang beragam, sederhana dan ringan sesuai 

dengan pencernaan dan kebutuhannya.35  

Hal diatas merupakan sesuatu yang paling penting untuk 

diperhatikan dalam dimensi fisik anak, sebagai usaha untuk 

menyiapkan anak yang cerdas secara intelektual untuk bekal hidup 

sukses di dunia hingga masa yang ditentukan. Dan ada hal lain 

yang juga tidak boleh diabaikan oleh orang tua, yaitu dimensi 

                                                           
32 Ibrahim Amini, Anakmu Amanat-Nya, Al-Huda, Jakarta, 2006, hlm 160-161 

33 Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al-Qur’an dan Tafsir. (Yogyakarta: UII Press, 1999), 

hal. 65 

 

34 Ibid, hlm. 163 

35 Ibid, hlm 170-171 
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ruhani anak, sebagai nutrisi bagi ruhani, yaitu usaha untuk 

menyiapkan anak yang cerdas spiritualnya, yang tidak hanya 

dijadikan bekal hidup sukses diakhirat tapi juga dapat mengalirkan 

pahala yang tiada putus-putusnya bagi orang tuanya. 

Pada fase ini, orang tua menyirami dan  memupuk jiwa 

anak dengan pelajaran keyakinan, melatih dengan membiasakan 

gemar beribadah, cinta kepada sesama, cinta mengajarkan 

kebaikan-kebaikan, mengajar membaca Al-Qur’an dan ilmu 

lainnya sesuai dengan kemampuan yang ada pada tahapan-tahapan 

tersebut. Ini bertujuan agar fitrah yang tertanam dalam diri sang 

anak dapat hidup dengan subur, tidak kering dan tidak layu.36 

Pengalaman membuktikan bahwa banyak orang tua, 

disadari atau tidak, seringkali memperhatikan dimensi fisik 

anaknya yang berusia 0-7 tahun sehingga abai terhadap dimensi 

ruhaninya, citra Mozart, Beethoven, Vivaldi, Einstein, Newton 

lebih hidup dalam ingatan orang tua ketika mendidik anaknya dari 

pada citra Hasan, Imam Husein, Umar bin Abi Waqash, Imam 

Syafi’i, dan lain-lain.37 

Maka ketika anak berusia 0-7 tahun, sangat penting bagi 

orang tua dalam memberikan nutrisi secara seimbang baik untuk 

pertumbuhan dimensi fisik, psikis maupun ruhani anak. 

Adapun persoalan mendidik anak pada usia 0-7 tahun 

adalah dengan “menyamakan” cara orang tua berfikir dan merasa 

dengan cara anak berfikir dan merasa.38 

Konkritnya, bukanlah anak yang harus memahami orang 

tua, tapi orang tualah yang harus memahami anaknya. Dengan 

                                                           
36 Yunus Hanis Syam, Cara Mendidik Generasi Islam, Media Jenius Lokal, Yogyakarta, 

2004, hlm. 44 

37 Muhammad Muhyidin, Buku Pintar Mendidik Anak Sholeh dan Sholehah Sejak dalam 

Kandungan sampai Remaja, Diva Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 254 

38 Ibid, hlm. 313 
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demikian, fungsi keperawatan yang dilanjutkan dengan fungsi 

kepengasuhan tetap saja melibatkan unsur moral, intelektual, dan 

spiritual anak, dan bahkan ini yang paling utama yang harus 

diperhatikan orang tua dengan kalimat lain, ketika orang tua belajar 

memahami pikiran dan perasaan anak sekaligus memenuhi apa 

yang ada di balik pikiran dan persaan anak tersebut. Hal inilah 

yang dimaksud dengan “menyamakan”. Menurut Muhammad 

Muhyidin jika orang tua telah mengerti dan memahami hal ini, 

tinggal orang tua memikirkan bagaimana supaya orang tua bisa 

menyamakan pemikiran perasaannya dengan anak sebagai langkah 

cerdas dan konkrit dalam melesatkan kecerdasan intelektual, moral 

dan spiritual.39 

2) Tahap kedua 

Tahap ini merupakan saat dimana anak berusia 7-14 

tahun. Pada usia inilah anak-anak benar-benar telah mampu 

dikembangkan kemampuan pikir dan nalarnya. Disaat yang sama, 

karena masa ini adalah masa yang penuh ujian dan cobaan yang 

baru bagi si anak, maka tidak ada jalan lain dalam memberikan 

pendidikan dan pengajaran kepada mereka kecuali dengan 

mendidik dan berparadigma kedisplinan. Itulah kenapa masa ini 

dalam konsep Islam anak disebut sebagai tahap “anak sebagai 

seorang budak/pelayan” bagi orang tuanya. 

Konsep Islam yang tertuang dalam hadist yang telah 

disebutkan pada pembahasan sebelumnya tersebut, telah melahirkan 3 

prinsip utama dalam pendidikan dari segi umur anak yaitu: 

a. Prinsip kebiasaan, untuk anak usia 0-7 tahun 

b. Prinsip kedisiplinan, untuk anak usia 7-14 tahun 

c. Prinsip kemitraan untuk anak usia 14-21 tahun.40  

                                                           
39 Ibid, hlm. 313, 316 

40 Ibid, hlm. 456, 523 
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Berdasarkan konsep diatas, pada saat anak berusia 7-14 tahun, 

prinsip anak dalam medidik anak adalah dengan prinsip kedisiplinan, yaitu 

prinsip ketundukan dan kepatuhan terhadap ajaran Islam di satu sisi, serta 

penjauhan diri dari segala bentuk larangan, dengan ciri-cirinya, yaitu : 

a) Merupakan prinsip tingkat lanjut dari prinsip kebiasaan 

b) Prinsip ini merupakan prinsip tentang kebaikan dan keburukan, serta 

kebenaran dan kesalahan 

c) Berbicara dalam wilayah bagaimana anak berkomitmen dengan 

kebaikan dan kebenaran, serta menjauhkan diri dari keburukan dan 

kesalahan 

Maka anak bebas untuk melakukan apapun kebaikan dan 

kebenaran dalam kehidupannya, serta bebas pula untuk memiliki inisiatif 

dan kreatifitas dalam rangka mencapai kebenaran dan kebaikan tersebut. 

Penerapan prinsip ini tergantung pada daya nalar dan logika anak.41  

Pada fase ini, berarti orang tua harus meningkatkan kualitas 

pendidikannya, selain pembelajaran juga sekaligus dituntut agar dapat 

mengamalkannya. 

3) Tahap ketiga 

Tahap ini yaitu ketika anak berusia 14 sampai 21 tahun. 

Meurut konsep Islam, pada tahapan ini, kedudukan anak diumpamakan 

seperti perdana Mentri atau wazir. 

Maka pada tahap ini, seyogyanya orang tua memperlakukan 

dan memberikan sesuatu selayaknya kepada perdana mentri, dan pada saat 

yang sama, perdana mentri/wazir juga bisa memberikan atau melakukan 

berbagai hal untuk orang tua. 

Pada tahap ini, menurut Ibrahim Amini, merupakan usia yang 

sangat kritis, seiring terjadinya perubahan hormon didalam tubuhnya, 

maka terjadi juga perubahan-perubahan mental dan fisik. Ada sesuatu yang 

                                                           
41 Ibid. 
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berubah dalam dirinya dan itu didasarinya.42 (Ibrahim Amini, 2006: 246). 

Oleh karena itu, tahap ini juga dinamakan dengan “Idrakut Tam” dimana 

anak telah memiliki kesadaran yang sempurna. 

Ciri-ciri dari tahap ini yaitu, ingin mandiri, tidak mau diatur 

seperti layaknya anak kecil, ingin diperlakukan seperti orang dewasa yang 

bebas berbicara, bebas mengambil keputusan sendiri dan melakukan apa 

yang disukainya. Ia memerlukan kawan yang dapat dijadikan berdiskusi 

untuk membantu mengatasi persoalan-persoalan yang ada di dalam 

dirinya. Ia memerlukan seorang pembimbing yang penuh pengertian dan 

mau memberikan bimbungan.43 

Maka disini orang tua memiliki peran yang sangat penting 

dalam menggandeng tangan anak-anak mereka agar mereka tidak ikut arus 

yang buruk. Seperti yang dimandatkan oleh Islam, bahwa orang tua harus 

mempercayai anak-anak muda mereka sebagai partner dalam kehidupan 

ini, dan itulah yang dimaksudkan dengan hadits “Jadilah anak-anakmu 

sebagai wazir dalam usia 14 sampai 21 tahun.” Sehingga konsep yang 

terbangun adalah dengan prinsip kemitraan. Ibrahim Amini dalam 

bukunya “agar tidak salah mendidik”, mengatak bahwa  

Orang tua yang bijak akan memperlakukan anak-anaknya 

seperti kawannya sendiri. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, si anak 

diberi motivasi untuk melakukan sesuatu yang baik tapi tidak terkesan 

menjerat kebebasannya. Ia mungkin bisa mengajaknya berdialog agar si 

anak sendiri bisa mengeluarkan segala unek-uneknya. Saya kira dengan 

memahami keinginan-keinginan sang anak para orang tua akan semakin 

mudah mengarahkan mereka. 44 

Dengan hal ini, orang tua harus belajar untuk dapat 

menghargai anaknya. Perbedaan usia dan pengalaman merupakan alasan 

                                                           
42 Ibrahim Amini, Anakmu Amanat-Nya, Al-Huda, Jakarta, 2006, hlm 246 

43 Ibid, hlm  245 

44 Ibid, hlm 248 
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yang sangat lazim sehingga hal ini menjadi sulit. Kesabaran dan teloransi 

menjadi PR yag penting untuk dikaji oleh para orang tua agar dapat 

mencapai tujuan diatas. 

c. Tanggung Jawab dalam Mendidik Anak 

Anak adalah amanah dari Allah SWT yang harus diemban 

sebaik-baiknya bagi setiap pribadi yang mengaku dirinya sebagai muslim. 

Anak adalah generasi penerus yang siap melanjutkan estafet perjuangan 

dan mengemban risalah yang diterima Allah SWT sebagai pemakmur 

bumi sejak awal penciptaan manusia pertama. Untuk itu perlu diupayakan 

pembentukan generasi yang cerdas, berakhlak mulia dan menjadi anak 

yang shaleh. Sebab mereka merupakan deposito jangka panjang untuk 

orang tuanya kelak diakhirat.45 (Yunus Hanis Syam, 2006: 87) 

 

Rasullah SAW bersabda: 

 

ْن اََدِب َحَسنِوَوَمانََحَل َوِلُد َولََداِمْن نَْخِل اَْفَضُل مِ   

 “Tiada pemberian orang tua kepada anaknya lebih baik dari 

pada budi (pendidikan) yang baik.” (HR. Turmidzi) 

Keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama 

yang bertanggung jawab dalam mengemban amanah tersebut, sehingga 

sedini mungkin keluarga harus mempersiapkan pendidikan untuk bekal 

anak-anaknya kelak dengan sungguh-sungguh, agar tercipta generasi yang 

tidak hanya sempurna fisik namun juga jasmani, rohani serta 

intelektualnya pun tidak diragukan. 

 ِ ِعيفِ اْلُمْؤِمُن اْلقَِوىُّ َخْيٌر َوأََحبُّ إِلَى ّللاَّ   ِمَن اْلُمْؤِمِن الضَّ

                                                           
45 Yunus Hanis Syam, Cara Mendidik Generasi Islam, Media Jenius Lokal, Yogyakarta, 

2006, hlm. 87 
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“Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada 

mukmin yang lemah.(HR. Muslim) 

Makna “kuat” dalam hadist tersebut tidak hanya dilihat dari 

segi jasmani saja, namun juga kuat dalam segala hal yang membuat unsur 

duniawi dan ukhrowi. Sebuah generasi yang kuat tentulah dididik oleh 

keluarga yang kuat pula. Dan hal tersebut tidak pernah luput dari ilmu. 

Keluarga harus terus menerus belajar dan belajar mencari ilmu termasuk 

alam mendidik anak, karena kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas 

amanah yang disampaikan kepadanya. Dalam suatu hadits dijelaskan: 

 

 ُكلُُّكْم َراعٍ َوُكلُُّكْم َمْسئُوٌل َعْن َرِعيَّتِهِ 

“Setiap kamu adalah pengembala (pemimpin) dan setiap kamu 

akan dimintai pertanggungjawaban dari gembalanya (HR. Bukhari dan 

Muslim) 

 

Dalam hadits yang lain, yaitu: 

 ِلُكل ِ َشْيٍئ َطِرْيٌق َوَطِرْيُق الَجنَِّة الِعْلمُ 

 “Sesuatu ada jalannya dan jalan ke surga adalah dengan 

memiliki ilmu pengetahuan (H. R. Ad Dailami) 

Kaitannya dengan pendidikan menurut Muhammad Muhyidin, 

pendiidkan yang harus diberikan oleh orang tua itu terdiri dari 4 hal, yakni: 

1. Perawatan 

2. Pengasuhan 

3. Pendidikan 

4. Pembelajaran.46 

Adapun perawatan dan pengasuhan tersebut lebih menekankan 

pada aspek biologis, fisiologis, dimana ibu lebih ideal dalam melakukan 

tugas ini sedangkan kewajiban dan tanggung jawab yang ideal untuk 

dilakukan oleh para ayah adalah mendidik dan membelajarkan anak-anak 

yang membidik aspek aksiologi. Hal ini bukan berarti membagi 

                                                           
46 Muhammad Muhyidin, Buku Pintar Mendidik Anak Sholeh dan Sholehah Sejak dalam 

Kandungan sampai Remaja, Diva Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 23 
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tanggugjawab dalam pendidikan keluarga, namun memberi titik tekan 

terhadap konsep, sedangkan prakteknya, semua dilaksanakan secara 

seiring dan sejalan. Karena hakikat dari suatu pendidikan yang berlaku 

dalam keluarga merupakan aplikasi dari stu konsep yang telah disepakati 

bersama dalam satu anggota keluarga tersebut. 

Selanjutnya, standar yang baik, cerdas, sehat dan mencerahkan 

dalam mendidik anak menurut Muhammad Muhyidin adalah sebagai 

berikut: 

1. Dimulai sejak memilih pasangan / pendamping hidup 

2. Dilanjutkan dengan pendidikan anak dalam kandungan 

3. Diorientasikan pada pembentukan watak dan kepribadian islami 

(cerdas, sehat dan shalih) 

4. Dilanjutkan dengan perawatan, penyusunan, pendidikan dan 

pembelajaran terhadap anak hingga batas kewajiban anak itu usai.47  

Berdasarkan ungkapan diatas, maka mendidik anak secara 

tidak langsung dimulai sejak masih seorang remaja dimana ia melatih diri 

mengoptimalkan sikap positif dalam diri dengan lingkungan di sekitarnya, 

sampai ketika hendak memilih pasangan atau pendamping hidup yang 

kelak akan membangun misi bersama dalam menciptakan generasi yang 

berkualitas. Hal ini sejalan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibn 

majah dan Dailani yaitu: 

 

سَّاِس َخيَُّروا ِلنَُطف ُِكْم فَِإِنَّ لِعْرََق دَ هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم اَنَهُ قَاَل: تَ َعْن َرُسْوُل   

 )رواه ابن ماجة والد يلمى(

Dari Rsaulullah SAW sesungguhnya beliau “pilihlah untuk 

nutfah kamu (air mani kamu), karena pembuluh darah ini merupakan sinar 

percaran.” 

                                                           
47 Ibid, hlm. 36 
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Mendidik anak sejak dalam kandungan menurut konsep Islam 

merupakan kelanjutan dari proses mendidik anak sejak seseorang 

menetapkan pilihan pada lawan jenis yang akan menjadi pasangan hidup.48  

Melalui serangkaian tes dan uji coba terhadap bayi yang masih 

berada dalam kandungan, para ahli genetika menyimpulkan bahwa anak 

yang masih berada dalam kandungan bisa dididik menjadi anak yang 

berotak prima, sehat dan cerdas, dengan memperhatikan beberapa aspek 

antara lain, terpenuhinya kebutuhan Bio-Medis, kasih sayang dan 

stimulasi.49  

Selain itu dalam Islam ada konsep lain, yang sangat penting 

untuk kehidupan anak selanjutnya yaitu doa. Doa dan pasrah kepada Allah 

SWT merupakan faktor penunjang yang sangat besar manfaatnya. 

Allah berfirman: 

 

اْدُعونِي أَْستَِجْب لَُكْم إِنَّ الَِّذيَن يَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَاَدِتي َسيَْدُخلُوَن َجَهنََّم  َوقَاَل َربُُّكمُ 

 َداِخِرينَ 

 

Dan tuhanmu berfirman: “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan 

Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang 

menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahanam 

dalam keadaan hina dina.”(surah Ghafir:60)50 

Maka orang tua harus menjalin interaksi yang baik dengan dzat 

yang Maha Kuasa atas segala yang dikendaki-Nya, agar harapan-harapan 

yang tertuang melalui doa-doa dapat terkabulkan.  

Hal ini sepadan dengan hadits yang diriwayatkan Imam Bukhori 

Muslim, yaitu: 

 

                                                           
48 Ibid, hlm. 30 

49 Ibid, hlm. 31,32 

50 Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al-Qur’an dan Tafsir. (Yogyakarta: UII Press, 1999), 

hal. 847 
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اِدَُق إَِن اََحَدُكْم يُْجَمُع فِْي َبْطِن  َعْن َعْبُدهللاِ قَاَل َحَشِن َرُسْوُل هللاِ ص.م. َوُهَوالصَّ

ُمْضغَةً ِمثَْل َذِلَك ثُمَّ َيْبعَُث هللاُ اِلَْيِه اُِمِه اَْربَِعْيَن َيْوًما يَُكْوُن َعلَقَةً ِمثَْل َذِلَك ثُمَّ َيُكْونُوْ 

 َملًَكا بِاَْربَعِ َكِلَماٍت فَيُْكتَُب َواََجلُهُ َوِرْزقُهُ اَْوَسِعْيَدةٌ 

 )رواه البخارى(

 

“Dari Abdullah RA, Rasulullah SAW yang mutlak benarnya. 

Memberitakan  kepada kami, sesungguhnya proses penciptaan manusia 

dari kamu setelah berada dalam perut ibumu selama 40 hari (berupa 

nutfah), kemudian dijadikan demikian itu mudghoh (segumpal darah) 

seperti itu juga (40 hari), kemudian Dia (Allah) memerintahkan kepada 

malaikat, maka hembuskanlah ke dalam ruh dan memerintahkan 

kepadanya untuk menuliskan 4 hal ketetapan, yaitu rizkinya, ajalnya, 

amalnya dan celaka atau bahagianya.”  

Adapun orientasi pada pembentukan watak dan kepribadian 

Islami yaitu dengan berusaha semaksimal mungkin agar generasi masa 

depan mampu mengotimalkan Intelegence Quentient (IQ) Emotional 

Quontient (EQ) dan juga Sporitual Quentient (SQ), artinya mampu 

memadukan kemampuan akal, rasa dan keagamaan dalam bahasa agama 

mampu memadukan, kegiatan berpikir, berempati dan berdzikir.51  

Dengan menggunakan prinsip-prinsip yang disesuaikan dengan 

pertumbuhan jiwa pada pembahasan sebelumnya, yaitu prinsip kebiasaan, 

kedisplinan, dan kemitraan. 

Hal selanjutnya dalam mendidik anak yaitu dengan perawatan 

pengasuhan, pendidikan, dan pembelajaran terhadap anak. Menurut 

Muhammad Muhyidin empat hal merupakan tanggungjawab dan 

kewajiban orang tua yang harus diberikan kepada anak-anaknya. Jika 

orang tua tidak memberikannya, maka orang tua berarti tidak 

melaksanakan tanggung jawabnya. 

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendidikan Anak  

                                                           
51 Yunus Hanis Syam, Cara Mendidik Generasi Islam, Media Jenius Lokal, Yogyakarta, 

2004, hlm. 72 
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Dalam mendidik anak ada banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan proses pendidikan tersebut. 

Abd Abdullah Musthafa Ibn Al-Adawi dalam karyanya Fiqh 

tarbiyah Abna wa tha ‘ifah min nasha’ih al-athibba yang diterjemahkan 

oleh Umar Mujtahid dan Faisal Saleh menyebutkan faktor-faktor tersebut, 

yaitu: 

1. Orangtua 

2. Saudara dan kerabat 

3. Teman-teman anak, baik tetangga di sekolah maupun ditempat-tempat 

perkumulan lainnya 

4. Guru dan pengasuh anak 

5. Media masa, baik cetak maupun elektronik 

6. Lingkungan tempat tinggal anak 

7. Tempat dimana anak sering menghabiskan waktu 

8. Tamu-tamu yang datang kerumah 

9. Kegiatan-kegiatan rekreasi dan wisata yang diikuti anak52 (Umar 

Mujtahid dan Faisal saleh, 2006: 132) 

Berdasarkan faktor-faktor diatas, orang tua tetap menjadi 

faktor utama yang harus selalu memperhatikan dan mengarahkan faktor-

faktor yang lain agar dalam berinteraksi dapat bermanfaat bagi anak. 

2. Cinta Al-Qur’an 

a. Pengertian Cinta Al-Qur’an 

1. Cinta 

Cinta secara bahasa dalam Kamus bahasa Indonesia adalah 

suka sekali, rindu.53 Dalam cinta, seperti para ahli Kimia dan 

Terminologi Sastra Persia, terdapat dzat yang bernama “eleksir” 

(iksir) atau “batu filsof” yang memilki kekuatan mengubah sifat 

suatu unsur ke sifat lainnya, sehingga dengan kekuatan ini, cinta 

                                                           
52 Umar Mujtahid dan Faisal Shaleh, Fikih Pendidikan Anak: Membentuk Kesalehan 

Anak Sejak Dini, Qisthi Press, jakarta 2006, hlm 132 

53 Depdiknas, 2007, 215 
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memiliki daya transformasi untuk mengubah suatu substansi. 

Sehingga cinta, dengan ambisi rasional mampu mereinkarnasi 

manusia menjadi diri yang lain, karena manusi termasuk materi 

dengan berbagai macam sifat. Contohnya saja yaitu wanita ia 

adalah istri dalam rumahnya. Begitu juga dengan lelaki biasa ia 

pun bisa menjadi bapak bahkan manusia oada umumnya, mereka 

pun bisa menjadi makhluk terbaik diantara sekian banyak makhluk 

ciptaan-Nya, karena dalam cinta, yang sifatnya transformatif itu 

tersimpan harapan masa depan.54 

Menurut Ibnu Qoyim Al-jauziyah yang dikutip oleh 

Isro Suwanto dalam kumpulan esai “Produktif Melalui Cinta” 

berpendapat bahwa cinta adalah kehifupan bagi hati dan nutrisi 

bagi ruh. Dengan cinta itulah ruang transformatif hati mengalir ke 

ruang intuitifnya.55 

Arif Hidayat dalam kumpulan esai yang sama, 

menggambarkan makna cinta pada hakikatnya merujuk pada 

perasaan terdalam manusia yaitu hati. Cinta sangat dekat dengan 

kepekaan untuk menjangkau kepedulian terhadap objek. Cinta 

dapat diwujudkan oleh siapa saja, dengan sebab tertentu, yang 

terjadi dikarenakan oleh gerak bawah sadar.56  

Cinta selalu menuntut adanya objek yang dicintai, 

dalam hal ini objek pembahasan dari cinta tersebut adalah Al-

Qur’an. Oleh karenanya dapat disimpulkan pengertian dari cinta 

Al-Qur’an yaitu suatu rasa dalam hati yang mendorong seseorang 

untuk selalu berinteraksi dengan Al-Qur’an tanpa harus dipaksa 

yang dapat dilihat dengan indikatornya yaitu melalui membaca, 

menulis, mendengar, menyimak dan mengafal Al-Qur’an. 

                                                           
54 Muhammad Ismail dkk, The Spirit of Love, Obsesi Press, Purwokerto, 2008, hlm. 34 

55 Ibid, hlm. 273 

56 Ibid, hlm. 192 
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2. Al-Qur’an 

Al-Qur’an adalah Kalamullah sebagai mukjizat yang diturunkan 

kepada Nabi dan Rasul terakhir ( Nabi Muhammad SAW) melalui 

perantara Al Amin (Jibril as) ditulis dalam mushaf yan terpelihara dalam 

dada-dada (hati) manusia, disampaikan melalui munawir, bacaannya diberi 

nilai ibadah, dimulai dengan An-Nass 57 

Yang dimaksud cinta Al-Qur’an dalam penelitian ini adalah 

kecenderungan untuk selalu berinterkasi dengan Kalamullah melalui 

membaca dan menyimak dengan perasaan senang/tanpa harus di paksa. 

b. Indikator Cinta Al-Qur’an 

Menurut Feri Muhammad untuk memperoleh kemuliaan Al-

Qur’an, seorang muslim hendaknya menjadi pecinta Al-Qur’an. 

Dengan mencintainya, hati akan terasa takut dan selalu ingin 

berhubungan dengannya diberbagai kesempatan. Hatinya telah 

terlambat untuk mentadabburi dan memahami kandungannya.58  

Ganjar Widiyoga, ketika memberikan pengertian terhadap 

buku Happy life by faith, karya Feri Muhammad menuturkan bahwa 

Al-Qur’an telah menyebutkan rangkaian karakteristik seorang mu’min 

sebagai oang yang penuh dengan cinta. Bergetar hati ketika 

mendengar nama sang kekasih disebut, ingin selalu membaca surat-

surat-nya an hati sepenuhnya percaya pada sang kekasih adalah tanda-

tanda klasik manusia yang sedang jatuh cinta.59 

Hal diatas merupakan salah satu indikator dari cinta Al-Qur’an 

terhadap sang Khaliq (Allah). Adapun indikator cinta Al-Qur’an yaitu 

seperti yang dikisahkan dari sahabat, bahwasannya Usman bin ‘Affan 

r.a dikenal sebagai pengumpulan mushaf Al-Qur’an, beliau sangat 

                                                           
57 Abdul Ghofur, Rahasia Warisan Nabi, Pustaka Insan Madani, Yogyakarta, 2007, hlm. 

3 

58 Fery Muhammad, Happy Life By Faith, Ananda Publishing, 2006, hlm. 109 

59 Ibid, hlm. 10 
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mencintai kitabullah, sehingga membaca dan mentadabburinya 

merupakan kegiatan paling pokok dalam kehidupannya.60 

Dari ungkapan tersebut maka salah satu indikator dari cinta 

terhadap Al-Qur’an yaitu dengan membacanya dan mentadabburinya.  

Menurut Yusuf Qardhawi, beliau mengatakan bahwa diantara 

hak Al-Qur’an yang harus ditunaikan adalah memperlakukannya 

dengan baik, yakni dalam menghafal, memperhatikan, membaca, 

mendengarkan, memahami dan menafsirkannya.61 

Seseorang yang merasa memiliki rasa cinta terhadap Al-

Qur’an tentu ia akan menunaikan apa yang menjadi hak dari Al-

Qur’an, maka mengacu pada ungkapan diatas, indikator dari cinta Al-

Qur’an yaitu: 

1. Menghafal 

2. Memperhatikan 

3. Membaca 

4. Mendengarkan 

5. Mentadabburi 

6. Menulis 

7.   Memahami 

8. Menafsirkan 

9. Mengamalkan  

c. Urgensi Cinta Al-Qur’an 

Al-Qur’an adalah obat yang paling mujarab untuk mengobati 

manusia yang tersiksa hati nuraninya, memperbaiki kerusakan akhlak 

dan moral manusia, dimana sudah tidak ada lagi pelindung dari 

kejatuhannya ke jurang kehinaan. Siapapun yang mengikuti petunjuk 

                                                           
60 Ibid, hlm. 111 

61 Yusuf Al-Qardhawi, Menumbuhkan Cinta Kepada Al-Qur’an, terj.Ali Imron,  

Yogyakarta, 2007,  hlm. 24 
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Allah yang disampaikan-Nya melalui Al-Qur’an maka hidupnya tidak 

akan sesat dan celaka.62  

Berdasarkan ungkapan diatas, maka Al-Qur’an harus 

dipelajari, dikenalkan dan sebisa mungkin. Karena dengan 

menanamkan kecintaan anak terhadap Al-Qur’an sejak dini, maka 

kecintaan itu akan bersemi pada masa dewasanya kelak, mengalahkan 

kecintaan terhadap hal yaing lain. Karena masa kanak-kanak itulah 

pembentukan watak yang utama.  

Anis Matta dalam kumpulan esai “Produktifitas Melalui Cinta” 

pernah mengatakan bahwa cinta adalah energi, yang membuat 

manusia menjadi produktif.63 

 Sehingga cinta yang digunakan adalah cinta yang 

mengandung energi positif yang menyalurkan semangat dan 

keteguhan hati pada orang yang memilikinya untuk berbuat sesuatu 

yang realistis. 

Menurut Nurkholis Madjid, beliau menyampaikan bahwa 

dengan cinta, orang terdorong  untuk berbuat positifyang besar, yang 

dalam keadaan biasa mungkin dia tidak sanggup untuk 

melakukannya64 Sehingga dengan cinta, segala asa dan cita sangat 

mungkin dapat terwujud, karena cinta hanya melekat pada hal positif 

dan ketika ada hal negatif yang dilakukannya atas nama cinta, maka 

itu bukanlah makna cinta yang sebenarnya namun adalah “nafsu”. 

Nafsu lah yang mengarahkan jiwa dan pikiran untuk melenceng dari 

garis dan norma-norma yang telah sampai kepadanya. 

Dari pemaparan diatas, dapat dilihat betapa cinta memiliki 

pengaruh yang sangat penting terhadap objek untuk 

mempertanggungjawabkan aktivitas yang akan dijalaninya. 

                                                           
62 Sa’adulloh, 9 cara Praktis Menghafal Al-Qur’an, Gema Insani, Jakarta, 2008, hlm. 9 

63 Muhammad Ismail dkk, The Spirit of Love, Obsesi Press, Purwokerto, 2008, hlm. 178 

64 Nur Kholis Madjid, Ensklopedi Nur Kholis Madjid, Mizan, Jakarta, 2006, hlm. 418 
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Dari pengertian diatas, dapat dilihat betapa cinta memiliki 

pengaruh yang sangat signifikan terhadap objek atau aktifitas yang 

akan dijalaninya, termasuk Al-Qur’an karena berinteraksi dengan Al-

Qur’an merupakan wujud nyata Apresiasi cinta manusia kepada 

Tuhan-Nya. 

d. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Cinta Al-Qur’an 

1. Faktor Pendukung 

Menurut Sa’ad Riyadh dalam bukunya “Kaifa Nuhbibul 

Qur’an Liabnaina” yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 

oleh beberapa orang seperti, Ahmad Hotib, Nila Nur Fajriyah dan 

Suyanto, beliau mengatakan bahwa kunci dalam membina hubungan 

baik antara anak dan Al-Qur’an yaitu: 

a. Rumah teladan 

b. Pendidikan teladan 

c. Mengetahui karakteristik anak 

d. Media pembelajaran yang efektif65 

  

Selain itu, faktor pendukung lainnya yaitu: 

a. Kisah yang sesuai dengan anak dan mengandung pendidikan dan 

kejadian menarik dan membuat anak terpangaruh, sehingga akan 

membangun kualitas mereka kepada Al-Qur’an dan menimbulkan 

hubungan yang erat dengan Al-Qur’an. 

b. Melakukan refresing bersama anak-anak setelah mereka menyelesaikan 

hafalan dan melibatkan pendapat mereka dalam menentukan acara dan 

waktu rekreasi. 

c. Memberikan apresiasi kepada anak atas jerih payah yang telah mereka 

lakukan dalam menghafal Al-Qur’an. 

d. Merayakan dengan sederhana setelah berhasil menghafalkan juz dari 

Al-Qur’an dengan mengundang keluarga dan sahabat untuk 

                                                           
65 Suyatno, Kiat Praktis Mengajarkan Al-Qur’an pada Anak, Ziyad Misi Media, Solo, 

2007, hlm. 12, 17, 22, 28 
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menghormati anaknyan atas keberhasilannya dalam menghafalkan Al-

Qur’an. 

e. Anak-anak sangat suka dipuji atas keberhasilan dan kemampuannya, 

sehingga mereka merasa bahwa Al-Qur’an adalah sumber kebaikan 

f. Anak-anak yang menghafalkan Al-Qur’an sebaiknya mendapat 

perhatian lebih dari keluarga dari pada yang lain, sehingga merekan 

yang menghafalkan Al-Qur’an merasa bahwa orang yang hafal Al-

Qur’an merasa bahwa orang yang hafal Al-Qur’an mempunyai nilai 

tersendiri dibandingkan orang-orang  lain. 66 

Dari beberapa referensi diatas, orang tua dapat 

mengkombinasikan semua faktor-faktor diatas, ataupun juga memilih 

dan memilah yang terbaik sesuai kebutuhan anak. 

2. Faktor Penghambat 

Setiap suatu proses yang dilakukan, tentu ada faktor lain yang 

menghambat proses tersebut. Menurut Musthafa Al’adawi dalam 

karyanya Fiqh tarbiyah Abna Wa Tha’ifah Min Nasha’ih Al-Athibba 

yang di terjemahkan oleh Umar Mujtahid dan Faisal Shaleh, faktor yang 

menjadi kendala itu adalah sebagai berikut: 

a. Kesalahan yang terjadi karena tidak memahami karakteristik 

pertumbuhan anak. Terkadang seorang pendidik salah karena tidak 

mengetahui kondisi yang terjadi pada anak didik. 

b. Kurangnya metode dan model pembelajaran yang dilakukan 

pendidik, atau pendidik menggunakan metode yang membosankan 

sehingga menggangu keberlangsungan perasaan cinta anak kepada 

Al-Qur’an. 

c. Polusi budaya dan informasi yang mengelilingi anak akan 

mengganggu ingatannya, seperti musik dan sinetron. 

                                                           
66 Ibid, hlm. 48 
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d. Paham dan aliran yang tidak benar pada sebagian pendidik, misalnya 

pemaksaan, kekerasan dalam menghukum anak, akan mengganggu 

perasaan cinta anak terhadap Al-Qur’an 

e. Teman yang tidak baik akan menjadi penyebab kerusakan pribadi 

anak secara umum. 

f. Tidak konsistensi dalam perintah dan arahan, misalkan sang Bapak 

disiplin dalam hal mendidik Al-Qur’an tetapi sang Ibu brsikap 

sebaliknya, terkadang Bapak serius memperhatikan pembelajaran 

anak, tetapi dilain waktu, ia cuek, dan tidak memperhatikan kegiatan 

yang dilakukan oleh anak.67  

Oleh karena itu, orang tua harus memiliki konsep yang 

matang untuk berama-sama menjalankan misi yang telah 

diprioritaskan dalam keluarga. 

3. Upaya Keluarga dalam Mendidik Anak Cinta Al-Qur’an 

Menurut Nila Nur Fajariyah cinta Al-Qur’an adalah pokok 

kebaikan, karena Al-Qur’an akan menghiasi seseorang dengan sifat 

kebaikan, sejak membacanya, mempelajarinya, merenungi kandungan 

maknanya dan mengamalkannya, Al-Qur’an memiliki pesona 

keagungan dan kemuliannya. Kedekatan anak dengan Al-Qur’an sudah 

selayaknya menjadi orientasi pokok para orang tua, agar anak generasi 

terhiasi dengan sifat kebaikan dan keluhuran.68  

Menurut sa’ad Riyadh, dalam buku “Kaifa nahbibul Qur’an 

Liabnaina”, yang telah diterjemahkan oleh beberapa orang seperti 

Ahmad hotib, Nila Nur Fajariyah dan Suyanto, mengatakan bahwa 

rahasia membangun kedekatan anak dengan Al-Qur’an yaitu dengan 

menggunakan metode yang tepat, keadaan Rumah Teladan, serta 

tersedianya sarana pendidikan yang tepat.69  

                                                           
67 Ibid, hlm 12, 17, 22, 28 

68 Nila Nur Fajariyah, Mendidik Anak Cinta Al-Qur’an, Insan Kamil, Solo, 2007, hlm. 17 

69 Ibid, hlm. 19, 20, 24, 30, 34 
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Memberi pendidik Al-Qur’an kepada anak merupakan tugas 

agung yang harus dipikul oleh para orang tua agar tumbuh generasi-

generasi qur’an yang shalih dan sholihah, maka upaya-upaya yang 

dilakukan orang tua dalam proses mendidik anak agar cinta Al-Qur’an 

yaitu: 

a. Pembelajaran Al-Qur’an di rumah 

Jasa Ungguhan Muliawan menyatakan bahwa Islam 

memandang keluarga sebagai salah satu lembaga  pendidikan 

karena di dalam keluarga berlangsung pula proses kpendidikan. 

Didalamnya terdapat anak sebagai peserta didik dan orangtua 

sebagai pendidik. Hubungan interaksi antara anak dan orang tua 

inilah berlangsungnya proses kependidikan Islam.70  

Dalam proses pembelajaran Al-Qur’an di rumah, ada 

beberapa tahapan yang dapat diupayakan oleh orangtua yaitu: 

1. Mengenalkan 

Saat yang paling tepat mengenalkan Al-Qur’an adalah 

ketika anak sudah mulai tertarik dengan buku. Orangtua 

seharusnya telah memperkenalkan Al-Qur’an kepada anak 

sebelum anak-anak mengenal buku-buku lain yang memiliki 

warna dan gambar-gambar yang lebih menarik. Jika hal ini 

dilakukan secara kontinu maka akan berpengaruh pada diri 

anak sebagaimana Muhammad Ihsan mengutip apa yang 

dikatakan Al-Ahwani dalam buku ensiklopedi anak bahwa: 

“pengaruh pertama yang membekas dalam kehidupan si anak 

adalah pengaruh orang-orang yang ada di sekitarnya, yaitu 

kedua orang tua dan anggota keluarganya yang tinggal satu 

rumah dengannya.”71 

                                                           
70 Jasa Ungguh Muliawan, Pendidikan Islam Integratif,  Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 

2005, hlm. 159 

71 Muhammad Ihsan, Membangun Generasi Qur’ani, didownload pada bulan September 

2017, hlm. 2 
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Mengenalkan Al-Qur’an juga dapat dilakukan dengan 

mengenalkan terlebih dahulu huruf-huruf hijaiyah, bukan 

mengajarinya membaca tetapi sekedar memperlihatkannya 

sebelum anak mengenal A, B, C, D. Karena dengan 

menempelkan huruf-huruf tersebut ditempat yang sering dilihat 

anak, kemudian melengkapi dengan gambar dan warna yang 

menarik, maka anak akan terpancing untuk bertanya lebih 

lanjut. Pada saat itulah orangtua memprkenalkan huruf-huruf 

Al-Qur’an pada anak.72  

Huruf-huruf Al-Qur’an merupakan bekal awal yang diberikan 

orang tua untuk anak yang selanjutnya akan digunakan untuk 

mendalami materi-materi agama yang notabene berasal dari 

bahasa arab. Maka sebelum pemikiran anak diisi dengan huruf-

huruf lain untuk bekal sekolah formal, orang tua hendaknya 

mengisinya dengan huruf-huruf Hijaiyah dengan cara-cara 

yang disenangi anak. 

2. Memperdengarkan 

Memperdengarkan ayat-ayat Al-Qur’an dapat 

dilakukan secara langsung atau dengan mamutar kaset dan CD. 

Saat ini banyak teori yang mengatakan bahwa mendengarkan 

musik klasik pada janin dalam kandungan akan meningkatkan 

kecerdasan, maka Muhammad Ihsan menyakini bahwa 

memperdengarkan Al-Qur’an akan jauh lebih baik 

pengaruhnya bagi perkembangan intekektual dan spiritual 

anak, apalagi jika ibunya yang membacanya sendiri, karena 

ketika membaca Al-Qur’an, suasana hati dan pikiran ibu akan 

menjadi lebih khusyuk dan tenang, maka menurut Muhammad 

                                                           
72Ibid, hlm. 17 
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Ihsan kondisi seperti ini akan sangat membantu 

perkemabangan psikologis janin yang ada dalam kandungan.73  

Hal ini sama halnya seperti yang ditulis Dina Y. Sulaeman 

tentang profil Moh. Husein Thabathaba’i bahwa ada 

ketertarikan yang sangat erat antara aktivitas ibunya sebagai 

pengajar Al-Qur’an denga kesuksesan Husaen mendapat gelar 

kehormatan sebagai doktor cilik yang hafal dan paham Al-

Qur’an.     

3. Menghafalkan 

Menghapalkan Al-Qur’an bisa dimulai sejak anak 

lancar berbicara atau dengan surat atau ayat yang pendek atau 

potingan ayat (misalnya fastabiq al-khayrat, hudan li an-nas, 

birr al-walidayn, dan sebagainya. Menurut Muhammad Ihsan, 

menghapal bisa dilakukan dengan cara sering membacakan 

ayat-ayat tersebut kepada anak. Lalu melatih anak untuk 

menirukannya. Hal ini dapat dilakukan secara berulang-ulang 

sampai anak hapal diluar kepala.74 

4. Membaca 

“Siapa yang membaca satu huruf dari Kitab Allah 

maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan akan 

dibalas dengan sepuluh kali lipat. Aku tidak mengatakan bahwa 

alif-lam-mim adalah satu huruf. Akan tetapi, alif adalah satu 

huruf, lam adalah satu huruf, mim adalah satu huruf.” (HR at-

Tarmidzi). 

Menurut Muhammad Ihsan sangat baik untuk 

membiasakan membaca Al-Qur’an pada pagi hari setelah sholat 

subuh atau setelah sholat magrib, sebagai kegiatan rutin dalam 

keluarga. Anak-anak yang belum bisa membaca tetap diajak 

                                                           
73 Ibid, hlm. 20 

74 Ibid, hlm. 21 
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untuk bersama-sama mendengarkan kakak-kakaknya yang 

sedang membaca Al-Qur’an, karena hal ini akan tetap terekam 

dalam pikiran anak meski kadarnya sesuai dengan tingkat 

kecerdasan anak.75  

Orangtua mempunyai kewajiban untuk mengajarkan 

kaidah-kaidah dan adab membaca Al-qur’an. Untuk bisa 

membaca Al-Qur’an, termasuk mengetahui kaidah-kaidahny, 

saat ini telah banyak metode yang ditawarkan untuk bisa 

mudah dan cepat membaca. Seperti metode Iqra, Qiroati dan 

sebagainya. Metode-metode itu berdasarkan pengamatan 

Muhammmad Ihsan telah terbukti memudahkan ribuan anak-

anak bahkan orang tua untuk mahir membaca Al-Qur’an.  

5. Menulis 

Muhammad Ihsan menuturkan bahwa belajar menulis 

akan mempermudah anak dalam belajar membaca Al-Qur’an. 

Dengan mendiktekan kepada anak kata-kata tertentu yang 

mempunyai makna, maka selain anak bisa menulis, anak juga 

belajar bahasa arab. Hal ini dapat dimulai dengan kata-kata 

pendek. Misalnya untuk mengenalkan tiga kata alif, ba dan dal, 

anak diminta menulis a, ba da (tolong tuliskan Arabnya, ya: a-

ba-da) artinya diam; ba-da-a(yang lain juga) artinya mulai; dan 

sebagainya. 

Ketika di rumah, dapat juga dengan mengadakan lomba 

menulis ayat Al-Qur’an. Kemudian memberi hadiah untuk anak 

yang paling rapi menulis. Jika anak memiliki kemampuan yang 

lebih dalam menulis huruf Al-Qur’an, ia bisa lebih lanjut 

dengan mempelajari seni kaligrafi.76  

                                                           
75 Ibid, hlm. 24 

76 Ibid, hlm.25 
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Menurut Muhammad Ihsan rangkaian kata menjadi suku 

kata yamg mengandung arti bertujuan untuk melatih anak 

dalam memperkaya kosa kata, disamping memberikan 

kesempatan bagi mereka untuk bertanya tentang setiap kata 

yang diucapkan serta mengembangkan cita rasa seni mereka. 

Jadi, tidak hanya bertujuan mengenalkan huruf Al-Qur’an 

semata.  

6. Mengamalkan dan memperjuangkan Al-Qur’an   

Menurut Muhammad Ihsan Al-Qur’an tentu tidak 

banyak untuk dibaca, dihapal dan dikaji, justru yang paling 

penting adalah diamalkan seluruh isinya dan diperjuangkan agar 

benar-benar dapat menyinari kehidupan manusia. 

Menyampaikan kepada anak tentang kewajiban 

mengamalkan serta memperjuangkan Al-Qur’an dan pahala 

yang akan diraihnya. Maka hal ini akan memotivasi anak. 

Selain itu kepada anak juga bisa diceritakan tentang bagaimana 

para sahabat dulu yang sangat teguh berpegang pada Al-Qur’an; 

serta bagaimana mereka bersama Rasulullah sepanjang 

hidupnya berjuang agar Al-Qur’an tegak dalam kehidupan.77 

Kisah dan cerita memang salah satu metode yang tepat 

digunakan untuk membangun imajinasi anak, namun orang tua 

dapat juga mengemas tema-tema penting dalam Al-Qur’an 

dengan visualisasi langsung terhadap fenomena-fenomena yang 

kerap terjadi di bumi ini. 

b. Memilih lingkungan pendidikan Al-Qur’an 

Lingkungan pendidikan Al-Qur’an yang sering dijumpai 

adalah TPQ atau taaman pendidikan Al-Qur’an. Menurut jasa 

ungguh muliawan, TPQ adalah lembaga pendidikan Islam tingkat 

dasar diluar sekolah yang berfungsi sebagai pengajaran dasar-dasar 

                                                           
77 Ibid, hlm. 26 
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pelaksanaan ibadah dalam agama Islam, oleh karena itu 

pembelajarannya bersifat alamiah. 

Peserta secara umum adalah ditujukan untuk anak-anak usia 

Taman kanak-Kanak (TK), namun pada prakteknya sering ditemui 

anak-anak usia SD, SMP, bahkan SMA. Materi yang diajarkan 

sehari-hari adalah membaca Al-Qur’an, do’a sehari-hari, hafalan 

surat pendek, praktek wudu dan tata cara shalat yang baik.78  

Banyak teori yang menyebutkan bahwa pendidikan yang 

baik harus didukung oleh semua sektor berawal dari keluarga, 

sekolah dan lingkungan masyarakat. Maka dalam hal ini orang tua 

tidak boleh terlalu yakin dengan lingkungan masyarakat yang telah 

ada, namun harus diseleksi agar nilai-nilai yang diterapkan dalam 

lingkungan keluarga tidak rusak oleh lingkungan. 

c. Desain Rumah Qur’ani  

Menurut Muhammad Ihsan Al-Qur’an tentu tidak hanya 

untuk dibaca, dihapal dan dikaji, justru yang paling penting adalah 

mengamalkan seluruh isinya dan diperjuangkan agar benar-benar 

dapat menyinari kehidupan manusia79 Maka keluarga seharusnya 

mendesain keadaan rumah tempat anak-anak tumbuh dan 

berkembang dengan nuansa Al-Qur’an, sehingga setiap gerak 

langkah anak adalah berdasar pada Al-Qur’an. 

d.  Memasukan ke Pondok Pesantren 

Pesantren merupakan suatu sistem pendidikan luar sekolah 

yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam banyak 

hal lembaga pendidikan ini bersifat merakyat. Pesantren secara 

                                                           
78 Jasa Ungguh Muliawan, Pendidikan Islam Integratif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 

2005, hlm. 160,161 

79 Muhammad Ihsan, Membangun Generasi Qur’ani, didownload pada bulan September 

2017, hlm. 26 
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umum tidak terikat oleh sistem kurikulum, perjenjangan, kelas-kelas 

atau jadwal pembelajaran yang terencana secara ketat.80  

Didalam pesantren, anak akan dididik sesuai dengan ciri khas 

masing-masing pesantren, namun hal yang pasti adalah sebuah 

pesantren tidak pernah memisahkan diri dengan Al-Qur’an, mulai 

dari materi yang sampai kegiatan sehari-hari selalu interaksi dengan 

Al-Qur’an, mulai dari materi sampai kegiatan sehari-hari selalu 

interaksi dengan Al-Qur’an, sehingga di dalam pesantren memiliki 

tradisi yang bagus untuk mendekatkan anak dengan Al-Qur’an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80 Jasa Ungguh Muliawan, Pendidikan Islam Integratif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 

2005, hlm. 156 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang 

bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan 

makna data atau fenomena yang ditangkap oleh peneliti, dengan 

menunjukkan bukti-bukti yang ada81  

Yang penulis maksud adalah menggambarkan suatu kejadian 

atau penemuan-penemuan dalam sebuah penelitian dengan disertai 

data-data yang ada atau diperoleh di lapangan. Dalam hal ini adalah 

gambaran tentang upaya-upaya yang ditempuh atau dipakai orangtua 

dalam mendidik anak cinta Al-Qur’an di Desa Karangsalam. 

2. Tempat dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Karangsalam yang 

ada di wilayah Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. 

Penulis merasa tertarik memilih lokasi ini karena : 

Pertama, di Desa karangsalam banyak terdapat hafid/hafidzoh 

(orang yang hafal Al-Qur’an) atau orang yang sedang menghafal Al-

Qur’an yaitu sebanyak 29 orang, yang terbagi atas 10 keluarga yang 

merupakan salah satu indikator dari cinta Al-Qur’an yang mudah 

diketahui. 

Kedua, menurut pengamatan penulis di Desa Karangsalam 

mempunyai unit kegiatan belajar mengajar dan di dalamnya berisi 

usaha dalam mendidik anak cinta Al-Qur’an seperti pondok pesantren 

Al-Qur’an dan TPQ ataupun TKQ 

3. Informen Penelitian 

                                                           
81 Mohammad Ali, Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Sinar Baru, Bandung, 1992, 

hlm. 161 
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Adapun yang dijadikan informen dalam penelitian ini adalah 

orang tua dalam keluarga tahfdzul Qur’an baik keduanya maupun 

salah satunya yang memiliki anak, sedang dalam proses menghafal 

ataupun telah hafal 30 juz seluruhnya yaitu pada Bapak KH. Moh 

Thoha Alawi dan keluarga Ibu Nur’aini. Berdasarkan wawancara 

dengan masyarakat setempat di Desa Karangsalam terdapat orang 

yang telah hafal Al-Qur’an. Berikut ini data para penghafal Al-Qur’an 

yang menetap di Desa Karangsalam, terhitung bulan September 2017. 

 

Tabel 1 

Data para penghafal Al-Qur’an di Desa Karangsalam 

 

No 

 

Nama 

 

Tingkat 

Usia 

 

Wilayah 

Keterangan 

Sudah 

Hafal Al-

Qur’an 

Sedang proses 

menghafal Al-

Qur’an 

1. Ahmad Rofi’ Remaja  Kadus II    

2. Ahmad Musyafa Remaja Kadus II    

3. Tika Remaja Kadus II    

4. Siti Badi’ah Remaja Kadus II    

5. Farida Remaja Kadus II    

6. Siti Zuleha Remaja Kadus II    

7. Mar’atul Ismah Remaja Kadus II    

8. Eko Prabowo Remaja Kadus II    

9. Saeful Remaja Kadus II    

10. Da’im Remaja Kadus II    

11. Fatmah Dewasa  Kadus II    

12. A. Tofik Hidayat Dewasa Kadus II    

13. Siti Ruhyani Dewasa Kadus II    

14. Wiwin Nafsiah Dewasa Kadus II    

15. Nur’aini Dewasa Kadus II    
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16. Khotijah Dewasa Kadus II    

17. Tofik Dewasa Kadus II    

18. Umi Hasanah Dewasa Kadus II    

19. Siti Halimah Dewasa Kadus II    

20. Rifqoh Dewasa Kadus II    

21. Tasdiqoh Org Tua Kadus II    

22. Habibah Org Tua Kadus II    

23. KH. Moh Thoha 

Alawi 

Org Tua Kadus II 
   

24. H. Mutaqin Org Tua Kadus II    

25.  Mu’ad Remaja Kadus II    

26.  Faza Remaja Kadus II    

27.  Milatun Hasna Remaja Kadus II    

28.  Nihayatul Widad Remaja Kadus II    

29. M. Faqih Remaja Kadus II    

 

4. Teknik Penentuan Informen 

Setelah penulis melakukan penulusuran dengan hasil di atas, 

penulis memilih untuk melakukan penelitian pada keluarga Bapak KH. 

Moh Thoha Alawi dan keluarga Ibu Nur’aini dengan menggunakan teknik 

Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik pengambilan 

sampel bertujuan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan strata, 

random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.82 Yang 

mempunyai kriteria sebagai berikut: 

a. Salah satu dari bapak/ibu atau keduanya merupakan seorang yang 

telah hafal Al-Qur’an 

b. Dalam keluarga tersebut memiliki anak kandung yang telah hafal Al-

Qur’an ataupun yang masih dalam proses menghafal Al-Qur’an 

                                                           
82 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, PT Rineka Cipta, Jakarta, 

2010, hlm. 183 
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c. Subjek yang masih terlibat secara utuh atau aktif pada lingkungan atau 

kegiatan yang menjadi perhatian peneliti 

Dalam hal ini orang tua dalam keluarga tersebut penulis jadikan 

sebagai subjek utama. Adapun subjek pendukungnya adalah anak dan 

masyarakat yang ada di sekitarnya. Hal tersebut diperlukan untuk 

mendapatkan data-data dan informasi pendukung yang masih terkait 

dengan peneliti. 

Objek dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan orang tua 

pada keluarga (Tahfidzul Al-Qur’an) di Desa Karangsalam, dalam 

mendidik anak cinta Al-Qur’an.  

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memeperoleh data sesuai dengan pokok permasalahan yang 

diteliti secara konkrit, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Metode Interview 

Metode interview dipandang sebagai metode pengumpulan 

data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan 

sistematik dan berdasarkan kepada tujuan penelitian83  

Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan 

orang tua yang telah hafal Al-Qur’an bisa dengan ayah, ibu 

ataupun keduanya. 

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data 

tentang upaya orang tua dalam mendidik anak cinta Al-Qur’an di 

Desa Karangsalam Kecamatan Kedungbanteng, metode yang 

digunakan serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam 

upaya mendidik anak cinta Al-Qur’an. 

Selain itu, metode ini juga digunakan untuk memperoleh 

data tentang: 

                                                           
83 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid II, Andi Offset, Yogyakarta, 1993, hlm. 18  
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1) Gambaran umum keluarga tahfidzul Qur’an di Desa 

Karangsalam 

2) Keadaan masyarkat dan keluarga tahfidzul Qur’an di Desa      

      Karangsalam. 

3) Jumlah keluarga yang memiliki anggota penghafal Al-Qur’an 

baik telah ataupun sedang dalam proses menghafal. 

Serta data-data yang dibutuhkan dalam penelitian 

tersebut secaralangsung dari sumbernya. 

Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur, langsung 

dan mendalam terhadap berbagai sumber, baik dengan pihak 

keluarga, masyarakat, tokoh agama seta sumber-sumber yang 

terkait. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan informasi dan 

data guma mendukung penelitian. 

b. Metode Observasi 

Metode observasi merupaka cara penghimpunan data yang 

dilaksanakan dengan mengamati dan mencatat gejala-gejala baik 

langsung maupun tidak langsung dengan menggunkan alat 

tertentu.84 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang 

berhubungan dengan upaya orang tua dalam mendidik anak cinta 

Al-Qur’an atau kegiatan yang lain yang berkaitan dengan 

pendidikan cinta Al-Qur’an dengan jalan mengamati langsung 

kejadian di lokasi.  

Dengan metode ini, penulis dapat langsung mengamati 

keadaan orang tua dalam berinteraksi dengan anggota keluarga dan 

dengan masyarakat sekitar dalam proses mendidik anak cinta Al-

Qur’an sebelum observasi dilaksanakan, peneliti terlebih dahulu 

membuat format atau blangkopengamatn sebagai instrumen yang 

berisi variabel-variabel yang akan diungkap dalam penelitian ini. 

                                                           
84 Ibid, 1991, hlm. 136  



47 
 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, nuku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notylen rapat, agenda dan lain-lain.85  

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang 

bersifat dokumentatif, yaitu keadaan masyarakat di Desa 

Karangsalam, dan jumlah penghafal Al-Qur’an, dan data-data 

lainnya yang dibuthkan penulis yang nantinya akan digunakan 

sebagai pelengkap untuk menganalisis hasil penelitian yang penulis 

lakukan. 

6. Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, untuk menguji keabsahan data, maka penulis 

menggunakan metode triangulasi. Tringulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu, 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terjadap data itu. 86 

Menurut Denzin, sebagaimana yang dikutip Lexy J. Moleong, 

membedakan empat macam tringulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Dalam 

penelitian ini penulis hanya akan menggunakan tringulasi yang 

memanfaatkan penggunaan sumber dan metode.87 

Tringulasi dengan sumber penulis lakukan dengan menbandingkan 

data yang diperoleh dari subjek utama melalui wawancara, kemudian dari 

hasil wawancara tersebut penulis konfirmasikan langsung dengan subjek 

pendukung sampai dicapai suatu derajat kepercayaan terhadap data yang 

                                                           
85 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 149 

86 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung, 

2001, hlm. 330 

87 Ibid 
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dihasilkan,sehingga hanya data yang absah saja yang digunakan untuk 

mencapai hasil penelitian 

Tringulasi dengan metode penulis lakukan dengan 

membandingkan antar metode pengumpulan data, yaitu dengan 

membandingkan hasil data yang diperoleh dari wawancara dengan realitas 

data atau informasi yang penulis peroleh selama proses observasi. 

7. Teknik Analisis Data 

Analisis data menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Lexy J. 

Moleong adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya 

kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasarsehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat kemudian dari berbagai macam data yang 

terkumpul itu membutuhkan penganalisaan yang cermat dan interpretasi 

terhadap suatu data yang sangat menentukan keberadaan penelitian itu 

sendiri.88 

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis data yang ada maka 

diperoleh suatu analisis data yang sesuai dengan jenis data yang ada. Data 

yang dikumpulkan adalah data kualitatif, sehingga nantinya penulis akan 

menggabungkan data yang satu dengan data yang lain, kemudian 

menjelaskan dalam bentuk kalimat. 

Data yang penulis peroleh, selanjutnya penulis analisis dengan cara 

berpikir reflektif atau reflectif thinking, yaitu sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Sutrisno Hadi berfikir reflektif yaitu dengan cara 

mengkombinasikan cara berfikir induktif dan cara berfikir deduktif.89 

a. Cara berpikir induktif 

Yaitu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang 

khusus, peristiwa-peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut 

digeneralisasikan yang mempunyai sifat umum. 90 

                                                           
88 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung, 

2001, hlm. 103  

89 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid I, Andi Offset, Yogykarta, 1993, hlm. 47 

90 Ibid, Jilid II, , 2004, hlm. 47  
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 Penulis menggunkan metode ini untuk menarik kesimpulan 

dari berbagai informasi atau keterangan baik yang tertulis maupun 

secara lisan, juga dari hasil pengamatan dan sebagainya yang perlu 

untuk disimpulkan secara umum atau tertarik generalisasi dari data-

data tersebut. 

b. Cara berpikir deduktif  

Yaitu cara berpikir yang berangkat dari pemgetahuan umum 

dan dengan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum tersebut, 

hendak dinilai dengan suatu kejadian yang khusus.91 

Penulis menggunkan metode ini untuk menguraikan data, baik 

berupa keterangan lisan maupun tulisan yang sifatnya masih umum 

agar menjadi rinci atau menjadi lebih khusus. Serta untuk mengambil 

kesimpulan-kesimpulan dari data yang diperoleh di lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
91 Ibid 
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BAB IV 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

Subjek  penelitian  dari skripsi ini adalah pada keluarga Tahfidzul 

Qur’an di Desa Karangsalam Kecamatan Kedungbanteng. Dalam hal ini 

peneliti mengadakan penelitian secara langsung dengan mendatangi 

keluarga Tahfidzul Qur’an yang ada di Desa Karangsalam tersebut lebih 

tepatnya di wilayah Kadus II yaitu Dusun Parakanonje. 

Adapun keluarga Tahfidzul Qur’an yang penulis maksud diatas 

dijadikan sebagai subjek dalam penelitian ini yaitu mereka yang memiliki 

kriteria berdasarkan indikator yang telah disebutkan sebelumnya dengan 

menggunakan metode Purposive Sampling. 

Kemudian penulis mendatangi dua keluarga tersebut secara 

langsung untuk melakukan wawancara secara tidak struktur dan mendalam 

tentang upaya-upaya yang dilakukan dalam mendidik anak cinta Al-

Qur’an dengan sebelumnya membuat konsep yang akan dijadikan sebagai 

pedoaman wawancara dengan dua keluarga tersebut. Berbagai data awal, 

peneliti mencari data tentang keluarga Tahfidzul Qur’an secara umum 

serta data tentang keadaan masyarakat di Desa Karangsalam, Kecamatan 

Kedungbanteng. Data yang telah penulis peroleh dari hasil wawancara 

dengan masyarakat dan kantor desa tersebut., kemudian penulis olah 

dengan menggunkan cara berpikir deduktif. 

Data-data berasal dari keluarga Tahfidzul Qur’an, kantor desa dan 

masyarakat sekitar, sebagai data yang menggambarkan keadaan 

masyarakat dan keluarga Tahfidzul Qur’an secara umum yakni mengenai 

bagaimana letak geografis, sejarah munculnya penghafal Al-Qur’an, 

jumlah keluarga Tahfidzul Qur’an dan bagimana upaya-upaya yang 

dilakukan dalam mendidik anak cinta Al-Qur’an. 
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A. Awal Hadirnya Penghafal Al-Qur’an di Desa Karangsalam 

Awal mula lahirnya para pengafal Qur’an (Hafidz) di Desa 

Karangsalam berasal dari garis keturunan Romo Kyai Muhyidin-Nyai 

Azizah. Sebelumnya Romo Kyai Muhyidin adalah pendatang dari daerah 

Klaten. Kemudian menikah dengan Mbah Azizah yang menetap di Desa 

Karangsalam melanjutkan estafet perjuangan Romo Kyai Sami’un, 

ayahnya Nyai Azizah di Dusun Parakanonje. 

Jika ditilik dari segi pembahasan dalam penelitian skripsi ini, 

keluarga Kyai Muhyidin bukanlah tergolong keluarga Tahfidzul Qur’an 

karena Beliau sendiri dan juga istrinya bukan penghafal Al-Qur’an. 

Namun demikian, intensitas beliau dalam berinteraksi dengan Al-Qur’an 

sangat luar biasa, disela-sela kesibukannya yaitu sebagai konsultan di 

Departemen Agama dan aktifitas keagamaan lainnya, beliau selalu 

menyempatkan waktunya untuk membaca Al-Qur’an sehingga bisa 

menghafal Al-Qur’an setiap 1 minggu sekali92 ( wawancara dengan Mbak 

Rifqoh pada tanggal 30 November 2017 di Karamgsalam ). Bahkan 

menurut penuturan Pak Tofik, setelah pensiun beliau senang 

menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Qur’an, sehingga bisa 

menghatamkan Al-Qur’an setiap hari secara istiqomah tanpa 

meninggalkan aktifitas rutin lainnya, seperti ke sawah, mengajar dan 

bermasyarakat93(wawancara dengan Pak Tofik 30 November 2017 di 

Karangsalam) 

Dari pernikahnnya dengan Nyai Azizah, beliau dikaruniai 10 orang 

putra dan 4 diantaranya telah hafal Al-Qur’an. Sekarang hampir ke 10 

putrannya tersebut memiliki aktifitas keagamaan yang sangat penting 

dalam pengembangan syiar Islam, seperti membangun pondok pesantren 

Ath-Thohiriyah, yaitu sebuah pondok pesantren Al-Qur’an yang dibangun 

dan dikelola bersama oleh putra keluarga Mbah Kyai Muhyidin yang 

                                                           
92Wawancara  Mba Rifqoh, di Karangsalam, tanggal 30 November 2017 

93Wawancara  Pak Tofik, di Karangsalam, tanggal 30 November 2017 
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bertempat di Karangsalam, yang telah meluluskan santri lebih dari 100 

santri sejak tahun 1992 hingga saat ini94: (Dokumentasi Pondok Pesantren 

Ath-Thohiriyah, tanggal 30 November 2017 ) 

Selain pondok pesantren, mereka juga mendirikan Taman 

Pendidikan fasilitasi mengkaji kitab-kitab klasik bagi santri, namun juga 

dapat digunakan sebagai tempat sosialisasi keagamaan atau kegiatan 

lainnya bersama masyarakat setempat. 

Pada perkembangan selanjutnya dapat diketahui bahwa berawal 

dari keluarga inilah para penghafal Al-Qur’an mulai tumbuh dan 

berkembang di Desa Karangsalam hingga saat ini.  

 

B. Jumlah Penghafalal Al-Qur’an di Desa Karangsalam 

Peneliti menjumpai di Desa Karangsalam memiliki masyarakat 

yang memiliki minat dan motivasi yang besar untuk menghafal Al-Qur’an 

dari berbagai tingkat usia, mulai dari remaja, dewasa bahkan orang tua 

sekalipun.  

Adapun data tersebut sebagai berikut: 

 

Tabel 2 

Data para penghafal Al-Qur’an di Desa Karangsalam 

 

No 

 

Nama 

 

Tingkat 

Usia 

 

Wilayah 

Keterangan 

Sudah 

Hafal Al-

Qur’an 

Sedang proses 

menghafal Al-

Qur’an 

1. Ahmad Rofi’ Remaja  Kadus II    

2. Ahmad Musyafa Remaja Kadus II    

3. Tika Remaja Kadus II    

4. Siti Badi’ah Remaja Kadus II    

                                                           
94 Dokumentasi Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah, tanggal 30 November 2017 
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5. Farida Remaja Kadus II    

6. Siti Zuleha Remaja Kadus II    

7. Mar’atul Ismah Remaja Kadus II    

8. Eko Prabowo Remaja Kadus II    

9. Saeful Remaja Kadus II    

10. Da’im Remaja Kadus II    

11. Fatmah Dewasa  Kadus II    

12. A. Tofik Hidayat Dewasa Kadus II    

13. Siti Ruhyani Dewasa Kadus II    

14. Wiwin Nafsiah Dewasa Kadus II    

15. Nur’aini Dewasa Kadus II    

16. Khotijah Dewasa Kadus II    

17. Tofik Dewasa Kadus II    

18. Umi Hasanah Dewasa Kadus II    

19. Siti Halimah Dewasa Kadus II    

20. Rifqoh Dewasa Kadus II    

21. Tasdiqoh Org Tua Kadus II    

22. Habibah Org Tua Kadus II    

23. KH. Moh Thoha 

Alawi 

Org Tua Kadus II 
   

24. H. Mutaqin Org Tua Kadus II    

25.  M. Mu’ad Remaja Kadus II    

26.  M. Faza Remaja Kadus II    

27.  Milatun Hasna Remaja Kadus II    

28.  Nihayatul Widad Remaja Kadus II    

29. M. Faqih Remaja Kadus II    

 

 Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa di Desa Karangsalam, 

khususnya di wilayah Kadus II memiliki perhatian yang lebih terhadap Al-

Qur’an. Hal ini tentu perlu didukung dan diapresiasi yang baik dari 
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masyarakat dan aparat setempat demi menjaga kelestarian dari umat-umat 

terdahulu. 

Pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa tidak semua 

penghafal Al-Qur’an masuk menjadi subjek penelitian peneliti, karena 

yang akan menjadi subjek penelitian peneliti hanyalah pada keluarga 

Tahfidzul Qur’an yang memenuhi indikator seperti yang penulis buat 

sebelumnya yaitu yang di dalam satu keluarga tersebut terdapat Ayah/Ibu 

ataupun keduanya yang telah hafal Al-Qur’an serta memiliki anak yang 

juga telah hafal Al-Qur’an. Setelah penulis analisis, dari data diatas hanya 

ada dua keluarga yang memenuhi indikator diatas. Adapun data tersebut 

sebagai berikut: 

Tabel 3 

Data jumlah keluarga Tahfidzul Qur’an 

 

No 

 

Nama Keluarga 

 

Status 

dalam 

Keluarga 

 

Wilayah 

Keterangan 

Sudah 

Hafal Al-

Qur’an 

Sedang proses 

menghafal Al-

Qur’an 

1. 

 

KH. Moh Thoha 

Alawi 

Ayah  Kadus II 
   

Hj. Tasdiqoh Ibu  Kadus II    

Rifqoh Anak Kadus II    

Fatmah Anak Kadus II    

Ahmad Musyafa Anak Kadus II    

Ahmad Rofi’ Anak Kadus II    

M. Mu’ad Anak Kadus II     

M. Faza Anak Kadus II    

Milatun Hasna Anak Kadus II    

Nihayatul Widad Anak Kadus II    

M. Faqih Anak Kadus II    
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2. Nur Aini Ibu Kadus II    

Tika Anak  Kadus II    

 

Maka dalam peneliti ini, hanya keluarga tersebut di atas yang 

menajdi subjek utama guna memperoleh data peneliti. Adapun   

  

C. Keadaan Masyarakat dan Keluarga Tahfidzul Qur’an di Desa 

Karangsalam 

1. Keadaan Masyarakat di Desa Karangsalam 

Dari hasil wawancara peneliti dengan sekretaris desa dengan pak 

Wasman di Karangsalam pada tanggal  11 Desember 2017, bahwa luas 

wilayahnya 157.75 Ha dan hampir 50% lebih adalah tanah sawah, yaitu 

seluas 81.02 Ha dan selebihnya tanah pemukiman, kolam, makam, sungai 

dan jalan95. 

Melihat pada potensi wilayah yang didukung dengan latar 

pendidikan masyarakat, maka mayoritas mata pencaharian penduduk 

adalah dibidang pertanian baik sebagai penggarap atau penyewa, buruh 

tani ataupun pemilik sawah itu sendiri. Sebagian yang lain bergerak 

dibidang jasa, seperti PNS, TNI, Pensiunan dan warung, kios dan 

sebagainya dan hanya sebagian kecil yang berada di sektor perikanan, 

peternakan dan industri kecil.96 (Sumber: Dokumentasi Desa Karangsalam 

tanggal 11 Desember 2017). 

Menurut pengamatan Bapak Wasman, SH., selaku Sekretaris Desa, 

bahwa di Desa Karangsalam saat ini mengalami perkembangan dari 

berbagai sektor, baik dalam hal ekonomi, sosial budaya dan pendidikan, 

baik pendidikan umum maupun pendidikan agama. 

Dalam hal ekonomi dapat dilihat dari ketertarikan masyarakat akan 

kebutuhan sekunder dan primer, yang menunjukan bahwa masyarakat 

                                                           
95Wawancara  Pak Wasman di Karangsalam, 11 Desember 2017 

96 Dokumentasi Desa Karangsalam tanggal 11 Desember 2017 
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tidak begitu kerepotan dalam memenuhi kebutuhan primer bagi anggota 

keluarganya. 

Dalam hal sosial budaya, saat ini meski secara fisik masyarakat 

jarang bertutur sapa karena kesibukan masing-masing, namun jiwa sosial 

terhadap kaum dhu’afa lebih meningkat dari periode sebelumnya. Hal ini 

dilihat dari antusias masyarakat dalam memberikan santunan terhadap 

anak yatim secara struktural melalui lembaga-lembaga desa, muslimat dan 

komunitas pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu wilayah masing-masing. 

Dalam hal pendidikan, saat ini di Desa Karangsalam telah terdapat 

3 tamatan S-3, 21 tamatan S-2, 408 tamatan S-1, 140 tamatan D3, 1.155 

tamatan SMA, 754 tamatan SMP dan 1.079 tamatan SD.97   

Hal diatas menunjukan bahwa masyarakat telah memiliki 

perkembangan pemikiran terhadap pentingnya pendidikan ke arah yang 

lebih baik. Selain itu kaitannya dengan pendidikan agama, secara umum di 

Desa Karangsalam mengalami perkembangan. Gal ini dibuktikan dengan 

bertambahnya jumlah masjid, musholla tempat-tempat pendidikan agama 

seperti pondok pesantren, Taman Pendidikan Al-Qur’an dan Madrasah 

Diniyah serta bertambahnya jumlah orang yang hafal Al-Qur’an di Desa 

Karangsalam dalam kurun waktu 8 tahun dari 24  orang menjadi 29 orang. 

Adapun sebelumnya masyarakat di Desa Karangsalam adalah 

kaum abangan dimana orang tidak banyak yang tahu tentang agama. 

Namun tampaknya kerja keras dari para da’i dan ulama setempat, kini 

membawa perubahan yang signifikan terhadap masyarakat. Dengan 

bertambahnya kaum yang berpendidikan dan juga para penghafal, di Desa 

Karangsalam secara berlahan sedikit merubah tradisi masyarakat setempat 

seperti adanya sima’an yang dilakukan minimal sebulan sekali untuk para 

penghafal dan juga dilakukan ketika ada hajatan besar seperti walimatul 

‘ursy, walimatul khitan, haul,  di bulan Maulid nabi selama satu bulan 

                                                           
97 Wawancara Pak Wasman, di Karangsalam, 11 Desember 2017 
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penuh dan sebagainya yang sebelumnya belum pernah dilakukan di desa 

tersebut. 

Jika hal ini terus berkembang , tentu akan sangat baik menciptakan 

lingkungan yang baik bagi perkembangan generasi yang selanjutnya. 

2. Keadaan Keluarga Tahfidzul Qur’an di Desa Karangsalam 

Seperti yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa 

keluarga Tahfidzul Qur’an yang akan menjadi subjek peneliti yaitu 

pada keluarga KH. Moh. Thoha Alawy dan Ibu Nur’aini, dengan data 

sebagainya berikut: 

a. Keluarga KH. Moh. Thoha Alawy 

Keluarga KH. Moh. Thoha Alawy merupakan keluarga 

yang masuk dalam kategori keluarga Tahfidzul Qur’an karena 

memiliki kesesuaian dengan indikator yang penulis uraikan, yaitu 

selain Bapak KH. Moh. Thoha Alawy sendiri telah hafal Al-Qur’an 

30 juz, istri dan 4 putra beliau juga telah hafal Al-Qur’an selain itu 

putra yang lainnya sedang dalam proses menghafal. 

Jika dipandang dari status ekonomi dalam masyarakat, 

keluarga Bapak KH. Moh. Thoha Alawy dalam golongan cukup 

sehingga mampu memberikan pendidikan sampai tingkat atas bagi 

putra putrinya, baik untuk pendidikan agama maupun pendidikan 

umum. Adapun data tentang riwayat pendidikan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4 

Data riwayat pendidikan putra putri Bapak KH. Moh. 

Thoha Alawy 

 

NAMA JENJANG PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL 

SD SMP SMA PERGURUA

N TINGGI 

Rifqoh  SD   MTS Bahrul  MA Tajul  S1 STAI 
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Karangsalam 

 

 

 

 

 TPQ 

‘Ulum Brabu 

 

 

 

 

 Pondok 

Sirojuttolibin 

‘Ulum Brabu 

 

 

 

 

 Pondok 

Sirojuttolibin  

Al-

Musadadiy

ah, garut, 

jurusan 

Syariah 

 Asrama 

Fatmah   SD 

Karangsalam 

 

 

 

 

 

 

 TPQ 

 SMP 3 

Purwokerto 

 MA Tajul 

‘Ulum Brabu 

 

 

 

 

 

 

 Pondok 

Sirojuttolibin 

 S1 IIQ 

Jakarta Fak. 

Ushuludin 

 Jur. Tafsir 

Hadist 

 D2 UNJ, 

Jur. Bahasa 

Arab 

 Asrama 

 

Ahmad 

Musyafa 
 SD 

Karangsalam 

 

 

 

 TPQ 

  MTS Bahrul 

‘Ulum Brabu 

 

 

 

 Pondok 

Sirojuttolibin 

 MA Tajul 

‘Ulum Brabu 

 

 

 

 Pondok 

Sirojuttolibin  

 Pelatihan 

Hufadz 

Pendidikan 

Pasca 

Tahfidz 

Jakarta  

 

 Pondok 

Pesantren 

Lirboyo  

Ahmad 

Rofi’ 
 SD 

Karangsalam 

 

 TPQ Ath –

Thohiriyah  

  MTS Bahrul 

‘Ulum Brabu 

 

 Pondok 

Sirojuttolibin 

 MA Tajul 

‘Ulum Brabu 

 

 Pondok 

Sirojuttolibin  

 Al-Azhar 

Mesir 

M. Muad  SD 

Karangsalam 

 

 

 

 TPQ Ath –

Thohiriyah  

 SMP Ar-

Risalah 

Lirboyo, 

Kediri 

 

 Pondok 

Lirboyo 

 SMA Ar-

Risalah 

Lirboyo, 

Kediri 

 

 Pondok 

Lirboyo 

 Pondok 

Lirboyo 

M. Faza  SD 

Karangsalam 

 SMP Ar-

Risalah 

 SMA 3 

Purwokerto 

 Pondok 

Madrasatul 
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 TPQ Ath –

Thohiriyah  

Lirboyo, 

Kediri 

 

 Pondok 

Lirboyo 

Qur’an 

Tebuireng 

Millatul 

Asna 
 SD 

Karangsalam 

 

 

 

 

 TPQ Ath –

Thohiriyah  

 SMP Al-

Furqon 

Tebuireng, 

Jombang 

 

 

 Pondok 

Madrasatul 

Qur’an 

Tebuireng 

 SMA Abdul 

Wahid 

Hasyim 

Tebuireng, 

Jombang 

 

 Pondok 

Madrasatul 

Qur’an 

Tebuireng 

 Pondok 

Madrasatul 

Qur’an 

Tebuireng 

Nihayatul 

Widad 
 SD 

Karangsalam 

 

 

 

 

 TPQ Ath –

Thohiriyah  

 SMP Al-

Furqon 

Tebuireng, 

Jombang 

 

 

 Pondok 

Madrasatul 

Qur’an 

Tebuireng 

 SMA Abdul 

Wahid 

Hasyim 

Tebuireng, 

Jombang 

 

 Pondok 

Madrasatul 

Qur’an 

Tebuireng 

 

M. Faqih M  SD 

Karangsalam 

 

 

 

 TPQ Ath –

Thohiriyah 

 

 SMP Al-

Furqon 

Tebuireng, 

Jombang 

 

 Pondok 

Madrasatul 

Qur’an 

Tebuireng 

  

 

Dari data diatas dapat dilihat dalam setiap jenjang 

pendidikan tersebut selalu dibarengi dengan Al-Qur’an. Hal ini 

memperlihatkan betapa keluarga KH. Moh. Thoha Alawy sangat 

memperhatikan pendidikan Al-Qur’an bagi putra- putrinya, yang 

mana pendidikan Al-Qur’an tersebut nantinya dapat digunakan 

sebagai modal yang sangat penting dalam memudahkan 
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mempelajari ilmu-ilmu agama baik yang tertuang maupun dalam 

kitab-kitab klasik maupun modern. 

Didalam keluarga KH. Moh. Thoha Alawy senantiasa 

menjalin komunikasi dua arah, berbagai ilmu dan teknologi dan 

berbagai pemahaman meski dengan putra bungsunya sekalipun, 

sehingga tercipta suasana kebersamaan dalam keluarga, dimana 

siapapun mudah untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang 

tergambar dalam fikirannya.     

 

b. Keluarga Ibu Nur’aini 

Tempat tinggal Ibu Nur’aini berada tidak jauh dari tempat 

keluarga Bapak KH. Moh. Thoha Alawy, sehingga keadaan 

lingkungan masyarakat yang ada pun tidak berbeda dengan 

lingkungan masyarakat pada keluarga Bapak KH. Moh Thoha 

Alawy. 

Dalam bidang pendidikan, keluarga ini merupakan keluarga 

yang tergolong semangat dan perhatian yang besar baik dalam 

pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Latar belakang 

pendidikan Bapak Saefudin dan Ibu Nur’aini yang tidak lepas dari 

dunia pesantren hingga mencapai Stara 1, serta Ibu Nur’aini hingga 

memperoleh gelar Al-hafidzoh sangat mempengaruhi karakter 

pendidikan yang diberikan kepada putra putrinya. 

Sifat kemandirian, kebersamaan, ramah tamah serta 

toleransi yang menjadi ciri khas sifat positif anak-anak dalam 

pondok pesantren diyakini dapat memberikan modal bagi 

pendidikan jiwa anak yang sangat penting untuk melatih 

kecerdasan emosional dan spiritual anak, yang nantinya dapat 

berguna untuk menentukan langkahnya dimasa yang akan datang. 

Sehingga pondok pesantren menjadi pilihan dalam melanjutkan 

dasar-dasar pendidikan yang telah diterapkan oleh keluarga. 
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Didalam pondok pesantren anak tetap diberi motivasi untuk 

kecerdasan intelektual anak. Menurut penuturan Ibu Nur’aini, 

ketika anak masih di rumah, anak dibiasakan dengan pendidikan 

kedisplinan, sehingga ketika anak telah masuk ke dunia pesantren 

anak telah mandiri dan terbiasa untuk bersikap displin, adapun 

hasilnya dari 3 putra putrinya Ibu Nur’aini, 2 diantaranya memiliki 

prestasi yang gemilang baik ketika masih di rumah maupun ketika 

sudah berada di pondok pesantren, berikut data tentang hal 

tersebut. 

 

Tabel 5 

Data riwayat pendidikan  

 

 

NAMA 

JENJANG PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL 

SD SMP SMA PERGURUA

N TINGGI 

KET 

Maria 

Ummu 

Atiqoh 

 SDN 2 

Karangsala

m 

 

 

 

 TPQ/TKQ 

Ath-

Thohiriyah 

 MTS Al-

Ihsan 

 

 

 

 

 Pondok 

Pesantren 

Al-Ihsan 

 MA Al-

Ihsan 

 

 

 

 

 Pondok 

Pesantren 

Al-Ihsan 

 S1 IAIN 

Purwokerto

, Jurusan 

Tarbiyah 

 

 

 Pondok 

Pesantren 

Al-Ihsan 

 Tahun 

2005 Juara 

1 cabang 

tartil SD 

tingkat 

Kab. 

Banyumas 

 Tahun 

2004 Juara 

1 MTQ 

pelajar 

XXI 

tingkat 

Kab. 

Banyumas 

Maziz 

Maulana. 

A 

 SDN 2 

Karangsala

m 

 

 

 

 

 MTS Al-

Ihsan 

 

 

 

 Pondok 

Pesantren 

 SMAN 3 

Purwokerto 

 D3 UGM, 

Yogyakarta

, Jurusan 

Teknik 

Elektro 

 

 

 Tahun 

2004 Juara 

lomba 

hafalan 

surat di 

UNWIKU 

 Tahun 
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 TPQ/TKQ 

Ath-

Thohiriyah 

Al-Ihsan  Pondok 

Pesantren 

Krapyak 

2013 Juara 

Lomba 

Robotik 

Tingkat 

SMA 

 

Ajeng 

Laila 

Ribiha 

 SDN 2 

Karangsala

m 

 TPQ/TKQ 

Ath-

Thohiriyah 

 MTS Al-

Ihsan 

 

 

 SMAN 3 

Purwokerto 

 S1 IAIN 

Purwokerto

, Jurusan 

Matematik

a 

 Tahun 
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Dari data kejuaraan diatas baik Murottal dan hafalan semua yang 

mengajarkan Ibu Nur’aini sendiri sehingga mampu mengantarkan 

putra putrinya mendapatkan kejuaraan. 

Di dusun Parakanonje sendiri, keluarga ini aktif dibeberapa 

kegiatan kemasyarakatan yang akhirnya mendirikan KOPLING 

(Komunitas Peduli Lingkungan) yang di dirikan bersama dengan Gus 

Sa’dun yang merupakan menantu dari Bapak KH. Moh. Thoha Alawy 

dan dibantu  oleh tokoh masyarakat di Desa Karangsalampada tahun 

2007, yang kegiatannya meliputi aspek sosial, budaya dan 

kemasyarakatan. 

 

D. Upaya-upaya Dalam Mendidik Anak Cinta Al-Qur’an 

Sebuah nilai-nilai tradisi Islam klasik yang memiliki gaung untuk 

menyebarkan syiar Islam, saat ini sangat penting untuk dilestarikan serta 
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perlu dukungan dan apresiasi dari berbagai pihak guna 

keberlangsungannya sampai masa yang akan datang. 

Keluarga, sekolah dan lingkungan sekitar merupakan faktor yang 

saling mempengaruhi terhadap sukses atau tidaknya suatu proses 

pendidikan, namun keluarga adalah lingkungan utama dan pertama yang 

sangat penting dalam membentengi jiwa anak dengan nilai-nilai yang 

diterapkan dalam keluarga, sebagai bekal menata hidup dengan lingkungan 

lain selanjutnya. 

Di dalam keluarga, dimana disana terdapat orang tua yang 

memiliki peran ganda yaitu sebagai pengasuh dan pendidik dalam 

lingkungan keluarga, ketika mendesain suatu sistem pendidikan agara anak 

senantiasa dekat dengan Al-Qur’an merupakan upaya yang sangat mulia, 

karena Al-Qur’an merupakan sumber ilmu pengetahuan dimana semua 

cabang ilmu mengambil dasar dari-Nya. 

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 29-30 

November 2017 pada keluarga KH. Moh. Thoha Alawy dan Ibu Nur’aini, 

ternyata mereka menggunkan sistem pndidikan yang tidak berbeda dalam 

mengupayakan pendidijan Al-Qur’an bagi putra putrinya yaitu: 

1. Mengajarkan sendiri di rumah 

Mengajarkan sendiri di rumah merupakan suatu proses awal 

dimana pembelajaran sederhana dari Al-Qur’an mulai ditanamkan 

kedalam jiwa anak. Saat ini keluarga dalam sentral pendidikan yang 

sangat penting karena seperti yang digambarkan Al-Ghazali bahwa 

anak layaknya kertas putih, tinggal bagaimana usaha keluarga dalam 

memberi warna, maka maka akan sangat berpengaruh terhadap kertas 

tersebut. 

Untuk membangun kedekatan anak dengan Al-Qur’an di rumah, 

maka yang paling utama adalah contoh nyata dari Ayah, Ibu di  

lingkungan keluarga dalam berinteraksi dengan Al-Qur’an, karena pada 

keluarga KH. Moh. Thoha Alawy dan Ibu Nur’aini saat anak di rumah 

yaitu hanya sampai kelas 6 SD, setelah lulus SD langsung dimasukan 
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ke pondok pesantren, sehingga kejiwaan anak sangat peka untuk meniru 

terhadap apa yang dilihat dan didengar. 

Selain sebuah interaksi langsung dengan Al-Qur’an melalui 

aktifitas membaca, menyimak dan sebagainya, orang tua juga 

membangun pemikiran anak tentang Al-Qur’an dengan menceritakan 

tentang kisah-kisah dalam Al-Qur’an, fadilah Al-Qur’an dan 

keistimewaan orang-orang yang hafal Al-Qur’an di dunia dan akhirat. 

Berdasarkan wawancara dengan KH. Moh Thoha Alawy pada 

tanggal 29 November 2017, diperoleh informasi bahwa pada prinsipnya 

agar anak cinta Al-Qur’an, dalam proses pengajaranya jangan memaksa 

anak untuk belajar Al-Qur’an, karena tanpa kemauan sendiri dari anak, 

pemahaman tentang Al-Qur’an susah didapat maka orang tua harus 

sabar dalam menghadapi kondisi anak ketika tidak mau belajar maupun 

ingin belajar di luar jam biasanya. Ketika anak tidak mau belajar  orang 

tua tidak dibolehkan untuk memarahi tetapi dengan memberi nasihat 

ataupun motivasi dan disaat kondisi anak sedang semangatnya belajar, 

orang tua tidak perlu membatasi pengajaran, namun membiarkan anak 

belajar sepuasnya, orang tua sifatnya hanya mendampingi dan 

mengarahkan saja 98(Wawancara dengan KH. Moh. Thoha Alawy, 

tanggal 29 November 2017) 

Adapun pada keluarga Ibu Nur’aini, selain menerapkan prinsip 

diatas juga menerapkan prinsip kebersamaan yaitu pada kegiatan-

kegiatan yang telah terjadwal dirumah seperti sholat berjamaah, 

mengaji, belajar dan sebagainya anak selalu bersama orang tua. 

Kemudian disela-sela kebersamaan itu orang tua memberi motivasi 

kepada anak bahwa kedekatan dengan Al-Qur’an akan berdampak 

positif contohnya ketika anak mampu mengahafal Al-Qur’an orang 

                                                           
98 Wawancara KH. Moh Thoha Alaway, di Karangsalam, 29 November 2017 
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tuanya akan mendapatkan Syafa’at pada hari kiamat dan memiliki 

kebanggaan di sisi Allah SWT.99 

2. Memilih lingkungan pendidikan Al-Qur’an 

Selain anak mendapatkan pendidikan di rumah, orang tua juga 

harus menciptakan lingkungan yang bagus yang memiliki misis yang 

sama, hal ini dimaksudkan agar nilai-nilai yang disampaikan dirumah 

tidak dirusak oleh lingkungan luar karena perbedaan misi, maka orang 

tua pun memasukan anak ke taman pendidikan Al-Qur’an, sebab disana 

selain tidak mengahalangi kesempatan anak bermain, fitroh anakjuga 

terjaga. 

Menurut ibu Nur’aini dan Bapak KH. Moh. Thoha Alawy atau 

yang sering disapa Abuya, pada usia ini anak sangat produktif ketika 

diberi materi tentang apapun, sehingga daripada pikiran anak dibiarkan 

untuk menghafal lagu-lagu yang tidak bermanfaat bagi anak atau hal-

hal lain, lebih baik pikiran anak diarahkan untuk berpikir tentang 

pendidikan yang akan bermanfaat bagi anak nantinya. Dalam hal ini, 

ketika dalam sebuah lingkungan tersebut tidak ada tempat-tempat 

pengajaran Al-Qur’an, maka orang tua memiliki tanggung jawab untuk 

menciptakan lingkungan  tersebut, karena tidak hanya bermanfaat bagi 

putra putrinya sendiri tapi juga anak-anak dalam masyarakat tersebut, 

yang akan menentukan generasi yang akan datang. Namun, ketika 

memang hal ini sulit untuk dilakukan maka orang tua harus 

mengirimkan anak ke tempat lain untuk belajar Al-Qur’an. Ada pepatah 

yang mengatakan bahwa “ anak saat ini adalah pemuda yang akan 

datang”, maka bisa dibayangkan bagaimana keadaan pemuda yang akan 

datang jika mulai saat ini tidak memiliki kedekatan dengan Al-Qur’an. 

Pada keluarga KH. Moh. Thoha Alawy sejak kecil selain diberi 

pengajaran Al-Qur’an di rumah, anak juga mendapatkan materi 

pendidikan dari lingkungan luar seperti Madrasah Diniyah.100 

                                                           
99 Wawancara Ibu Nur’aini, di Karangsalam, 30 November 2017  
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Adapun pada keluarga Ibu Nur’aini, selain putra putrinya 

mendapatkan pendidikan Al-Qur’an di rumah, juga mengikuti 

pembelajaran Al-Qur’an di TPQ dengan metode Qiro’ati.101 

Dari hasil pengamatan diatas dapat disimpulkan bahwa agar 

mencapai suatu generasi yang cinta terhadap Al-Qur’an, belum cukup 

hanya diberi pendidikan di rumah, namun juga harus didukung dengan 

lingkungan yang memiliki misi yang sama sebagai pedoman yang 

menunjuk pada jalan kebenaran yang lurus.  

3. Mendesain rumah Qur’ani 

Seperti pepatah yang mengatakan “Ala bisa karena terbiasa” 

berdasarkan pengamatan peneliti, dalam keluarga KH. Moh Thoha 

Alawy atau yang sering disapa dengan “Abuya”, mereka selalu 

membiasakan untuk melakukan hal-hal yang positif sekecil mungkin 

seperti: 

a. Busana Muslim 

Selama penulis mengamati, dalam keluarga tersebut selalu 

menjumpai anak-anak berpakaian muslim dan muslimah sejak kecil. 

Bahkan sebelum TK dan sangat jarang mereka menggunakan busana 

pendek.102 Bahkan menurut Mba Rifqoh, putri Abuya yang pertama, 

yang sekarang satu rumah dan telah memilki putra-putri menuturkan 

bahwa beliau dan adik-adiknya mulai kelas 2 SD sudah malu apabila 

mengenakan busana pendek. Hal ini adalah suatu hal yang luar biasa 

ketika anak kelas 2 SD sudah mengerti terhadap aurat.103 

b. Semua Kaset Berbahasa Arab 

Setelah penulis mengamati tentang sarana yang mendukung 

dalam pendidikan tersebut, penulis menemukan hal yang menarik, 

                                                                                                                                                               
100 Wawancara KH. Moh Thoha Alaway, di Karangsalam, 29 November 2017 

101 Wawancara Ibu Nur’aini, di Karangsalam, 30 November 2017 

102 Observasi, Di rumah Ibu Nura’ini, di Karangsalam, 1 Desember 2017 

103 Wawancara Mba Rifqoh, di Karangsalam, 30 November 2017 
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bahwa dalam koleksi-koleksi kaset, baik itu Murottal, maupun, 

maupun musik tidak peneliti temukan satu pun yang tidak berbahasa 

Arab. Begitu pula video, tidak ada video tentang lagu-lagu umum, 

film atau apapun yang tidak bernilai pendidikan, banyak penulis 

temukan adalah VCD dan kaset tentang Murottal dan lagu-lagu 

islami, serta tentang Pondok Pesantren dan Video tentang hal-hal 

yang bernilai pendidikan dan menambah keimanan.104 Abuya juga 

menuturkan ketika wawancara, beliau banyak mendapatkan VCD 

atau kaset tersebut karena dulunya beliau pernah tinggal di Arab 

cukup lama bersama istrinya, dan sampai saat ini beliau masih 

menjaganya dengan baik. 105 

c. Shalat Berjamaah 

Shalat merupakan tiang agama yang amalnya akan dihisab kali 

pertama, maka dalam keluarga Abuya dan Ibu Nur’aini, mereka 

membiasakan sholat berjamaah. Pada keluarga Abuya, anak laki-laki 

ketika sudah lancar berjalan dan ketika sudah tidak ngompol selalu 

sholat dimasjid dan anak perempuannya shalat berjamaah dengan 

Ibu di Musholla putri, hal ini sudah dilakukan sejak anak sudah bisa 

berjalan dan tidak ngompol. Dan penulis melihat sendiri cucu Abuya 

yang masih bayi, bahwa ketika waktu shalat datang, anak tetap ikut 

serta dalam ibadah tersebut,  meskipun waktu subuh sekalipun, 

sehingga tak ayal ketika waktu 7 tahun, ketika kewajiban sholat itu 

sampai, anak telah menjalakannya lebih disiplin dibandingkan anak 

seusianya, meskipun belum sempurna.106 

 Pada saat kebersamaan Shalat berjamaah tersebut, anak 

mulai diajari sedikit demi sedikit tanpa terasa meskipun hanya mulai 

                                                           
104 Observasi rumah KH. Moh. Thoha Alawy, di Karangsalam, 28 November 2017 

105 Wawancara KH. Moh. Thoha Alawy, di Karamgsalam, 29 November 2017 

 

106 Observasi rumah rumah KH. Moh. Thoha Alawy, di Karangsalam 28 November 2017 
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dari menirukan gerakan, sampai tentang hukum. Seperti yang pernah 

terjadi saat berjamaah, Ibu Tasdiqoh menceritakan ketika anak ke 8 

yaitu Widad, yang waktu itu masih kelas 1 SD terlambat 1 rakaat 

(masbuq) sholat ashar, kemudian pada tahyat akhir, ketika ibu yang 

saat itu menjadi imam melakukan salam, kemudian Widad ikut 

salam. Mila putri nya yang ke 7 saat itu berada disampingnya, 

mengetahui akan hal tersebut dan mengingatkannya. Widad yang 

saat itu masih sangat belia tidak menghiraukan kata-kata kakaknya 

yang terpaut lebih tua 2 tahun darinya. Tanpa menjadikan hal 

tersebut masalah, mereka pun membiarkan hal tersebut. Kemudia 

pada saat Magrib tiba, setelah selesai shalat 3 rakaat semua jamaah 

kemudian salam dan ternyata Widad melakukan hal yang berbeda 

dengan menambah satu rakaat lagi. Hal ini tentu memancing 

perhatian Mila, kembali setelah Widad menyelesaikan rakaat yang 

ke-4, Mila kembali menanyakan dan ternyata alasan Widad 

menambah satu rakaat pada shalat Magrib yaitu sebagai pengganti 

atas satu rakaat sholat Ashar yang kurang. Hal ini tentu mengundang 

tawa keluarga dan para santri disebelahnya, kemudian dengan 

menggunakan bahasa anak-anak, Mila yang saat itu masih kelas 3 

SD menjelaskan tentang tata cara menambah rakaat bagi ma’mum 

yang masbuq.107 Dari narasi singkat diatas, dapat dilihat betapa 

indahnya melihat Mila yang katagorinya masih anak-anak sudah 

mengetahui tentang hukum sahalat dan tata caranya. 

Hal ini tentu perlu waktu yang tidak sebentar untuk sampai 

pada pemahaman tentang hukum tersebut, oleh karenanya 

pengenalan sejak dini sangat membantu berkembangnya pemahaman 

tentang sesuatu hal yang tengah dipelajari lebih cepat. 

d. Memasukan ke Pondok Pesantren 

                                                           
107 Wawancara Ibu Tasdiqoh, di Karangsalam, 29 November 2017 
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Pada keluarga KH. Moh. Thoha Alawy dan Ibu Nur’aini, 

ketika anak telah lulus SD, maka anak dirasa sudah mampu untuk 

beradaptasi denga lingkungan yang baru, sehingga orang tua sepakat 

untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren Al-Qur’an. 

Langkah orang tua untuk melanjutkan pendidikan anaknya ke 

pondok pesantren tentu orang tua telah yakin dengan potensi yang 

dimiliki sang anak untuk dapat beradaptasi serta menimba ilmu di 

lingkungan yang baru. Keyakinan ini tentu mempunyai dasar yaitu 

karena sejak kecil orang tua sudah membekali putra putrinya dengan 

ilmu agama yang cukup, dasar dasar ilmu itu akan mempengaruhi 

kondisi anak sebagai penunjang ketika belajar di pondok pesantren. 

Dalam hal ini, orang tua pun tidak lantas lepas tanggung 

jawab terhadap pendidikan anaknya, menurut KH. Moh. Thiha 

Alawy, meski anak di pesantren, orang tua tetap harus memantau 

perkembangan anak, dengan menanyakan kepada pengasuh pondok 

pesantren dan pengurusnya dan memberi perhatian dan motivasi 

untuk belajar ketika menengok ataupun ketika sedang pulang ke 

rumah.108 

Pada awal anak masuk ke pesantren adalah pada saat anak 

masuk  SMP. Masa-masa itu secara psikologi, nalar anak sudah bisa 

memahami ketika dipaparkan tentang makna dari sesuatu hal, 

termasuk Al-Qur’an. 

Pada keluarga KH. Moh Thoha Alawy, ketika anak sudah 

naik ke jenjang SMA dan mahasiswa, lebih sering dengan 

pendekatan yang berbeda, seperti pemahaman terhadap suatu hadist 

ataupun tafsir Al-Qur’an, disana anak telah bisa berargumen tentang 

hal yang dipikirkannya sehingga dalam keluarga tersebut tetap hadir 

nuansa Qur’ani, meski dengan cara yang berbeda-beda sesuai 

                                                           
108 Wawancara KH. Moh. Thoha Alawy, di Karamgsalam, 29 November 2017 
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perkembangan afeksi anak, seperti berdiskusi ketika waktu makan 

bersama tiba.109 

E. Metode yang Digunakan dalam Mendidik Anak Cinta Al-Qur’an 

Metode yang digunakandalam mendidik anak cinta Al-Qur’an 

merupakan suatu cara yang digunakan oleh orang tua dalam 

menyampaikan materi dan pesan-pesan dari Al-Qur’an agar mudah 

dipahami oleh anak, karena Al-Qur’an sendiri diturunkan untuk umat 

Islam dengan menggunakan bahasa Arab, yang hal ini tergolong sulit bagi 

orang Indonesia, apalagi bagi pemula dan anak-anak. Oleh karena itu 

butuh keteladanan dan kesabaran dalam mempelajarainya, sehingga 

metode memiliki peran yang strategis dalam upaya mendidik anak agar 

dapat tercapai generasi pecinta Al-Qur’an. 

Setelah mengadakan wawancara dengan keluarga KH. Moh. Thoha 

Alawy dan Ibu Nur’aini di Desa Karangsalam yang lebih tepatnya berada 

di wilayah Kadus II yaitu Dusun Parakonje, penulis mendapatkan hasil 

sebagai berikut: 

1. Metode Keteladanan 

Metode keteladanan merupakan suatu cara menyampaikan ilmu 

pengetahuan dengan mengaplikasikannya ke dalam realita yang nyata 

seperti dalam pengamatan peneliti, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh 

Ibu Tasdiqoh, Abuya dan Ibu Nur’aini, setiap harinya tidak pernah 

lepas berinteraksi dengan Al-Qur’an. Baik itu membaca, menyimak, 

dan mengajar Al-Qur’an.110 Dari proses keteladan ini tentu telah terjadi 

transformasi ilmu secara tidak langsung karena anak sangat peka 

sehingga sejalan apa yang dilihat oleh anak akan tergambar dalam 

fikirannya dan kemungkinan besar itulah yang akan dilakukan oleh 

anak.111 

                                                           
109 Wawancara KH. Moh. Thoha Alawy, di Karamgsalam, 29 November 2017 

110 Observasi rumah rumah KH. Moh. Thoha Alawy, di Karangsalam 28 November 2017 

111 Observasi rumah Ibu Nur’aini dan KH. Moh Thoha Alawy, di karangsalam, 28 

November- 3 Desember 2017 
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Adapun keteladanan nyata yang dicontohkan berdasarkan 

pengamatan peneliti pada KH. Moh. Thoha Alawy yaitu seperti 

membaca basmalah sebelum membaca Al-Qur’an, tidak meletakan 

barang apapun di atas mushaf Al-Qur’an, memperlihatkan ketenangan 

diri ketika mendengar bacaan Al-Qur’an dan istiqomah tadarus sima’an 

pada waktu-waktu tertentu. 112 

Dan berdasarkan wawancara dengan Mba Rifqoh orang tua 

dijadikan dasar keinginan  untuk menghafal karena orangtuanya sendiri 

penghafal Al-Qur’an, keinginan anak seperti orangtuanya113 

(wawancara dengan Mba Rifqoh, tanggal 30 November 2017)  

Adapun keteladanan yang dicontohkan pada keluarga Ibu Nur’aini 

selain aktifitas diatas yaitu sebuah manajemen waktu antara kewajiban 

menjaga Al-Qur’an dengan aktifitas lain yang berbeda, tidak hanya 

menjadi ibu rumah tangga tetapi juga menjadi pengurus pada organisasi 

kemasyarkatan dan daerah. Hal ini terbukti dengan prestasi yang diraih 

oleh anak-anak baik di sekolah formal maupun sekolah non formal.114 

Dari gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa keteladanan sangat 

dicontohkan oleh orang tua karena berimbas pada perilaku dan 

kepribadian anak. 

2. Metode Pembiasaan 

Metode pembiasaan yaitu suatu cara untuk mencapai pada tujuan 

dalam mendidik anak dengan membiasakan perilaku yang baik. Seperti 

contoh shalat 5 waktu, selain merupakan rukun Islam yang kedua, 

didalam shalat juga terdapat bacaan-bacaan berbahasa arab yang sangat 

baik dalam memperlancar bacaan anak. 

Pada keluarga Ibu Nur’aini, setiap hari setelah magrib anak sudah 

istiqomah membaca Al-Qur’an tanpa jeda, hal ini sangat dipengaruhi 

                                                           
112 Observasi rumah rumah KH. Moh. Thoha Alawy, di Karangsalam 28 November 2017 

113 Wawancara Mba Rifqoh, di Karangsalam, 30 November 2017 

114 Wawancara Ibu Nur’aini, di Karangsalam, 30 November 2017 
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oleh orang tua dalam mendesain sebuah kebiasaan yang baik didalam 

rumah dan kebiasaan yang dilakukan terus menerus sejak dulu telah 

dapat dirasakan hasilnya saat ini dengan presatasi gemilang yang diraih 

putra putrinya seperti peringkat 1 pada hataman tahun 2007. Saat itu 

kelas 2 SD dan juara 1 MTQ bidang Tartil tingkat kabupaten, serta 

ketika anak kelas 1 SD anak sudah hafal juz 30.115 (Wawancara dengan 

Ibu Nur’ani, tanggal 30 November 2017) 

Dari gambaran kenyatan diatas, maka keluarga KH. Moh. Thoha 

Alawy dan Ibu Nur’aini telah berhasil dalam mendesain sebuah 

lingkungan pendidikan dalam keluarga yang salah satunya melalui 

kebiasaan-kebiasaan yang baik yang telah diterapkan sejak anak masih 

kecil. 

3. Metode Kebersamaan 

Metode kebersamaan merupakan metode baru yang penulis 

temukan ketika proses wawancara dengan ibu Nur’aini. Pada prinsipnya 

metode ini sangat mengedepankan aspek kebersamaan antar anggita 

keluarga,seperti ketika ba’da maghrib jadwalnya adalah pengajian Al-

Qur’an, maka disana baik Ayah, Ibu dan anak bersama-sama dalam sutu 

tempat yang sama untuk mengaji Al-Qur’an atau tadarus, kemudian 

ketika ba’da Isya orang tua, baik Ayah ataupun Ibu mendampingi Anak 

belajar, begitu pula ketika menonton TV atau makan dan sebagainya, 

sehingga dalam hal ini anak tidak merasa sebagai objek untuk mendapat 

perintah dari subjek, namun memilki hak dan kewajiban yang sama 

untuk menjalankan tugas masing-masing dengan kebersamaan. 

116(Wawancara dengan Ibu Nur’ani, tanggal 30 November 2017) 

4. Metode Nasehat 

Metode nasehat merupakan metode yang sangat penting dalam 

pendidikan dan pengajaran terhadap anak. Dalam konsep Islam metode 

                                                           
115 Wawancara Ibu Nur’aini, di Karangsalam, 30 November 2017 

116 Wawancara Ibu Nur’aini, di Karangsalam, 30 November 2017 
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inisering disebut juga dengan “mau’idzoh hasanah” atau nasehat-

nasehat yang baik. Pemberian nasehat ini tentu adalah nasehat yang 

sekiranya dapat dipahami oleh anak. Maka KH. Moh. Thoha Alawy dan 

Ibu Nur’aini, mereka dalam menerapkan metode inipun harus melihat 

keadaan anak ketika akan diberi nasehat, karena ketika anak dalam 

keadaan emosi ataupun belum cukup usia, maka nasehat itu tidak akan 

berguna bagi anak, namun harus menunggu ketika anak siap untuk 

menerima nasehat, agar penerapan metode nasehat lebih efektif, baik 

bagi anak maupun bagi orang tua.117 

5. Metode Pemberian Perhatian dan Pengawasan 

Pemberian perhatian dan pengawasan merupakan sebuah tanda 

cinta dari orangtua yang harus ditampakan kepada anak, karena tanpa 

ditampakan sangat sedikit anak yang menyadari cinta tersebut, dan 

bahkan lebih banyak anak tidak mengetahui betapa besar cinta 

orangtua. 

 

Perhatian dari orangtua ini mutlak diberikan kapanpun dan dimana 

pun. Meski jauh sekalipun, seperti yang dilakukan oleh KH. Moh. 

Thoha Alawy bahwa beliau sendiri mengunjungi putra-putrinya ketika 

di pesantren. Untuk mengetahui keadaannya, kemudian mengajak 

makan diluar. Hal ini adalah contoh konkret suatu perhatian dari 

orangtua kepada anak, kemudian bersamaan dengan itu, orang tua juga 

tetap memberikan pengawasan dengan mengecek perkembangan 

belajar, dan materi-materi lain yang berkaitan dengan ini, akan lebih 

termotivasi karena dia tahu ada yang selalu menyayangi dan 

memperhatikan keadaannya. 

Hal serupa juga dilakukan oleh keluarga Ibu Nur’aini, namun 

dalam hal pesantren untuk tahap awal, yaitu bertepatan anak masuk 

SMP, beliau sengaja memilih pondok pesantren yang tidak jauh dengan 
                                                           

117 Wawancara Ibu Nur’aini dan KH. Moh Thoha Alawy, di Karangsalam, 30 November 

2017 
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tempat tinggalnya, agar beliau sendiri dapat terus berinteraksi dan 

memberikan perhatian yang lebih kepada anak.118 

6. Pemberian Hadiah/Reward 

Dalam prosesnya, adakalanya anak mengalami kegagalan dan juga 

keberhasilan. Dalam hal ini orang tua harus pandai dalam merespon hal 

tersebut. Ketika anak berhasil maka orang tua harus memberikan 

penghargaan sebagai bentuk rasa bangganya kepada anak. Penghargaan 

itu tidaklah harus berupa benda berharga yang mahal, namun 

sebenarnya cukup hanya dengan sesuatu yang menyenangkan hatinya. 

Bahkan hanya dengan sikap sudah cukup membahagiakan anak, maka 

dalam hal ini yang terpenting adalah respon orang tua agar anak lebih 

termotivasi. Contohnya ketika Ajeng putri ketiga Ibu Nur’aini meraih 

peringjat 1 dalam tes Al-Qur’an metode Qiroati, Ibu Nur’aini 

memberikan hadiah kepada ajeng.119 Begitu pula dengan Mba Fatmah 

putri kedua KH. Moh. Thoha Alawy, menyatakan jika hafalan Al-

Qur’an Mba Fatmah bisa disemal, nanti digendong sampai di depan. 

120Ungakapan digendong diatas merupakan kata kiasan, sehingga meski 

Mba Fatmah hafalannya sudah mampu disemak, namun Mba Fatmah 

sendiri tidak akan meminta digendong, karena Mba Fatmah sendiri pun  

tahu bahwa ungkapan adalah makna kiasan sebagai tanda penghargaan 

dari orang tua kepada anak untuk menyenangkan hati anaknya.  

 

F. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendidikan Cinta terhadap Al-

Qur’an 

Berdasarkan wawancara dengan KH. Moh. Thoha Alawy dan Ibu 

Nur’aini, diperoleh informasi bahwa dalam setiap upaya yang dilakukan, 

                                                           
118 Wawancara Ibu Nur’aini, di Karangsalam, 30 November 2017 

119 Wawancara Ibu Nur’aini, di Karangsalam, 30 November 2017 

120 Wawancara KH. Moh. Thoha Alawy, di Karangsalam, 29 November 2017 
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terdapat faktir pendukung serta faktor penghambat yang sangat 

berpengaruh terhadap suatu proses. Adapun faktor-faktor tersebut yaitu: 

1. Faktor Pendukung 

Faktor pendukung yaitu faktor-faktor yang membantu tercapainya 

suatu proses, diantaranya: 

a. Rumah Qur’ani 

Rumah Qur’ani merupakan suatu pola dalam keluarga yang 

di dalamnya senantiasa menghadirkan nuansa Al-Qur’an, 

berdasarkan pengamatan peneliti, meski pada keluarga KH. Moh. 

Thoha Alawy menerapkan prinsip pembelajaran Al-Qur’an sesuai 

kemauan anak dan tanpa paksaan dalam proses keinginan untuk 

menghafal, namun anak-anak tersebut tetap memiliki kemampuan 

lebih dibanding anak-anak lainnya, hal ini dapat dilihat semua 

putra-putrinya mau dan mampu menghafal Al-Qur’an. Ketika 

Anak Pertama KH. Moh. Thoha Alawy yaitu Mba Rifqoh mampu 

menghafal Al-Qur’an itu menjadi motivasi untuk adik-adiknya 

agar bisa seperti kakaknya dan itu sama sekali tidak ada paksaan 

dari orang tua nya.  

Tidak hanya itu putra-putri KH. Moh. Thoha Alawy juga 

diikut sertakan pada lomba murotal atau hafalan surat-surat pendek 

untuk mewakili sekolahnya. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh 

keadaan rumah yang selalu terdengar bacaan Al-Qur’an secara 

berulang-ulang setiap waktu, dari mulai ba’da subuh mengaji kitab 

bersama santri, mengaji Al-Qur’an ba’da Ashar dan Magrib, dan 

mengaji di Madrasah ba’da Isya.   

Dari pemaparan diatas, maka agar anak cinta Al-Qur’an harus 

didukung dengan nuansa Qur’ani setiap waktu agar memori tentang 

Al-Qur’an mengendap dalam pemikiran anak. 

b. Lingkungan Masyarakat yang Mendukung 

Sebuah pondasi yang kokoh dalam pendidikan anak 

merupakan tugas dan tanggungjawab dari orang tua dalam 
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lingkungan keluarga. Namun hal ini kurang sempurna apabila tidak 

ada keseimbangan dengan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, 

antara lingkungan keluarga dan masyarakat harus berjalan 

beriringan, bersama-sama membangun generasi masa depan yang 

cinta kepada Al-Qur’an. 

Maka seperti pada keluarga ibu KH. Moh. Thoha Alawy dan 

Ibu Nur’aini, ketika psikologi anak mulai berkembang dan kurang 

cocock dengan lingkungan yang ada, maka mereka memilihkan 

lingkungan yang baik untuk mengembangkan pendidikan Al-

Qur’an anak yaitu di pondok pesantren. Disana, anak dapat 

menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru yang lebih 

bernuansa Qur’ani dengan menggunakan bekal yang diperolehnya 

ketika dirumah.  

 

c. Motivasi Pengajar di Pesantren 

Di pesantren, terdapat bermacam-macam santri dari berbagai 

daerah, dengan kemampuan dan latar belakang yang berbeda. Di 

dalam pondok pesantren Al-Qur’an, maka satu pengajaran yang 

wajib yaitu pengajian Al-Qur’an, biasanya pengajian Al-Qur’an 

dibimbing langsung oleh Guru Al-Qur’an, dalam hal ini ketika 

dilihat bacaan anak telah bagus maka guru banyak memberi 

motivasi untuk melanjutkan menghafal Al-Qur’an, sehingga seperti 

pepatah “witing tresno jalaran soko kulino”. Maka dengan 

penambahan interaksi tersebut, membuat bertambahnya kecintaan 

anak kepada Al-Qur’an yang akhirnya diaplikasikan dengan 

komitmen untuk menghafal Al-Qur’an yang akhirnya diaplikasikan 

dengan komitmen menghafal Al-Qur’an seperti yang dilakukan 

oleh Ahmad Rofi’ putra KH. Moh. Thoha Alawy yang keempat 

yang sekarang telah selesai menghafalkan Al-Qur’an dan 

meneruskan di Al-Azhar Mesir. 

d. Sarana yang Mendukung 
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Dalam proses mendidik anak cinta terhadap Al-Qur’an, 

dibutuhkan sarana dan prasarana atau fasilitas pembelajaran yang 

mendukung. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan 

KH. Moh. Thoha Alawy dan Ibu Nur’aini, diperoleh informasi 

bahwa dalam proses mendidik anak agar cinta kepada Al-Qur’an 

dibutuhkan suatu sarana yang mendukung proses tersebut.121 

Adapun sarana yang menunjang proses tersebut yaitu melalui 

kaset-kaset murotal, Nasyid Al-Qur’an, Sholawat, tulisan 

AlQur’an (kaligrafi), Video-video tentang kisah-kisah dalam Al-

Qur’an. 

2. Faktor Penghambat 

Faktor penghambat merupakan faktor-faktor yang 

menyebabkan sulitnya mencapai tujuan untuk cinta kepada Al-Qur’an 

yaitu: 

a. Malas 

Malas merupakan suatu sifat yang dimiliki setiap manusia. 

Ketika seorang yang sedang menuntut ilmu Al-Qur’an dihingga[i 

rasa malas, maka upaya orang tua dalam mengatasi hal tersebut 

adalah dengan memberi nasehat dan motivasi. Karena ibarat 

komputer ketika terus menerus bekerja, maka perlu di refresh, 

begitu pula jiwa anak perlu siraman rohani dan motivasi, agar 

semangat terus tumbuh dalam hati. Salah satu nasehat yang 

diberikan termasuk do’a, suatu ikhtiar agar dihindarkan dari rasa 

malas, yaitu : 

اَلل ُهمَّ اِن ِى اَُعْوذُبَِك ِمَن اْلَعْجِزواْلَكَسِل َواْلُجْبِن َواْلبُْخِل َواَُعْوذُبَِك ِمْن 

َجال  َغاَلبَِة الدَّْيِن َوَقْهِر الر ِ

b. Teman yang Bodoh 

                                                           
121 Wawancara KH. Moh. Thoha Alawy, di Karangsalam, 29 November 2017 
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Teman adalah orang yang senantiasa bersama anak, baik 

dalam suka maupun duka. Dalam psikologi, pada usia remaja, 

teman memiliki posisi yang sangat penting, yang sangat dekat 

dengan anak, melebihi kedekatan anak dengan orang tua. Maka 

anak harus pintar-pintar dalam memilih teman. Dalah\ salah satu 

bait Kitab Alala disebutkan: 

 

 َعِن اْلَمْرِء الَتَْسئَُل َوَسل َعْن قَِرْينِِه فَِإِنَّ اْلقَِرْيَن بِاالُقَاِرْيِن يَْقتَِضىْ 

 

Dalam bait tersebut disebutkan bahwa betapa seorang teman 

sangat berpengaruh dalam kepribadian anak. Kata sahabat ‘Ali 

yaitu: “jangan memilih teman yang bodoh, karena ia seolah-olah 

akan menolongmu, padahal ia akan menjermuskanmu. Begitu pula 

dengan pepatah bahwa “lebih baik punya musuh yang cerdik 

daripaa teman yang bodoh”, hal ini memiliki makna bahwa kita 

senantiasa dianjurkan untuk berinteraksi dengan seseorang yang 

mendukung otak untuk terus mengadakan inovasi pemikiran 

daripada stagna tanpa perubahan yang berarti.   

Maka disini orang tua harus sedini mungkin mengarahkan 

secara bijak kepada anak betapa pentingnya untuk memilih teman, 

tanpa memisahkan diri dari merea, namun dengan cara-cara yang 

bijak. 

c. Media Hiburan 

Seiring bertambahnya usia anak, bertambah luas pula 

wilayah tempat anak bergaul dan mengenal media-media hiburan 

yang ada di sekitarnya. Seorang anak cenderung akan memilih 

kegiatan atau aktifitas yang menurutnya menguntungkan dan 

menyenangkan hati. 
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Maka sebagai orang tua, ibu Nur’aini sendiri tidak melarang 

apabila anaknya bermain di luar sekolah. Karena beliau menyadari 

bahwa bermain adalah salah satu dunia anak, namun hal penting 

yang harus ditekankan adalah sejak dini anak harus diarahkan dan 

diberi pemahaman secara bijak mengenai urgensi waktu, sehingga 

anak mengetahui jam bermainnya, setelah itu ia akan kembali ke 

rumah ketika jadwal ngaji dan jama’ah. 

Begitu pula dengan Televisi. Handphone, Game dan 

lainnya, anak pun tetap diarahkan secara halus ia dapat 

menghentikan acaranya sendiri ketika jadwal shalat, mengaji 

ataupun belajar tiba, tanpa orang tua harus marah atau pun 

menasehatinya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian, analisis data dan pembahasan maka penulis 

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

Upaya mendidik anak agar cinta Al-Qur’an pada keluarga 

Tahfidzul Qur’an diupayakan dengan yang pertama, mengajarkan sendiri 

di rumah, kedua memilih lingkungan pendidikan Al-Qur’an, ketiga 

mendesain rumah Qur’ani, dan yang keempat memasukan ke pondok 

pesantren.Kemudian metode yang digunakan dalam proses tersebut yaitu 

menggabungkan antar metode yang ada antara keteladanan, kebersamaan, 

kebiasaan, pemberi nasehat dan pemberian perhatian dan pengawasan 

secara bersama-sama. Melihat kondisi dan kebutuhan anak, adapun metode 

pemberian hadiah dan nasehat mulai digunakan ketika anak sudah bisa 

memahami makna dari metode tersebut. Faktor yang mempengaruhi 

pendidikan cinta terhadap Al-Qur’an ada faktor pendukung dan 

penghambat. Faktor pendukung diantara lain yaitu rumah Qur’ani, 

lingkungan masyarakat yang mendukung, motivasi dan sarana pendidikan 

yang memadai. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu malas, teman yang 

bodoh dan media hiburan. 

B. Saran-saran 

Dengan tidak bermasud menggurui dan tanpa mengurangi rasa 

hormat, penulis ingin mengajukan saran-saran yang ditujukan kepada : 

1. Keluarga KH. Moh. Thoha Alawy dan Ibu Nur’aini 

 Sebagai keluarga Tahfidzul Qur’an di Desa Karangsalam harus 

senantiasa meningkatkan eksistensinya untuk mengembangkan syiar 

Islam melalui Al-Qur’an khususnya di Desa Karangsalam dan 
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masyarakat di luar pada umumnya untuk membina generasi-generasi 

yang dekat dengan Al-Qur’an 

2. Pemerintah Desa karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng 

Pada hakekatnya pemerintah Desa Karangsalam memiliki 

kepedulian yang besar pada masyarakat dalam bidang pendidikan, 

adapun pendidikan yang paling mulia adalah pendidikan Al-Qur’an. Di 

Desa Karangsalam sendiri memiliki potensi yang bagus dalam bidang 

ini yaitu terdapat banyaknya jumlah hafidz/hafidzoh, maka pemerintah 

desa sebagai wakil dari masyarakat harus senantiasa meningkatkan 

performance-nya dengan memanfaatkan potensi yang ada untuk 

mendukung dan menciptakan generasi-generasi penerus yang berkulitas 

dan Qur’ani. 

3. Peneliti Selanjutnya 

Pada studi kasus di keluarga Tahfidzul Qur’an yang ada di Desa 

Karangsalam, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan dalam 

mendidik anak cinta Al-Qur’an yaitu dengan : 

a. Mengajarkan sendiri di rumah 

b. Memilih lingkungan pendidikan Al-Qur’an 

c. Desain rumah Qur’ani 

d. Memasukan ke Pondok Pesantren 

Namun bisa diteliti oleh para peneliti selanjutnya untuk meneliti 

pada keluarga Thafidzul Qur’an selain yang berada di Desa 

Karangsalam. 

C. Kata Penutup 

Dengan terselesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan 

puji syukur kehadirat Allah SWT, Dzat yang telah memberikan 
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kemampuan kepada penulis baik lahir maupun batin sehingga skripsi ini 

dapat penulis selesaikan. 

Penulis menyadari dalam menyusun skripsi ini terdapat 

kekurangan dan kesalahan yang tentu saja bukan karena kesengajaan 

penulis, tetapi karena kelemahan dan keterbatasan ilmu penulis. Untuk itu 

tiada kata dan harapan yang pantas penulis sampaikan selain kritik dan 

saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. 

Akhirnya, penulis hanya bisa mengucapkan terimaksih teriring 

do’a Jaza Kumulloh Ahsanal Jaza. Dengan penuh harapan semoga skripsi 

ini dapat bermanfaat bagi semua, khususnya bagi penulis dan pendidik 

yang menginginkan berkembangnya generasi Qur’ani. 
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DAFTAR NAMA PENGHAFAL AL-QUR’AN DI DESA KARANGSALAM 

 

No 

 

Nama 

 

Tingkat 

Usia 

 

Wilayah 

Keterangan 

Sudah Hafal 

Al-Qur’an 

Sedang 

proses 

menghafal 

Al-Qur’an 

1. Ahmad Rofi’ Remaja  Kadus II    

2. Ahmad Musyafa Remaja Kadus II    

3. Tika Remaja Kadus II    

4. Siti Badi’ah Remaja Kadus II    

5. Farida Remaja Kadus II    

6. Siti Zuleha Remaja Kadus II    

7 Mar’atul Ismah Remaja Kadus II    

8. Eko Prabowo Remaja Kadus II    

9. Saeful Remaja Kadus II    

10. Da’im Remaja Kadus II    

11. Fatmah Dewasa  Kadus II    

12. A. Tofik Hidayat Dewasa Kadus II    

13. Siti Ruhyani Dewasa Kadus II    

14. Wiwin Nafsiah Dewasa Kadus II    

15. Nur’aini Dewasa Kadus II    

16. Khotijah Dewasa Kadus II    

17. Tofik Dewasa Kadus II    

18. Umi Hasanah Dewasa Kadus II    

19. Siti Halimah Dewasa Kadus II    

20. Rifqoh Dewasa Kadus II    

21. Tasdiqoh Org Tua Kadus II    

22. Habibah Org Tua Kadus II    

23. KH. Moh Thoha 

Alawi 

Org Tua Kadus II 
   

24. H. Mutaqin Org Tua Kadus II    
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25.  M. Mu’ad Remaja Kadus II    

26.  M. Faza Remaja Kadus II    

27.  Milatun Hasna Remaja Kadus II    

28.  Nihayatul Widad Remaja Kadus II    

29. M. Faqih Remaja Kadus II    
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DAFTAR KELUARGA YANG MEMPUNYAI ANAK PENGHAFAL AL-

QUR’AN 

 

 

No 

 

Nama Keluarga 

 

Status 

dalam 

Keluarga 

 

Wilayah 

Keterangan 

Sudah 

Hafal Al-

Qur’an 

Sedang 

proses 

menghafal 

Al-Qur’an 

1. 

 

KH. Moh Thoha 

Alawi 

Ayah  Kadus II 
   

Hj. Tasdiqoh Ibu  Kadus II    

Rifqoh Anak Kadus II    

Fatmah Anak Kadus II    

Ahmad Musyafa Anak Kadus II    

Ahmad Rofi’ Anak Kadus II    

M. Mu’ad Anak Kadus II     

M. Faza Anak Kadus II    

Milatun Hasna Anak Kadus II    

Nihayatul Widad Anak Kadus II    

M. Faqih Anak Kadus II    

2. Nur Aini Ibu Kadus II    

Tika Anak  Kadus II    
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DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN KELUARGA PENGHAFAL AL-

QUR’AN 

 

Data riwayat pendidikan putra putri Bapak KH. Moh. Thoha Alawy 

NAMA 

JENJANG PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL 

SD SMP SMA 
PERGURUAN 

TINGGI 

Rifqoh  SD 

Karangsalam 

 

 

 TPQ 

  MTS Bahrul 

‘Ulum Brabu 

 

 

 Pondok 

Sirojuttolibin 

 MA Tajul 

‘Ulum Brabu 

 

 

 Pondok 

Sirojuttolibin  

 S1 STAI Al-

Musadadiyah, 

garut, jurusan 

Syariah 

 Asrama 

Fatmah   SD 

Karangsalam 

 

 

 TPQ 

 SMP 3 

Purwokerto 

 MA Tajul 

‘Ulum Brabu 

 

 

 Pondok 

Sirojuttolibin 

 S1 IIQ Jakarta 

Fak. Ushuludin 

 Jur. Tafsir 

Hadist 

 D2 UNJ, Jur. 

Bahasa Arab 

 Asrama 

Ahmad 

Musyafa 
 SD 

Karangsalam 

 

 TPQ 

  MTS Bahrul 

‘Ulum Brabu 

 

 Pondok 

Sirojuttolibin 

 MA Tajul 

‘Ulum Brabu 

 

 Pondok 

Sirojuttolibin  

 Pelatihan Hufadz 

Pendidikan Pasca 

Tahfidz Jakarta  

 Pondok 

Pesantren 

Lirboyo  

Ahmad 

Rofi’ 
 SD 

Karangsalam 

 TPQ Ath –

Thohiriyah  

  MTS Bahrul 

‘Ulum Brabu 

 Pondok 

Sirojuttolibin 

 MA Tajul 

‘Ulum Brabu 

 Pondok 

Sirojuttolibin  

 Al-Azhar Mesir 

M. Muad  SD 

Karangsalam 

 

 

 TPQ Ath –

Thohiriyah  

 SMP Ar-

Risalah 

Lirboyo, 

Kediri 

 Pondok 

Lirboyo 

 SMA Ar-

Risalah 

Lirboyo, 

Kediri 

 Pondok 

Lirboyo 

 Pondok Lirboyo 

M. Faza  SD 

Karangsalam 

 

 

 TPQ Ath –

Thohiriyah  

 SMP Ar-

Risalah 

Lirboyo, 

Kediri 

 Pondok 

Lirboyo 

 SMA 3 

Purwokerto 

 Pondok 

Madrasatul 

Qur’an 

Tebuireng 
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Data riwayat pendidikan keluarga Ibu Nur’aini 

Millatul 

Asna 
 SD 

Karangsalam 

 

 

 TPQ Ath –

Thohiriyah  

 SMP Al-

Furqon 

Tebuireng, 

Jombang 

 Pondok 

Madrasatul 

Qur’an 

Tebuireng 

 SMA Abdul 

Wahid Hasyim 

Tebuireng, 

Jombang 

 Pondok 

Madrasatul 

Qur’an 

Tebuireng 

 Pondok 

Madrasatul 

Qur’an 

Tebuireng 

Nihayatul 

Widad 
 SD 

Karangsalam 

 

 

 TPQ Ath –

Thohiriyah  

 SMP Al-

Furqon 

Tebuireng, 

Jombang 

 Pondok 

Madrasatul 

Qur’an 

Tebuireng 

 SMA Abdul 

Wahid Hasyim 

Tebuireng, 

Jombang 

 Pondok 

Madrasatul 

Qur’an 

Tebuireng 

 

M. Faqih M  SD 

Karangsalam 

 

 

 TPQ Ath –

Thohiriyah 

 

 SMP Al-

Furqon 

Tebuireng, 

Jombang 

 Pondok 

Madrasatul 

Qur’an 

Tebuireng 

  

 

NAMA 

JENJANG PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL 

SD SMP SMA 
PERGURUA

N TINGGI 
KET 

Maria Ummu 

Atiqoh 

 

 

 

 SDN 2 

Karang

salam 

 

 

 

 

 TPQ/T

KQ 

Ath-

Thohiri

yah 

 MTS Al-

Ihsan 

 

 

 

 

 

 Pondok 

Pesantren 

Al-Ihsan 

 MA Al-

Ihsan 

 

 

 

 

 

 Pondok 

Pesantren 

Al-Ihsan 

 S1 IAIN 

Purwokerto

,Jurusan 

Tarbiyah 

 

 

 

 Pondok 

Pesantren 

Al-Ihsan 

 Tahun 2005 

Juara 1 

cabang 

tartil SD 

tingkat 

Kab. 

Banyumas 

 Tahun 2004 

Juara 1 

MTQ 

pelajar XXI 

tingkat 
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Kab. 

Banyumas 

Maziz 

Maulana A 
 SDN 2 

Karang

salam 

 

 

 TPQ/T

KQ 

Ath-

Thohiri

yah 

 MTS Al-

Ihsan 

 

 

 

 Pondok 

Pesantren 

Al-Ihsan 

 SMAN 3 

Purwokerto 

 D3 UGM, 

Yogyakarta

, Jurusan 

Teknik 

Elektro 

 Pondok 

Pesantren 

Krapyak 

 Tahun 2004 

Juara lomba 

hafalan 

surat di 

UNWIKU 

 Tahun 2013 

Juara 

Lomba 

Robotik 

Tingkat 

SMA 

Ajeng Laila 

Ribiha 
 SDN 2 

Karang

salam 

 

 

 

 

 

 TPQ/T

KQ 

Ath-

Thohiri

yah 

 MTS Al-

Ihsan 

 

 

 SMAN 3 

Purwokerto 

 S1 IAIN 

Purwokerto

, Jurusan 

Matematika 

 Tahun 2008 

Murotillah 

terbaik 1, 

MTQ 

pelajar XXI 

tingkat 

Kab. 

Banyumas 

 Tahun 2015 

Juara lomba 

Matematika 

Tingkat 

SMA 
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PIAGAM PENGHARGAAN KELUARGA PENGHAFAL AL-QUR’AN 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Untuk Orang Tua 

a. Bagaimana upaya-upaya orang tua yang dilakukan oleh keluarga 

dalam mendidik anak cinta Al-Qur’an? 

b. Metode apa sajakah yang digunakan selama proses tersebut 

(mendidik anak cinta Al-Qur’an)? 

c. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses tersebut? Baik 

faktor pendukung maupun faktor penghambat. 

d. Bagaimana solusi yang diupayakan keluarga untuk mengatasi 

faktor penghambat tersebut? 

e. Sarana dan prasarana apa saja yang disediakan selama proses 

tersebut? 

f. Bagaimana kegiatan keagamaan yang dilakukan keluarga 

Tahfidzul Qur’an? 

2. Untuk Anak 

a. Alasan apakah yang menjadi dasar sehingga mau menghafal Al-

Qur’an? 

b. Bagaimana peran orang tua selama anak menghafal Al-Qur’an? 

c. Bagaimana upaya orang tua dalam mendekatkan anak dengan Al-

Qur’an? 

3. Untuk Masyarakat dan Perangkat Desa 

a. Bagaimana sejarah lahirnya keluarga Tahfidzul Qur’an di Desa 

karangsalam? 
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b. Bagaimana keadaan masyarakat dan keluarga Tahfidzul Qur’an di 

Desa Karangsalam 

c. Berapa jumlah para penghafal Al-Qur’an di Desa Karangsalam? 

d. Bagaimana kegiatan keagamaan keluarga Tahfidzul Qur’an di Desa 

Karangsalam? 
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 PEDOMAN OBSERVASI  

1. Seperti apakah kegiatan yang dilakukan keluarga Tahfidzul Qur’an 

dalam proses mendidik anak cinta Al-Qur’an? 

2. Sarana dan prasarana apa saja yang disediakan? 

3. Bagaimana kegiatan keagamaan yang dilakukan keluarga Tahfidzul 

Qur’an? 

4. Metode apa saja yang digunakan dalam proses mendidik anak cinta Al-

Qur’an? 
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PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Dimana letak geografis Desa Karangsalam? 

2. Bagaimana keadaan masyarakat di Desa Karangsalam? 

3. Berapa jumlah keluarga Tahfidzul Qur’an di Desa Karangsalam? 

4. Dimana sajakah kegiatan pembelajaran Al-Qur’an tersebut 

dilaksanakan? 

5. Adakah kegiatan keagamaan yang dilakukan keluarga Tahfidzul 

Qur’an di Desa Karangsalam 
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VERBATIM WAWANCARA 

 

Orangtua (KH. Moh Thoha Alawy dan Tasdiqoh) 

Wawancara I 

 

Tanggal : 29 November 2017 

Pukul   : 09.10-10.10 WIB 

Durasi   : ± 60 Menit 

Subjek  : Orangtua (KH. Moh Thoha Alawy dan Tasdiqoh) 

 

No Iter/Itee Verbatim Wawancara Pemaknaan 

1. Iter Assalamualaikum Abuya, nyuwunsewu untuk 

wawancaranya menggunakan bahasa Indonesia 

kemawon. 

 

Itee Walaikumsalam, Yaropopo  

2.  Iter Nggih, langsung ke pertanyaan mawon Abuya, 

Abuya mempunyai anak 9 dan semuanya mau 

menghafal Al-Qur’an, Bagaimana upaya-

upaya Abuya dan ibu sendiri selaku orang tua 

yang  mendidik anak cinta Al-Qur’an? 

 

Itee Nah yang pertama. Semua anak anak saya, 

saya ajarkan sendiri dirumah, saya selaku 

orangtua dengan ibu menjadi contoh utama 

karena kami berdua juga hafal Al-Qur’an pasti 

menginginkan anak yang hafal Al-Qur’an 

juga, tetapi prinsip kami tidak ada unsur 

kepaksa, orang tua harus sabar ketika anak 

belajar, tidak boleh memarahi jika anak malas 

belajar tetapi dengan memberi nasihat dan 
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motivasi dan jika anak semangat belajar dijam 

jam yang tidak biasanya biarkan mereka 

belajar sepuasnya, kita sifatnya hanya 

mendampingi dan memberi arahan dan tadi 

kita sebagai contoh nyata  jadi setiap hari kita 

membaca, menyimak Al-Qur’an memberikan 

cerita terkait Al-Qur’an. 

Yang kedua memilih lingkungan yang baik 

alhamdulillah disini lingkungannya cocok ada 

Madrasah Diniyah, jadi selain belajar Al-

Qur’an dirumah anak anak kami juga ikut 

mengaji di Madrasah itu, daripada anak 

menghafal lagu atau berfikir yang lain lebih 

baik di arahkan ke pendidikan yang akan 

bermanfaat nantinya, nah jika lingkungan tidak 

baik kita sebagai orangtua wajib mengirimkan 

anak ke tempat lain untuk belajar Al-Qur’an.  

Ketiga, membentuk rumah Qur’ani 

membiasakan melakukan hal-hal positif 

sekecil mungkin seperti pakai baju muslim 

dari kecil, semua kaset kami berbahasa arab 

karena kami pernah tinggal lama di arab jadi 

cukup banyak koleksinya dan yang paling 

penting shalat berjamaah itu wajib pas anak 

sudah bisa bisa jalan dan tidak ngompol kalau 

diajak shalat. Ini ada cerita lucu Waktu Widad 

masih kecil kelas 1 SD , itu waktu sholat 

Ashar kebetulan juga imamya ibu sendiri, 

Widad terlambat 1 rakaat, pas tahyat terakhir 

ibu kan salam, Widad ini juga ikut salam, terus 

kakaknya Mila paling beda 2 tahun dari Widad 
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ngomongi tapi Widad meneng. Terus kita 

sholat magrib berjamaah lagi, setelah selesai 

sholat Widad menambahkan satu rakaat lagi, 

Mila kan penasaran, ditanya, jawabannya 

Widad katanya buat ganti shalat ashar yang 

tadi sore, yaitu Mila langsung jelasin caranya 

menambah rakaat untuk ma’mum masbuq. 

Ini yang terakhir kita masukan ke pondok 

pesantren, anak-anak kami masukan ke 

pondok setelah lulus SD dan sudah dibekali 

dari rumah tidak los begitu saja, insyaalah 

cukup bekal ilmu itu untuk mampu tinggal 

dipondok. Kami terus mengawasi mereka 

dengan pengasuh pondok disana tapi kalu anak 

yang sudah SMA atau Mahasiswa biasanya 

kita membahas, diskusi tentang hadist, tafsir 

dan yang lain. 

3. Iter Setelah Abuya jelaskan upaya-upaya tadi, 

sekarang putra-putri Abuya yang sudah hafal 

ada berapa? 

 

Itee Sekarang yang sudah hafal 4, Mba Rifqoh, 

Mba Fat, Mas Syafa, Mas Rofi yang lain 

masih proses menghafal. Sekarang Faza, Mila, 

Widad, Faqih di pondok TebuIreng kalau mas 

Rofi di Al-Azhar. 

 

4. Iter Untuk Metode sendiri, Abuya dan Ibu 

menggunakan metode apa saja selama proses 

tersebut? 

 

Itee Metode pertama yang kami gunakan 

pembiasaan, dibiasakan shalat 5 waktu. 
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Kedua Nasehat, kami selalu memberi nasehat-

nasehat yang baik dalam islam Mau’idzoh 

hasanah atau nasehat yang baik sangat penting 

dalam mendidik anak. 

Ketiga, memberi perhatian dan pengawasan, 

jadi setelah anak dipondok kami tidak lepas 

memberi perhatian, kami sering mengunjungi 

mereka untuk mengajak makan bersama juga 

mengetahui perkembangan dipondok 

hafalannya gimana, ngajinya betah atau ngga. 

Ini yang terakhir kita memberi hadiah, jadi 

kalau anak kita sudah mampu menghafal kita 

beri apa yang buat mereka senang, jadi waktu 

mba fat mampu disemak hafalannya, saya mau 

gendong sampai depan, itu kata kata agar dia 

semangat menghafal, tapi pas sudah mampu 

disemak, Mba Fat tidak minta digendong, dia 

sudah paham kalau itu hanya ungkapan 

penghargaan saya sebagai orangtua kepada 

anak. 

4. Iter Ketika Abuya dan ibu mengujungi ke pondok, 

Abuya juga sempat mengecek hafalan mereka? 

 

Itee Untuk mengecek hafalan itu, biasanya kalau 

liburan, kita adakan semakan, itu juga sebagai 

cara kita mengecek hafalan anak-anak. 

 

5. Iter Ketika proses menghafal ini pasti di dukung 

faktor-faktor, baik faktor yang mendukung 

atau faktor yang menghambat proses 

menghafal, untuk Abuya sendiri faktor-faktor 

itu apa saja? 
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Itee Iyaa betul menghafal itu tidak mudah, paling 

kalau yang menghambat malas dan teman, 

karena teman kan lebih dekat apalagi 

dipondok, pintar pintar cari teman, seperti kata 

sahabat ‘Ali “jangan memilih teman yang 

bodoh, karena ia seolah olah akan 

menolongmu, padahal ia akan 

menjerumuskanmu. 

Dan untuk faktor pendukung, ya tadi itu rumah 

qur’ani karena mbak rifqoh anak saya yang 

pertama mampu menghafal Al-Qur’an itu 

menjadi motivasi tersendiri untuk adik-

adiknya agar mampu seperti kakaknya dan itu 

sama sekali tidak ada paksaan, 

alhamdulillahnya mereka juga waktu SD ikut 

lomba murotal karena tiap hari juga mengaji 

ari mulai ba’da subuh ngaji kitab, nanti kalau 

ba’da ashar sama magrib ngaji Al-Qur’an dan 

setelah ba’da isya ngaji Madrasah. 

Kemudian karena lingkungan, kita masukan ke 

pondok pesantren sudah terjamin pasti 

lingkungannya baik setiap harinya mengaji 

dengan tadi sudah dibekali ketika dirumah 

maka ketika dipondok, secara langsung ngaji 

Al-Qur’an dengan guru atau kyai, dan 

Alhamdulillah bacaannya bagus, jadi di 

motivasi atau diarahkan untuk menghafal.  

 

6. Itre  Dari faktor penghambat tersebut Abuya selaku 

orangtua melakukan cara seperti apa untuk 

mengatasi hambatan tersebut? 
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Itee  Yaa tadi itu, kalau malas kita motivasi, 

kadang-kadang juga kita ceramahi dengan 

halus, memberi nasehat dan menyuruh anak 

berdoa agar terhindar dari malas. 

 

7. Itre Boleh tau abuya doa agar terhindar dari malas?  

Itee  اَلل ُهمَّ اِن ِى اَُعْوذُبَِك ِمَن اْلعَْجِزواْلَكَسِل َواْلُجْبِن َواْلبُْخِل

َجالَواَُعْوذُبَِك ِمْن َغاَلبَِة  الدَّْيِن َوقَْهِر الر ِ  

Itu selalu saya sarankan untuk membaca doa 

itu kalau malas. 

 

8. Itre  Untuk pertanyaan terakhir, sarana dan 

prasarana apa saja yang disediakan untuk 

mendukung proses tersebut? 

 

Itee Sarana prasarana dirumah ada kaset-kaset 

murotal, Nasyid Al-Qur’an, Sholawat, tulisan 

AlQur’an (kaligrafi), Video-video tentang 

kisah-kisah dalam Al-Qur’an 

 

9. Itre  Mungkin cukup dulu Abuya, terimaksih atas 

waktunya, saya mohon maaf apabila ada 

kesalahan dalam pengucapan dan yang lain 

 

Itee  Iyaa, skripsinya cepat selesai, barokah.  
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VERBATIM WAWANCARA 

 

Orangtua ( Nur’aini ) 

Wawancara II 

 

Tanggal : 30 November 2017 

Pukul   : 16.00-17.00 WIB 

Durasi   : ± 60 Menit 

Subjek  : Orangtua (Nur’aini) 

 

No Iter/Itee Verbatim Wawancara Pemaknaan 

1. Iter Assalamualaikum Bu Nur  

Itee Walaikumsalam  

2.  Iter Ibu kan mempunyai putri yang hafal Al-Qur’an, 

Mba Atiqoh. Bagaimana upaya-upaya ibu 

sendiri selaku orang tua dalam mendidik anak 

cinta Al-Qur’an? 

 

Itee Saya selaku orang tua, jujur senang bangga anak 

saya mampu menghafal, karena saya juga hafal, 

saya juga ingin mempunyai anak yang hafal Al-

Qur’an, kalau saya dirumah menerapkan prinsip 

kebersamaan jadi ada jadwal dirumah yaitu ada 

shalat berjamaah, mengaji, belajar dan itu semua 

dilakukan bersama-sama dengan saya dan 

bapaknya disamping menemani mereka belajar 

kita memberi motivasi. Dari kecil juga disini 

sekitar rumah ada TPQ Qiro’ati kita masukan ke 

TPQ. Dan setelah mereka lulus SD semuanya 

saya masukan ke pondok, ya biarpun yang hafal 
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hanya satu mba Tika karena menghafal itukan 

harus dari hati, jadi saya tidak pernah memaksa 

mereka untuk menghafal, pondoknya juga deket 

dari rumah di Al-Ikhsan jadi saya mudah untuk 

berinteraksi, komunikasi memberi perhatian dan 

motivasinya kan gampang mba sama mereka. 

3. Iter Dulu ibu juga dipondok ? dan untuk putra dan 

putri Ibu yang tidak hafal tetap masuk pondok 

sampai sekarang bu? 

 

Itee Iyaa dulu saya dan suami saya pernah dipondok, 

tapi suami saya tidak menghafal, kami juga 

lulusan S1 jadi yang kami inginkan anak 

pendidikan maju, ngaji juga maju dan 

alhamdullilah, mba Tika kan sudah menikah, 

kalau adiknya Olla kuliah dijogja juga tinggal 

dipondok krapyak, yang terakhir Ajeng sekarang 

kuliah di IAIN ambil Matematika ngga 

dipondok, dirumah, tiap hari ngaji sama saya, 

kmren udah hafal 2 juz tapi ga diterusin. 

 

4. Iter Metode yang ibu gunakan selama proses 

tersebut apa saja bu? 

 

Itee Karena saya juga aktif di organisasi masyarakat 

itu ada KOPLING ( Komunitas Peduli 

Lingkungan ) itu juga didirikan sama 

menantunya Abuya Gus Sa’dun lebih ke sosial 

budaya sama masyarakat jadi sebisa mungkin 

mampu mengatur waktu antara kewajiban kita 

menjaga Al-Qur’an dengan aktifitas yang lain 

karena saya juga ibu rumah tangga, yaa.. pintar-

pintar mengatur waktu mbaa. Kita juga pasti 
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habis magrib itu baca Al-Qur’an, setelah shalat 

magrib berjamaah, terus habis Isya kita makan 

bersama, nemenin anak belajar, nonton TV  

pokoknya kita selalu mendampingi mereka 

mbaa... 

4. Iter Pasti dalam proses itu semangat anak naik turun, 

apa yang ibu lakukan? 

 

Itee Iyaa mba, yaa biasanya saya bilangin, tapi kita 

lihat dulu gimana anaknya, lagi marah enggak, 

kita nunggu anak kita adem dulu baru kita 

bilangin kita nasihatin, percuma mba kalau anak 

marah kita nasihatin tambah marah anaknya. 

 

5. Iter Kemudian ketika anak berhasil dalam menghafal 

atau dalam keikutsertakan lomba, apa yang ibu 

lakukan?  

 

Itee Ohh yaa, ajeng kan dulu pernah ikut lomba juara 

1 itu mbaa murotal, ya saya beri hadiah biar 

anak seneng, semangat.  

 

6. Iter Baik bu, Ketika proses menghafal ini pasti di 

dukung faktor-faktor, baik faktor yang 

mendukung atau faktor yang menghambat 

proses menghafal, untuk Ibu sendiri faktor-

faktor itu apa saja? 

 

Itee  Yaa tadi mba, faktor pendukung paling 

lingkungan, alhamdulillah disini lingkungannya 

bagus, anak saya juga ngaji disekitar rumah, ada 

pondok ada madrasah ada TPQ. Kalau untuk 

yang menghambat, dulu waktu kecil suka main 

apalagi Olla anak saya yang laki-laki saya ngga 

pernah nglarang asal tahu waktu. Kalau 
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sekarang udah pada gede-gede main HP mbaa 

jadi keseringan pegang HP setiap harinya, tapi 

kalau udah jadwalnya shalat magrib, ngaji, sinau 

yaa mereka alhamdulillah sadar sendiri mba, 

kalau lagi nonton TV yang langsung dimatiin. 

7. Itre Untuk faktor penghambat itu, bagaimana cara 

Ibu mengatasinya? 

 

Itee Alhamdulillah anak saya tanpa perlu dinasihati 

sudah sadar, kalau jadwal shalat, ngaji, belajar 

langsung berhenti main HP atau TV. 

 

8. Itre  Nah ini pertanyaan terakhir bu, sarana prasarana 

apa yang ibu butuhkan bu? 

 

Itee Yaa itu paling ada kaset-kaset bacaan Al-Qur’an 

buku shalawat, kaset shalawat juga ada. 

 

9. Itre  Baik bu, mungkin cukup pertanyaannya, 

terimakasih atas waktunya, mohon maaf jika ada 

kesalahan dalam pengucapan 

 

Itee  Iyaa mba sama-sama kalu ada yang kurang bisa 

dateng kapan aja mbaa 
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VERBATIM WAWANCARA 

Anak ( Rifqoh ) 

Wawancara III 

 

Tanggal : 30 November 2017 

Pukul   : 08.00-08.45 WIB 

Durasi   : ± 45 Menit 

Subjek  : Anak ( Rifqoh ) 

 

No Iter/Itee Verbatim Wawancara Pemaknaan 

1. Iter Assalamualaikum Mba  

Itee Walaikumsalam  

2.  Iter Mbaa boleh saya tanya-tanya sama mba  

Itee Iyaa, silakan mbaa  

3. Iter Untuk pertanyaan pertama, kapan awal mula 

hadirnya penghafal Al-Qur’an di Karangsalam 

mba? 

 

Itee Jadi mbah saya, Mbah Muhyidin itu aslinya dari 

Klaten kemudian menikah sama mbah Azizah 

yang aslinya dari Parakanonje Karangsalam 

sini, kemudian tinggal di disini melanjutkan 

perjuangan Mbah Buyut saya, Ayahnya mbah 

Azizah. Aslinya Mbah saya bukan penghafal 

Al-Qur’an tapi semangatnya dalam mengaji 

luar biasa, kan mbah saya sibuk waktu dulu jadi 

konsultan di Departemen Agama, aktif 

dimasyarakat tetapi amsih sempat menghafal 

setiap 1 minggu sekali. Dari pernikahnya Mbah 

Azizah mempunyai putro 10, dari 10 yang hafal 

4 termasuk Ibu say Bu Tasdiqoh kemudian 
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membangun Pondok Ath-Thohiriyah. 

4. Iter Kemudian Mba juga hafal Al-Qur’an, apa yang 

menjadikan dasar mba ingin menghafal Al-

Qur’an? 

 

Itee Yaa karena Bapak ibu kan hafal Al-Qur’an juga 

pengen seperti beliau, kita juga setiap hari ngaji 

itu juga yang mempermudah dalam menghafal. 

 

4. Iter Apa ada keterpaksaan ketika memutuskan 

menghafal? 

 

Itee Alhamdulillah nggak ada mba, itu memang 

keinginan saya dari hati, ketika anak mampu 

menghafal, fadilahnya kan ketika hari kiamat 

nanti orang tua mendapatkan mahkota. 

 

5. Iter Bagaimana peran orangtua selama Mba Rifqoh 

dalam  proses menghafal Al-Qur’an? 

 

Itee Yaa. Peran orang tua sangat penting, selain jadi 

motivasi tersendiri untuk bisa mampu seperti 

beliau, mereka sangat mendukung, dengan dari 

kecil suda dibelajar ngaji, kemudian 

memasukan saya ke pondok. 

 

6. Iter Ketika Mba dipondok pengawasan orang tua 

tetap ada mba? 

 

Itee  Iyaa tetap ada mba, orangtua sering menjenguk 

juga kesana, pasti menanyakan perkembangan 

sudah hafal berapa juz, temen-temen gimana, 

selain pengawasan itu juga bentuk perhatian 

mereka kepada saya selaku anak. 

 

7. Itre Kemarin ketika saya wawancara dengan Abuya, 

abuya mengatakan kalau sejak kecil selalu 

menggunakan busana yang muslimah, apakah 
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betul mba?  

Itee Iyaa, memang betul mba, saya dengan adik-

adik saya dari kecil, sekitar kelas 2 SD itu 

sudah dibiasakan menggunakan pakaian yang 

tertutup, kita malu sendiri kalau pakai baju-

bajau yang pendek, dan itu saya terapkan 

kepada anak saya Azza 

 

8. Itre  Mba memilih untuki menghafal pasti dari kecil 

sudah terbiasa berinteraksi dengan Al-Qur’an, 

kemudian bagaimana upaya orang tua sendiri 

dalam mendekatkan anak dengan Al-Qur’an? 

 

Itee Saya dari kecil sudah terbiasa shalat berjamaah, 

mendengarkan orangtua mengaji, baik itu 

tadarus, semaan dan lain-lain, tanpa disengaja 

itu juga cara mereka agar kita sebagai anak-

anak dekat dengan Al-Qur’an. 

 

9. Itre  Oh begitu mba, saya lihat sendiri semua kaset 

koleksi Abuya itu berbahasa arab, apakah itu 

juga upaya orang tua agar anak-anaknya dekat 

dengan Al-Qur’an? 

 

Itee  Memang dari kecil, yang kami dengarkan itu 

kaset berbahasa arab, jadi terbiasa dengan 

lantunan itu, yaa itu juga sebgai upaya dari pada 

mendengarkan yang lain 

 

10. Itre Baik Mba, mungkin cukup pertanyaannya, 

terimakasih atas waktunya, mohon maaf jika 

ada kesalahan dalam pengucapan 

 

Itee Sama-sama Mba, maaf juga kalu jawaban-

jawabannya kurang memuaskan 
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VERBATIM WAWANCARA 

Masyarakat ( Tofik ) 

Wawancara IV 

 

Tanggal : 30 November 2017 

Pukul   : 10.00-10.30 WIB 

Durasi   : ± 30 Menit 

Subjek  : Masyarakat (Tofik) 

 

No Iter/Itee Verbatim Wawancara Pemaknaan 

1. Iter Assalamualaikum Pak  

Itee Walaikumsalam Mba  

2.  Iter Maaf ya Pak mengganggu waktunya  

Itee Tidak mengganggu mbaa, monggo tidak apa-

apa 

 

3. Iter Dari data yang saya dapat, Bapak Tofik ini 

Hafidz Al-Qur’an, memang betul pak?  

 

Itee Iyaa Mba Alhamdulillah saya dengan istri hafal 

Al-Quran. 

 

4. Iter Selama proses menghafal pasti memerlukan 

waktu yang cukup lama, apakah selama proses 

tersebut tidak mengganggu aktifitas bapak, 

mungkin dalam hal pekerjaan? 

 

Itee Saya kan menghafal Al-Qur’an ketika sudah 

tua, usia tidak lagi muda, kebetulan juga waktu 

saya sudah pensiun, saya gunakan waktunya 

untuk membaca Al-Qur’an, dan bisa 

mengatamkan Al-Qur’an setiap hari. 

 

4. Iter Jadi sama sekali tidak emngganggu aktifitas 

bapak? 
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Itee Kalau menurut saya nggak mba, saya masih 

bisa pergi ke sawah, ngajar masih bisa, kumpul-

kumpul saam warga juga masih sempat. 

 

5. Iter Setahu Bapak di karangsalam ini ada berapa 

keluarga yang hafal Al-Qur’an? 

 

Itee Setau saya ada 10, yang paling banyak di 

keluarga Pak Thoha. 

 

6. Iter Kemudian bagaimana pak keadaan masyarakat 

disini termasuk keluarga yang hafal Al-Qur’an 

tadi di Desa? 

 

Itee  Alhamdulillah masyarakat mendukung, senang 

dengan kegiatan-kegiatan pengajian. Biasanya 

disisni juga mengadakan simaan minimal 

sebulan sekali, kalau ada hajatan, khitanan, haul 

apalagi seperti bulan Maulid seperti ini selama 

satu bulan penuh diadakan simaan. 

 

7. Itre Apa tradisi itu sejak dulu sudah ada Pak?  

Itee Kalau setau saya tradisi itu baru mba, dulu 

tidak ada simaan, kalaupun bulan Maulid paling 

shalawatan. 

 

8. Itre  Kemudian untuk pertanyaan terakhir, 

bagaimana kegiatan keagamaan keluarga 

Tahfidzul Qur’an Di Desa Karangsalam sendiri 

Pak? 

 

Itee Karena Pak Thoha kan mempunyai pondok, 

Madrasah, itu juga sebagai kegiatan 

keagamaan, dan setiap malam jumat ada sholat 

dzikir bersama, ya Alhamdulillah mba 

 

9. Itre  Mungkin cukup pertanyaannya Pak, terimakasih  
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atas waktunya, mohon maaf jika ada kesalahan 

dalam pengucapan 

Itee  Iyaa mba sama-sama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

VERBATIM WAWANCARA 

Perangkat Desa ( Wasman, SH  ) 

Wawancara V 

 

Tanggal : 11 Desember 2017 

Pukul   : 08.00-09.00 WIB 

Durasi   : ± 60 Menit 

Subjek  : Perangkat Desa ( Wasman, SH  ) 

 

 

 

No Iter/Itee Verbatim Wawancara Pemaknaan 

1. Iter Assalamualaikum Mba  

Itee Walaikumsalam  

2.  Iter Mungkin saya langsung saja Pak ke 

pertanyaan, di Desa Karangsalam ini banyak 

Hafidz/hafidzoh, untuk sejarah atau awal mula 

hadirnya penghafal Qur’an di Desa 

Karangsalam ini bagaimana Pak?  

 

Itee Ohh iyaa mba, untuk sejarahnya saya kurang 

paham yang secara rinci, tetapi setau saya, 

awalnya itu dari Keluarga Pak Thoha, mungkin 

untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan ke beliau 

saja. 

 

3. Iter Baik Pak, untuk jumlah para penghafal Al-

Qur’an di desa karangsalam ini sekitar berapa 

Pak? 

 

Itee Untuk jumlahnya ada sekitar 29orang, 

(memperlihatkan data) itu paling banyak di 

keluarga Pak Thoha, Pak Tofik beserta Istri 
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juga penghafal Qur’an.  

4. Iter 29 itu tergolong tidak sedikit, bagaimana 

Bapak selaku perangkat desa menyikapi hal ini 

Pak? 

 

Itee Kita harus mendukung dan mengapresiasi 

bukan hanya perangkat desa tetapi masyarakat 

dan aparat yang lainnya demi menjaga 

kelestarian umat-umat terdahulu. 

 

4. Iter Mengahafal Al-Qur’an pasti memerlukan 

waktu yang tidak sebentar, dan rata-rata orang 

di Desa Karangsalam ini bekerja sebagai apa 

Pak? 

 

Itee Paling banyak disini di pertanian, baik itu 

penggarapa ataupun buruh, sisanya ada yang 

PNS, TNI, usaha buka warung, buka kios ada 

juga yang sudah pensiun. 

 

5. Iter Padahal di Desa Karangsalam ini airnya bagus 

Pak, untuk perikanannya sendiri bagaimana 

Pak? 

 

Itee Perikanan ataupun peternakan tidak dijadikan 

pekerjaan mba, paling yaa untuk konsumsi 

sendiri saja. 

 

6. Iter Jadi, untuk luas wilayahnya banyak lahan 

untuk pertanian Pak?  

 

Itee  Luas wilayah Desa Karangsalam ini 157.75 Ha, 

mba bisa lihat sendiri, dan hampir 50% itu 

sawah dengan luas 81.02 Ha. Selebihnya ya itu 

rumah warga, kolam dll. 

 

7. Itre Tadi bapak mengatakan ada yang jadi PNS, 

TNI, untuk pendidikan sendiri saya ingin tahu 
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Pak, lulusan SD berapa jumlahnya sampe ke 

tingkat Sarjana 

Itee (Melihatkan data) ada 3 tamatan S-3, 21 

tamatan S-2, 408 tamatan S-1, 140 tamatan D3, 

1.155 tamatan SMA, 754 tamatan SMP, 1,079 

tamatan SD 

 

8. Itre  Jika dilihat dari jumlah itu, apakah ada 

perkembangan baik dari bidang pendidikan, 

ekonomi dan sosial budayanya Pak? 

 

Itee Semuanya itu mengalami perkembangan yang 

baik. Kalau pendidikan pasti, Alhamdulillah 

anak-anaknya maju-maju, mau sekolah. Untuk 

ekonomi, rata-rata disini semuanya punya 

motor, motor kan kebutuhan sekunder, kalau 

kebutuhan sekundernya saja mampu terpenuhi 

ya otomatis primernya juga sudah terpenuhi, 

kalau saya amati warga disini, tidak kerepotan 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

 

9. Itre  Dan untuk sosialnya bagaimana Pak?  

Itee  Yaa, mungkin karena sibuk kerja, pulang sudah 

lelah, mungkin kalau untuk mengobrol itu 

jarang tapi kalau sosial dalam bentuk santuanan 

anak yatim lewat pengajian, muslimatan, 

lembaga desa itu semangat memberi santunan. 

 

10. Itre Baik Pak, mungkin cukup pertanyaannya Pak, 

terimakasih atas waktunya, mohon maaf jika 

ada kesalahan dalam pengucapan 

 

Itee Iyaa mba sama-sama  

 

 



117 
 

DOKUMENTASI FOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Abuya Thoha Alawy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Perangkat Desa 
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Shalat Berjamaah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrasah Diniyah Ba’da Isya 
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Mengaji Kitab Ba’da Subuh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaan Al-Qur’an 
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Kegiatan Malam Jum’at 
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