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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ajaran Islam memandang manusia sebagai tubuh, akal, nurani dan 

potensi yang dikembangkan adalah bertuhan dan cenderung pada kebaikan, 

bersih dari dosa, berilmu pengetahuan serta bebas memilih berkreasi. 

Kemampuan kreatif manusia pun berkembang secara bertahap sesuai ukuran 

tingkat pendengaran, penglihatan serta pemikiran. Sebagai khalifah Allah di 

muka bumi, manusia dituntut mampu mengelola alam dengan beragam ilmu 

pengetahuan. Tampaklah bahwa manusia sangat membutuhkan pendidikan. 

Karena melalui pendidikan manusia dapat memiliki kemampuan-kemampuan 

mengatur dan mengontrol serta menentukan dirinya sendiri.
1
 Pendidikan akan 

membangun dasar kepribadian dan mengkristalkan nilai-nilai luhur peradaban 

dan kepribadian generasi.
2
  

“Perkembangan dan kemajuan berfikir manusia senantiasa disertai oleh 

wahyu yang sesuai dan dapat memecahkan problem-problem yang 

dihadapi oleh kaum setiap rasul saat itu. Sampai perkembangan itu 

mengalami kematangannya. Allah menghendaki agar risalah Muhammad 

Saw. Muncul di dunia ini. Maka diutuslah beliau disaat manusia sedang 

mengalami kekosongan para rasul, untuk menyempurnakan bangunan 

saudara-saudara pendahulunya (para rasul) dengan syari‟atnya yang 

universal dan abadi serta dengan kitab yang diturunkan kepadanya yaitu, 

Alquranul Karim.”
3
 

 

Alquran adalah Mukzizat. Alquran telah diturunkan pada abad 14 yang 

silam. Sekarang, Alquran berada di hadapan manusia sudah dalam bentuk 
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buku yang tersusun dari awal hingga akhir.
4
 Imam Sayuti dalam kitab “al 

Itqan” berkata bahwa Alquran mempunyai 77.934 atau 78.458 kata.
5
 

Pengetahuan Alquran disajikan dengan bentuk yang berbeda dari buku-buku 

teks fisika, kimia, dan biologi, yang berbasiskan metode ilmiah. Alquran 

mengikuti garis lurus dalam menyampaikan informasi, sementara pengetahuan 

yang disampaikan buku-buku sains kepada kita diperoleh setelah akumulasi 

data yang lama. Sumber Alquran adalah sang Pencipta alam semesta. Dia 

tidak membutuhkan akumulasi pengetahuan. Dia Mahatahu segala sesuatu dan 

kuasa menyatakan dengan ringkas apa yang ingin disampaikan_Nya kepada 

manusia.
6
  

“Membaca Alquran dengan perenungan, pendalaman dan tadabbur 

merupakan satu dari sekian banyak sebab kebahagiaan dan kelapangan 

hati. Allah menyifati kitab_Nya ini sebagai petunjuk, cahaya dan penawar 

atas semua yang ada di dalam dada. Selain itu Allah juga menyifatinya 

sebagai rahmat.”
7
  

 

   Alquran diturunkan kepada Rasulullah Saw merupakan perbuatan yang 

sangat terpuji dan mulia. Allah dan Rasulnya juga menjanjikan bagi para 

pelestarinya yaitu berupa pahala, dinaikkan derajatnya dan diberi kemenangan 

didunia dan akhirat. 

Sesungguhnya telah banyak ayat Alquran yang menjelaskan tentang 

keutamaan Alquran dan hadits nabi yang menjelaskan tentang keutamaan 
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Alquran dan orang yang ahli Alquran. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan 

oleh Ibnu Abbas secara marfu`: 

بيث الخزاان ارجل الذي ليس في جوفه شيء من القز ان كال  

“Orang yang tidak mempunyai hafalan Alquran sedikitpun di qalbunya  

adalah seperti rumah kumuh yang hendak  runtuh .“ Hadits ini diriwayatkan 

oleh Tirmizi dari Ibnu Abbas (2914), ia Berkata: Hadits ini hasan sahih 

 

Manusia yang berinteraksi dengan Alquran menjadi sangat mulia, baik 

di sisi manusia apalagi di sisi Allah. Selain itu, Berinteraksi dengan  Alquran 

juga merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan Islam 

yakni membentuk berkepribadian Islam. Karena salah satu bentuk pembiasaan 

berkepribadian Islam ialah dengan mencintai Alquran, misalnya bangga 

terhadap Alquran, senang membaca dan menghafalnya.
8
 

“Hafidz Alquran merupakan ciri orang yang diberi ilmu. Berangkat dari 

keyakinan bahwa di dalam Alquran terdapat segala macam ilmu, maka 

tidak berlebihan jika dikatakan bahwa salah satu ciri orang berilmu adalah 

orang yang hafal Alquran. Menjadi Hafidzh, secara tidak langsung berarti 

orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Telah banyak bukti bahwa orang-

orang yang pandai di bidang keilmuan mereka, baik dalam bidang-bidang 

keilmuan umum maupun agama adalah orang-orang yang hafal Alquran. 

Sungguh, adalah sebuah kesalahan besar jika ada orang yang menganggap 

bahwa menghafal Alquran merupakan hambatan untuk berprestasi di 

bidang keilmuan.”
9
 

 

Telah banyak bukti bahwa orang-orang yang pandai di bidang 

keilmuan mereka, baik dalam bidang-bidang keilmuan umum maupun agama 

adalah orang-orang yang hafal Alquran. Tokoh ilmuwan kita di zaman dulu 

juga orang-orang yang hafal Alquran.     

Ibnu Sina atau lebih dikenal oleh orang-orang di Barat dengan nama 

Avecena, telah menghafalkan  Alquran dengan sempurna. Saat beliau berusia 
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sepuluh tahun, sebgaimana yang disebutkan oleh para sejarawan. Ahli logika 

dan hukum, Imam Syafi‟i, menghafalkan Alquran pada usia tujuh tahun.  

Menjadi Hafiz, bukanlah menjadi alasan seseorang untuk menjadi 

manusia yang tertinggal dalam bidang keilmuan apapun, yang hendak 

digelutinya. Seharusnya hafalan Alquran dijadikan sebuah standar baru dalam 

mengukur keilmuan para terpelajar. Sungguh, adalah kesalahan besar jika 

masih ada orang yang menganggap bahwa menghafal Alquran merupakan 

hambatan untuk berprestasi di bidang keilmuan yang sedang menjadi 

konsentrasinya.   

“Dalam sebuah hadits dijelaskan “Seandainya Alquran ini ditulis pada 

kulit binatang, niscaya isinya tidak akan bisa dibakar oleh api.”
10

 Alquran  

itu tersimpan, dengan artian dihafal di dalam dada. Alquran mudah 

dibacakan oleh lidah, selalu terpelihara dan terawat di hati, dan 

mengandung mukjizat, baik lafazhnya ataupun maknanya. Oleh karena itu, 

terdapat di dalam kitab-kitab terdahulu bahwa di antara sifat umat-umat 

Muhammad adalah memiliki kecepatan hafalan dan daya nalar yang 

baik.”
11

  

 

Di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, seluruh mahasiswa diwajibkan 

untuk menghafal Alquran yang telah ditentukan yaitu Juz 30 dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1. Setiap mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA Riau 

diwajibkan menghafal ayat-ayat yang telah ditentukan dalam waktu 6 

(semester) 

2. Setiap semester, mahasiswa diharuskan menghafal 7 s/d 10 surat/ ayat atau 

lebih, yang telah ditentukan. 

3. Hafalan terset diuji/ disimak oleh Dosen Penasehat Akademis 

4. Hafalan dimaksud sebgai syarat unntuk memperoleh tanda tangan 

Penasehat Akademis pada KRS semester berikutnya. 
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5. Hafalan keseluruhan ayat/surat merupakan satu persyaratan untuk 

mengikuti ujian Munaqasyah
12

 

 

Selain Program hafalan Alquran juz 30, khusus di Program Studi 

Pendidikan Agama Islam Konsentrasi Alquran Hadits telah disepakati 

Program Hafalan teman sebaya dengan target 6 juz  untuk meningkatkan 

kuantitas dan kualitas hafalan Alquran mahasiswa sebagai calon guru Alquran 

Hadits. 

 Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa hafalan Alquran mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Agama Islam konsentrasi Alquran Hadits semester 

VIII Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2015/2016  

terdapat gejala yaitu sebagai berikut: 

1. Masih ada mahasiswa yang  makhrajnya belum tepat. 

2. Ada mahasiswa yang hafalannya kurang lancar 

3. Ada  mahasiswa yang menghafal Alquran dengan suara yang indah tetapi 

kurang menerapkan ahkamul huruf. 

4. Masih ada mahasiswa yang kurang memperhatikan ketepatan berhenti dan 

memulai bacaan Alquran.  

  Fakta di atas  mendorong dan menjadi alasan, mengapa penulis ingin 

meneliti Mahasiswa yang dimaksud sebagai objek penelitian dan 

menjadikannya sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul 

“Hafalan Alquran Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam 

Konsentrasi Alquran Hadits Semester VIII Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2015/2016.” 
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B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahavman terhadap istilah yang digunakan 

dalam judul penelitian ini, maka peneliti merasa perlu untuk menegaskan 

istilah-istilah sebagai berikut: 

1. Hafalan mempunyai arti atau makna sesuatu yang dihafalkan, dapat 

mengucapkan diluar kepala (tanpa melihat buku atau catatan lain).
13

 

Hafalan yang penulis maksud dalam penelitian ini ialah hafalan Alquran 

yang diingat oleh mahasiswa baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. 

2. Alquran merupakan firman Allah Swt. Yang berisi surat-surat atau firman 

dari Allah, petunjuk bagi manusia.
14

 

3. Mahasiswa 

Adapun yang penulis maksud dengan istilah mahasiswa dalam skripsi ini 

adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Konsentrasi 

Alquran Hadits Semester VIII Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2015/2016. 

 

C. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

Sebagaimana dipaparkan dalam latar belakang masalah maka 

pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai 

berikut: 
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a. Hafalan Alquran mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam 

Konsentrasi Alquran Hadits 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi  hafalan Alquran mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Agama Islam Konsentrasi Alquran Hadits 

c. Motivasi menghafal Alquran mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Agama Islam Konsentrasi Alquran Hadits 

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi menghafal Alquran 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Konsentrasi 

Alquran Hadits 

e. Kualitas hafalan Alquran mahasiswa program studi Pendidikan Agama 

Islam Konsentrasi Alquran Hadits  

f. Minat menghafal Alquran mahasiswa program studi Pendidikan 

Agama Islam Konsentrasi Alquran Hadits 

g. Upaya pihak prodi untuk meningkatkan hafalan Alquran mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Agama Islam Konsentrasi Alquran Hadits 

2. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya permasalahan yang mencakup kajian ini, 

maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu: 

a. Bagaimana hafalan Alquran mahasiswa program studi Pendidikan 

Agama Islam Konsentrasi Alquran Hadits Semester VIII Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau Tahun 2015/2016. 
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b. Apa Faktor-faktor yang mempengaruhi hafalan Alquran mahasiswa 

program studi Pendidikan Agama Islam Konsentrasi Alquran Hadits 

Semester VIII Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2015/2016. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian adalah  

a. Bagaimanakah hafalan Alquran mahasiswa program studi Pendidikan 

Agama Islam Konsentrasi Alquran Hadits Semester VIII Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau Tahun 2015/2016? 

b. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi hafalan Alquran mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Agama Islam Konsentrasi Alquran Hadits 

Semester VIII Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2015/2016. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana hafalan Alquran mahasiswa program 

studi Pendidikan Agama Islam Konsentrasi Alquran Hadits Semester 

VIII Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau Tahun 2015/2016 

b.  Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi hafalan 

Alquran mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam 
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Konsentrasi Alquran Hadits Semester VIII Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 

2015/2016 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis 

1) Memberikan penjelasan tentang beberapa hal yang berkaitan 

tentang Alquran khususnya “Hafalan Alquran Mahasiswa” 

2) Penelitian dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian lainyang 

melakukan kajian dalam masalah penelitian lanjutan. 

3) Menambah pengetahuan tentang hafalan Alquran 

4) Menjadikan dasar bagi penelitian yang menggunakan variable 

dalam penelitian ini baik secara keseluruhan maupun terpisah. 

b. Secara Praktis 

1) Bagi Universitas,  memberikan masukan kepada pimpinan lembaga 

pendidikan dalam melakasanakan program hafalan Alquran di 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA Riau. 

2) Bagi Dosen, penelitian tentang hafalan Alquran ini dapat dijadikan 

informasi sekaligus pengalaman dalam membimbing program 

hafalan Alquran mahasiswa. 

3) Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu 

menyadarkan mahasiswa tentang pentingnya menghafal Alquran. 

4) Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan di Program Strata 1 Pendidikan Agama Islam. 


