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3. Tā’ marbūtah di akhir kata 

a. Bila dimatikan, ditulis h: 

ْكَمة   Ditulis حِّ
ḥikmah 

ْزيَة   Ditulis جِّ
jizyah 

 

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang 

sudah teresap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan 

lain sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya). 

b. Bila Ta’ Marbūtah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan 

kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h. 

 -Ditulis karāmah al َكرَاَمة ْاألْولَِّياء

auliyā’ 

 

c. Bila Ta’ Marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah 
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 Ditulis zakāt al-fiṭr زكاة الفطر

 

4. Vokal Pendek 

 ََ  Fathah ditulis A 

  ِ  Kasrah ditulis I 

  ِ  Dhammah ditulis U 
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5. Vokal Panjang 

1. Fatḥah + alif ditulis Ā 

 ditulis Jāhiliyyah جا هلية  

2. Fatḥah + ya’ mati ditulis Ā 

 ditulis Tansā تنىس  

3. Kasrah + ya’ mati ditulis ī 

 ditulis Karīm كرمي 

4. ḍammah + wawu mati ditulis ū 

 ditulis Furūd فروض 

 

6. Vokal Rangkap 

1. Fatḥah + ya’ 

mati 

ditulis Ai 

ditulis bainaku بينكم  
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2. Fatḥah + wawu 

mati 

ditulis Au 

 ditulis Qaul قول  

 

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan 

apostrof 

 

 ditulis a’antum أأنتم

 ditulis u’iddat اعدت

 ditulis la’in syakartum شكرت   لنئ 

 

8. Kata Sandang Alif + Lām 
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a. Bila diikuti huruf Qomariyyah 

 ditulis al-Qur’ān القران 

 ditulis al-Qiyās القياس

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah 

 ’ditulis al-samā  السماء

 ditulis al-syams  الشمس

 

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian  

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

 ditulis zawi al-furūd الفروض  ذوي 

 ditulis ahl al-sunnah السنة   أ هل
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ABSTRAK 

Safiera Rachmatusifa. NIM 18312053. Judul Skripsi “Implementasi 

Metode Pembelajaran Tahfiz dalam Meningkatkan Kualitas Hafalan 

Siswa (Studi Kasus Kelas 5 SD Bani Saleh 2 Bekasi)”. Program Studi 

Pendidikan Agama Islam (PAI), Fakultas Tarbiyah Institut Ilmu Al-

Qur’an Jakarta. 2022. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang 

implementasi metode pembelajaran dalam meningkatkan kualitas hafalan Al-

Qur’an siswa di SD Bani Saleh 2 Bekasi. 

 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif interaktif jenis studi kasus 

dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta 

menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

 

Hasil Penelitian ini menunjukkan, bahwa Implementasi Metode 

Pembelajaran Tahfiz Al-Qur’an dalam Meningkatkan Kualitas Hafalan Siswa 

(Studi Kasus Kelas 5 SD Bani Saleh 2 Bekasi) yaitu: Implementasi Metode 

Pembelajaran Tahfiz di SD Bani Saleh 2 Bekasi telah berjalan sejak tahun 2016 

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan, Adapun dalam 

penggunaan metode pembelajaran tahfiz sekolah belum menggunakan metode 

khusus dan selama ini metode tahfiz yang digunakan oleh guru tahfiz kelas 5 

adalah gabungan dari beberapa metode yang sudah ada, yaitu: Metode Talaqqi, 

Metode Takrir, Metode Simai’, dan Metode Tasmi’. Adapun upaya yang 

dilakukan sekolah dalam meningkatkan kualitas hafalan siswa adalah dengan 

menambahkan mata pelajaran Baca Tulis Al-Qur’an (BTQ), memiliki 

ekstrakulikuler iqro/tahsin, mengadakan kegiatan Tasmi’ Hifzul Qur’an. 

Demikian hasil yang diperoleh adalah rata-rata siswa dapat mencapai target 

hafalannya bahkan ada yang hampir melampaui target. 

 

Kata Kunci: Metode Pembelajaran¸ Tahfiz Al-Qur’an, Kualitas Hafalan  
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ABSTRACT 

Safiera Rachmatusifa. NIM 18312053. Thesis title "Implementation of 

Tahfiz Learning Method in Improving Students' Memorizing Quality 

(Case Study for Grade 5 SD Bani Saleh 2 Bekasi)". Islamic Religious 

Education Study Program (PAI), Faculty of Tarbiyah Institute for 

Quranic Studies Jakarta. 2022. 

This study aims to identify and explain the implementation of learning 

methods in improving the quality of memorizing the Qur'an of students at SD 

Bani Saleh 2 Bekasi. 

This study uses an interactive qualitative method with case studies using 

observation, interviews, and documentation methods, and uses data analysis 

techniques, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. 

The results of this study indicate that the implementation of the Tahfiz 

Al-Qur'an Learning Method in Improving the Quality of Student Memorizing 

(Case Study for Grade 5 SD Bani Saleh 2 Bekasi), namely: The 

implementation of the Tahfiz Learning Method at SD Bani Saleh 2 Bekasi has 

been running since 2016 by the expected learning objectives as for the use of 

the tahfiz learning method, the school has not used a special method and so far 

the tahfiz method used by the 5th-grade tahfiz teacher is a combination of 

several existing methods, namely: Talaqqi Method, Takrir Method, Simai' 

Method, and Method Tasmi'. The efforts made by the school in improving the 

quality of student memorization are by adding Al-Qur'an Reading and Writing 

(BTQ) subjects, having iqro/tahsin extracurricular activities, and holding 

Tasmi 'Hifzul Qur'an activities. Thus the results obtained are that on average 

students can achieve their memorization targets and some even almost exceed 

the target. 

Keywords: Learning Method  ̧Tahfiz Al-Qur'an, Quality of Memorizing 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur'an bagi umat Islam adalah kalam Allah yang diberikan 

kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan Malaikat Jibril A.S. Itu 

terungkap. Kitab suci ini memiliki kekuatan yang luar biasa melebihi 

kemampuan semua makhluk Allah SWT.1 Kehadiran Al-Qur’an yang 

demikian itu telah memberi pengaruh yang luar biasa bagi lahirnya berbagai 

konsep yang diperlukan manusia dalam berbagai kehidupan. Dalam rangka 

memahaminya kaum Muslimin telah menghasilkan berton-ton kitab tafsir 

yang berupaya menjelaskan makna pesannya.2 

Al-Qur’an sebagai pedoman hidup manusia menuju kebahagiaan. 

Kebahagiaan ini hanya bisa diraih ketika manusia memahami dan mampu 

menjalankan perannya sebagai manusia. Allah Swt. telah menegaskan 

bahwa tujuan manusai diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada 

Allah Swt. esensi dari ibadah, pada dasarnya adalah sebuah bentuk 

penghambaan kepada Allah Swt. sebagai Dzat yang Maha Kuasa yang telah 

memberikan banyak kenikmatan kepada manusia.3 

Dalam Islam, adalah suatu kewajiban untuk seseorang muslim agar 

senantiasa berhubungan aktif dengan Al-Qur’an, serta menjadikannya 

sebagai sumber inspirasi, berpikir serta berperan. Membaca Al-Qur’an 

adalah langkah awal dalam berhubungan dengannya, serta untuk 

menggairahkan dan menghidupkan kembali kegairahan kita dalam 

 
1Abdul Hamid, Pengantar Studi Al-Qur’an, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 

h.1. 
2Abuddin Nata, Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur’an, (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2016),  h.1. 
3Amirulloh Syarbini dan Sumantri Jamhari, Kedahsyatan Membaca Al-Qur'an, 

(Bandung : Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka, 2012), h.1. 
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membaca Al-Qur’an. Hingga dicatat selaku amal ibadah serta hanya 

membaca Al-Qur’an sajalah diantara sekian bacaan yang dianggap ibadah 

sekalipun pembaca tidak ketahui maknanya, terlebih bila mengenali 

maknanya serta bisa merenungkan dan mengamalkannya. 

Membaca Al-Qur’an harus diiringi dengan bacaan yang baik dan 

benar. Maksudnya, tidak dibenarkan membaca Al-Qur’an dengan “asal 

membaca”.4 dijelaskan pada surah Al-Muzzammil/73:4 : 

ۗۗ﴾٤ۗ﴿ۗ  اۗ َلْيهِّ َوَرت ِّلِّ اْلُقْرٰاَن تَ ْرتِّْيل  اَْو زِّْد عَ 

Artinya  “atau lebih dari (seperdua) itu. Bacalah Al-Qur’an itu dengan perlahan-

lahan.” (QS. Al-Muzzammil [73]:4). 

Berdasarkan pada ayat tersebut bisa dikenal jika perintah membaca 

Al-Qur’an tidaklah semata-mata tartil, melainkan dengan tartil yang betul- 

betul bermutu adalah melafazhkan ayat- ayat Al-Qur’an dengan bagus serta 

optimal ataupun dengan tajwid yang benar.5 Adapun tajwid secara bahasa 

berarti membetulkan, secara istilah tajwid berarti menghasilkan ataupun 

melafazhkan setiap huruf dari makhraj-nya (tempat keluarnya huruf 

hijaiyyah) dengan memenuhi sifat-sifatnya. Sebaliknya, tartil merupakan 

membaca dengan metode perlahan-lahan.6 Untuk mencapai kualitas bacaan 

Al-Qur’an dengan ber-tajwid atau tartil, maka diperlurkan pengajaran dan  

pembelajaran khusus. Apalagi jika peruntukkan dalam menghafal Al-

Qur’an. 

Menghafal Al-Qur’an yaitu proses memasukkan ayat-ayat Al-

Qur'an ke dalam ingatan, kemudian melafazhkan kembali tanpa melihat 

tulisan, disertai usaha untuk meresapkannya ke dalam pikiran agar dapat 

selalu diingat kapan pun dan di mana pun. Ada juga yang mengartikan 

 
4 Ahmad Fathoni, Metode Maisura,  (Bogor: Yayasan Bengkel Metode Maisura dan 

Pesantren Takhasus IIQ Jakarta, 2017), h.5. 
5 Ahmad Fathoni, Metode Maisura, h. 6. 
6 Ahmad Fathoni, Metode Maisura, h. 253. 
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bahwa menghafal Al-Qur'an adalah suatu proses di mana seluruh materi 

ayat (rincian bagian-bagiannya seperti fonetik, waqaf, dan lain-lain) harus 

dingat secara sempurna. Karena itu, seluruh proses pengingatan terhadap 

ayat dan bagian-bagiannya itu mulai dari proses awal hingga pengingatan 

kembali harus tepat.7 

Khusus bagi para penghafal Al-Qur'an, Allah Swt. memberikan 

keistimewaan salah satunya dapat memberikan syafaat kepada anggota 

keluarganya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang 

diriwayatkan Imam At-Tirmidzi mengenai keutamaan menghafal Al-

Qur’an yang berbunyi : 

ثَ َنا َعلِّيُّ ْبُن   مِّ ْبنِّ َحدَّ ُحْجٍر َأْخََبَََن َحْفُص ْبُن ُسَلْيَماَن َعْن َكثِّريِّ ْبنِّ زَاَذاَن َعْن َعاصِّ
َعَلْيهِّ َوَسلََّم َمْن قَ رَأَ  َضْمَرَة َعْن َعلِّي ِّ ْبنِّ َأِبِّ طَالٍِّب قَالَ   ُ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
ُ بِّهِّ اْْلَنََّة َوَشفََّعُه ِفِّ َعْشَرٍة مِّْن اْلُقْرآَن َواْسَتْظَهَرُه فََأَحلَّ َحََلَلُه َوَحرَّ  َم َحرَاَمُه أَْدَخَلُه اَّللَّ
قَاَل أَبُو عِّيَسى َهَذا َحدِّيٌث َغرِّيٌب ََل نَ ْعرِّفُُه إَِّلَّ  أَْهلِّ بَ ْيتِّهِّ ُكلُُّهْم َقْد َوَجَبْت لَُه النَّارُ 

يٍح َوَحْفصُ   ْبُن ُسَلْيَماَن ُيَضعَُّف ِفِّ اْْلَدِّيثِّ   مِّْن َهَذا اْلَوْجهِّ َولَْيَس إِّْسَناُدُه بَِّصحِّ
 )8)رواه الرتمذي 

Artinya “Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr telah mengabarkan 

kepada kami Hafs bin Sulaiman dari Katsir bin Zadzan dari 'Ashim bin Dlamrah dari Ali 

bin Abu Thalib ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barang 

siapa membaca Al-Qur'an dan menghafalnya, lalu menghalalkan apa yang dihalalkannya 

dan mengharamkan apa yang diharamkannya, maka Allah Ta'ala akan memasukannya ke 

dalam Surga dan Allah menjaminnya untuk memberi syafaat kepada sepuluh orang 

keluarganya yang kesemuanya telah diwajibkan masuk neraka.” (HR. Tirmidzi). 

 

Berdasarkan hadis tersebut disebutkan bagi penghafal Al-Qur’an, 

akan memberikan pengaruh positif bagi 10 (sepuluh) anggota keluarganya 

 
7Cece Abdulwaly, Pedoman Muraja’ah Al-Qur’an, (Sukabumi: Farha Pustaka, 

2020), h.16. 
8 Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surat Al-Tirmidzi, Sunan Al-Tirmidzi, (Bandung: 

Maktabah Dahlan, 1993), h. 351. 
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yang muslim meskipun telah divonis menjadi penghuni neraka tetapi 

dimasukkan ke surga oleh Allah hanya karena salah seorang keluarganya 

penghafal Al-Qur’an. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan niat, tekad 

yang kuat serta keistiqomahan dalam menghafal dan mengamalkan Al-

Qur’an. 

Dalam proses menghafal Al-Qur’an pemilihan metode sangatlah 

penting untuk mencapai tujuan dari pembelajaran karena metode 

merupakan suatu cara atau langkah yang dapat digunakan sebagai sarana 

dalam menggapai sebuah tujuan. Dalam hal ini adalah tujuan pembelajaran 

khususnya tahfiz Al-Qur’an dan tentunya membutuhkan bimbingan dari 

seorang guru untuk belajar, seorang siswa harus belajar dengan guru yang 

ahli di bidangnya, dalam hal ini tentunya bidang tahfiz Al-Qur’an. Agar 

dapat didengarkan dan dikoreksi hafalannya oleh guru tersebut.  

Di SD Bani Saleh 2 Bekasi, mata pelajaran tahfiz sudah ada sejak 

tahun 2016 dan termasuk ke dalam muatan lokal unggulan. Dengan 

mewajibkan seluruh siswa mampu menghafal minimal juz 30 ketika lulus 

dari SD dan tentunya sekolah membuatkan target yang berbeda pada setiap 

jenjang kelasnya. 

Saat ini Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang dilakukan di masa 

pandemi covid-19 dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yaitu melalui 

Google Meeting dan Whatsapp Group. Adapun nanti jika diberlakukan 

(Pembelajaran Tatap Muka) PTM 100%, maka pembelajaran akan 

dilakukan kembali di sekolah. 

Dalam hal ini ada beberapa kendala yang dihadapi guru di sekolah  

seperti kemampuan siswa dalam menghafal Al-Qur’an yang berbeda-beda, 

ada beberapa siswa yang belum bisa membaca Al-Qur’an, belum 

menetapnya metode tahfiz khusus di sekolah dan hanya mengandalkan 

metode yang dikuasai guru saja membuat ketidakseragaman penggunaan  
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metode tahfiz disetiap kelasnya dan tidak terpantaunya secara maksimal 

hafalan siswa dengan setoran melalui virtual. 

Melihat dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik 

melakukan penelitian dan memilih judul “Implementasi Metode 

Pembelajaran Tahfiz Al-Qur’an dalam Meningkatkan Kualitas Hafalan 

Siswa (Studi Kasus Kelas 5 SD Bani Saleh 2 Bekasi)”. 

B. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasikan 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 

a. Implementasi metode pembelajaran tahfiz dalam meningkatkan 

kualitas hafalan siswa. 

b. Keberhasilan metode pembelajaran yang digunakan guru untuk 

diterapkan kepada siswa dalam menghafal Al-Qur’an. 

c. Strategi guru dalam menciptakan suasana yang kondusif di kelas. 

d. Peran guru dalam meningkatkan semangat siswa untuk mencapai 

target hafalan. 

e. Kemampuan siswa dalam membaca dan menghafal Al-Qur’an yang 

berbeda-beda. 

f. Peran Orang tua dalam meningkatkan motivasi siswa untuk 

menghafal Al-Qur’an. 

2. Pembatasan Masalah  

Adapun batasan masalah penelitian ini adalah peneliti akan fokus 

pada Implementasi Metode Pembelajaran Tahfiz Al-Qur’an dalam 

Meningkatkan Kualitas Hafalan Siswa kelas 5 di SD Bani Saleh 2 

Bekasi. 
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3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan 

masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi metode 

pembelajaran tahfiz Al-Qur’an dalam meningkatkan kualitas hafalan 

siswa di SD Bani Saleh 2 Bekasi ?” 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui dan menjelaskan tentang implementasi metode 

pembelajaran tahfiz dalam meningkatkan kualitas hafalan Al-Qur’an siswa 

di SD Bani Saleh 2 Bekasi. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Secara Teoritis 

   Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan, bahan bacaan dan 

bahan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait implementasi 

metode pembelajaran menghafal Al-Qur’an. 

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi sekolah, sebagai bahan informasi tentang peningkatan mutu 

pendidikan terutama di bidang tahfiz melalui penelitian ini agar dapat 

membantu dalam mencapai tujuan pembelajaran di setiap kelas. 

b. Bagi guru, sebagai bahan masukan untuk lebih profesional dalam 

mengemban tugas sebagai pendidik bagi para siswa dalam 

mengimplementasikan metode pembelajaran tahfiz Al-Qur’an agar 

kualitas hafalan dan pemahaman siswa tentang Al-Qur’an dapat 

berkembang dan meningkat, sehingga tujuan pembelajaran bisa 

tercapai secara optimal. 

c. Bagi siswa, agar dapat meningkatkan hafalan Al-Qur’an dengan 

kualitas yang baik serta mampu menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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d. Bagi penulis, dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

menambah pengalaman terutama bagi peneliti dalam menekuni dan 

mendalami tentang metode pembelajaran tahfiz Al-Qur’an  serta 

masalah yang terjadi didalamnya.  

E. Tinjauan Pustaka 

1. Brilian Bakti Rabbani, “Gambaran Pelaksanaan Program Pondok 

Tahfizul Qur’an Baburrahmah di Kanagarian Padang Ganting 

Kabupaten Tanah Datar”, Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS), 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, 2019. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, pada penelitian 

ini variabel yang akan diteliti yaitu pelaksanaan program Pondok 

Tahfizul Qur’an Baburrahmah. Jenis data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini adalah data tentang koordinasi antar pelaksana, 

administrasi program, dan penerapan aturan program tahfiz. 

 Hasil penelitian Brilian Bakti Rabbani adalah dapat 

diinterpretasikan bahwa koordinasi antar pelaksana program tahfiz selalu 

diterapkan oleh pengelola, ustad dan ustadzah, serta santri dalam setiap 

kegiatan tahfiz. dalam pelaksanaan program tahfiz di Pondok Tahfizul 

Qur’an Baburrahmah dilihat pada aspek koordinasi antar pelaksana, 

administrasi program, dan penerapan aturan program. Hal tersebut 

bertujuan demi suksesnya kegiatan pelaksanaan program yang sudah 

direncanakan sebelumnya. Selain itu, pelaksanaan program tahfiz 

mengajarkan agar santri lebih mudah dalam menghafal Al-Qur’an. 

Persamaan dan Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis 

persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang tahfiz Al-Qur’an. 

Sedangkan perbedaannya adalah pada metode penelitian, penulis 

membahas metode pembelajaran tahfiz yang digunakan, objek 

penelitian, dan tempat penelitian.  
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2.   Muhammad Fathur Rohman, “Pembelajaran Tahsin Tahfiz Al-Qur’an 

(Studi pada SMP IT Bina Insani Kota Metro Tahun Pelajaran 

2018/2019)”, Skripsi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Metro, 2019. 

Metode Penelitan: Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang bertujuan 

mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan 

interaksi suatu sosial individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. 

Sedangkan untuk model penelitian ini adalah kualitatif. 

Hasil Penelitian Muhammad Fathur Rohman adalah (1) Metode 

Pembelajaran Tahsin tahfiz Al-Qur’an yang diterapkan di SMPIT Bina 

Insani adalah menggunakan metode gabungan dari berbagai metode 

dalam menghafal Al-Qur’an yaitu menggunakan metode Bi al-Nazhar, 

Tahfiz, Talaqqi, dan Takrir. Dengan cara yaitu peserta didik membaca 

dan menghafal sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama secara 

berulang-ulang hingga hafal menggunakan Al-Qur’an masing-masing. 

Kemudian disetorkan secara bergantian kepada guru pembimbing, guru 

pembimbing menyimak, membantu dan membenarkan jika terdapat 

bacaan peserta didik yang tidak tepat, seperti tajwid maupun dalam 

makharijul huruf. (2) Media yang digunakan dalam pembelajaran tahsin 

tahfiz Al-Qur’an di SMPIT Bina Insani yaitu Al-Qur’an pojok. 

Penggunaan Al-Qur’an pojok sebagai media memudahkan siswa untuk 

cepat menghafal. (3) Materi Pembelajaran Tahsin tahfiz Al-Qur’an 

meliputi membaca Al-Qur’an, tajwid, makharijul huruf, sifat huruf, dan 

pembelajaran tahsin selama 3 bulan. Siswa diperbolehkan menghafal Al-

Qur’an jika sudah mengikuti kegiatan tahsin selama 3 bulan. (4) 

Pembelajaran tahsin tahfizh Al-Qur’an di SMP IT Bina Insani 

mempunyai target hafalan di setiap kelas. Kelas 7 dengan target hafalan 



9 
 

 
 

1 juz hafalan baru, dimulai dari juz 30. Kelas 8 dengan targetan hafalan 

1,5 juz hafalan baru, siswa melanjutkan hafalan juz 30 dan juz 29 dari 

surat Al-Mulk-Nuh. Kelas 9 dengan capaian target hafalan 3 juz, 

menghafal juz 30, 29 dan juz 28 dengan lancar. (5) evaluasi (penilaian) 

pembelajaran tahsin tahfiz Al-Qur’an di SMP IT Bina Insani melakukan 

dengan cara melakukan ujian tahfiz tengah semester dan ujian tahfiz 

akhir semester. Waktu penilaian diberikan sepenuhnya kepada guru 

pembimbing tahfiz dengan aspek penilaian yang telah disepakati oleh 

tim tahfiz dan sekolah, di antaranya: aspek fashahah, aspek tajwid, aspek 

kelancaran dan sikap, evaluasi (penilaian) dilaksanakan untuk 

mengetahui kemampuan hafalan peserta didik serta mengetahui 

perkembangan peserta didik dalam menghafal, dan evaluasi dilakukan 

oleh tim penguji sebulan sekali. Diadakan pula ujian tengah semester 

(UTS) dan ujian akhir semester (UAS). Evaluasi tidak hanya dilakukan 

pada akhir semester saja, guru pembimbing juga mengevaluasi peserta 

didik yang tidak dapat menyetorkan hafalan. 

Persamaan dan Perbedaan pada penelitian ini yaitu persamaannya 

adalah metode penelitian yang menggunakan metode kualitatif, terdapat 

kesamaan hasil penelitian yang mengungkapkan kesamaan metode tahfiz 

yaitu talaqqi dan takrir. Perbedaannya adalah lokasi penelitian, objek 

penelitian yang digunakan penulis di SD, sedangkan disini SMP. 

3. Muhammad Iqbal Ansari, H. Abdul Hafiz, Nurul Hikmah, 

“Pembelajaran Tahfiz Al-Qur’an Melalui Metode Wafa Di SDIT Nurul 

Fikri Banjarmasin”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Universitas Islam 

Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, 2020. 

 Metode Penelitian yang digunakan penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif jenis studi kasus. 
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 Hasil Penelitian Muhammad Iqbal Ansari, H. Abdul Hafiz, Nurul 

Hikmah adalah kegiatan proses pembelajaran tahfiz Al-Qur’an terdiri 

dari kegiatan pembukaan, inti, dan penutup. Kegiatan pembukaan 

diawali dengan ice breaking agar siswa bersemangat dan doa bersama-

sama sebelum memulai pembelajaran. Kegiatan inti dengan menambah 

hafalan yang dibacakan guru terlebih dahulu baru siswa mengikutinya. 

Kegiatan penutup dengan menyetorkan hasil hafalan secara mandiri ke 

wali kelas. 

  Persamaan dan Perbedaan persamaannya adalah pada metode 

penelitian dengan kualitatif (studi kasus), objek penelitian dilakukan di 

SD, sedangkan perbedaannya adalah penulis meneliti tentang berbagai 

metode pembelajaran tahfiz Al-Qur’an tidak dengan satu metode. 

4. Gita Safitri Ilusi, “Tradisi Menghafal Al-Qur’an di SD Islam Al-Azhar 

17 Bintaro”, Skripsi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Jakarta, 2020. 

Metode Penelitian yang digunakan penelitian ini adalah jenis 

penelitian deskriptif kualitatif. 

Hasil Penelitian Gita Safitri Ilusi adalah menunjukkan (1) sejarah 

berdirinya SD Islam Al-Azhar 17 Bintaro adalah berawal dari 

berkembangnya daerah Bintaro yang merupakan pemekaran dari Jakarta, 

yang menyebabkan banyaknya perumahan yang akan dibangun di daerah 

Bintaro dan yayasan pusat melihat akan peluang dari pemekaran ini yaitu 

banyaknya calon-calon murid baru karena banyaknya orang tua baru 

yang akan membutuhkan sekolah untuk anak-anak mereka, karena 

pembangunan perumahan sangat pesat tetapi sekolah swasta Islam 

belum banyak, maka yayasan pusat memutuskan untuk memperluas 

cabang mereka di daerah Bintaro ini. (2) praktek tahfiz di SD Islam Al 

Azhar 17 Bintaro ini mengutamakan sebelum lulus untuk mampu 

mencapai target hafalan, yaitu surah-surah pilihan, juz 30 untuk kelas 
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tahfizh umum dan 10 juz untuk kelas tahfiz khusus. Dikarenakan agar 

hafalan tersebut nantinya bisa berguna pada kehidupan bermasyarakat 

seperti mengimami sholat, bisa digunakan juga untuk berdakwa dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Persamaan dan Perbedaan pada penelitian ini adalah 

persamaannya pada metode penelitian, meneliti tentang pembelajaran 

tahfiz Al-Qur’an, perbedaannya adalah objek dan lokasi penelitian 

beserta outputnya. 

5. Rifatul Ifadah, Eka Naelia Rahmah, Fatma Siti Nur Fatimah, 

“Penerapan Metode Tasmi’ dalam Meningkatkan Kualitas Hafalan Al-

Qur’an Siswa MI”, Jurnal Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut 

Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, 2021. 

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif sehingga prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan yang diamati secara langsung temuan 

di lapangan. 

Hasil Penelitian Rifatul Ifadah, Eka Naelia Rahmah, dan Fatma 

Siti Nur Fatimah adalah kegiatan Tasmi’ merupakan salah satu program 

unggulan MI Mumtaza Islamic School. Pelaksanaan kegiatan Tasmi’ 

dilaksanakan di Sekolah setiap hari senin sampai jum’at pada pukul 

07:15 – 13:55 (Kelas 1-2), pukul 07:15 – 14:30 (Kelas 3-4), dan pukul 

07:15-15.05 (Kelas 5-6). Pelaksanaan kegiatan Tasmi’ ini sangat efektif 

untuk membantu siswa dalam meningkatkan kualitas hafalannya. 

Pelaksanaan kegiatan Tasmi’ sangat bermanfaat bagi para siswa dalam 

meningkatkan kualitas hafalan. Dalam proses kegiatan tasmi’ ketepatan 

tajwid dan kelancaran hafalan sangat diutamakan. Meskipun banyak 

kendala di tataran teknisnya, akan tetapi dengan adanya kegiatan Tasmi’ 

siswa dapat istiqamah dalam mereview hafalannya sesuai dengan konsep 
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yang disiapkan oleh team tahfiz dan sekolah dan juga siswa dapat 

mengulang-ulang hafalannya, baik hafalan materi baru atau hafalan 

materi yang sudah lama. 

Persamaan dan Perbedaan pada penelitian ini adalah 

persamaannya pada metode penelitian, penelitian ini membahas 

mengenai metode menghafal Al-Qur’an. Perbedaannya adalah objek, 

lokasi penelitian. Penulis fokus terhadap beberapa metode yang 

digunakan sekolah tidak hanya satu metode. 

6. Mastubah, “Strategi Metode Talaqqi dalam Sistem Pembelajaran 

Tahfizh Al-Qur’an di SD Humairah Islamic School Pamulang”, Skripsi 

Pendidikan Agama Islam Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, 2021. 

Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, 

serta pendekatan penelitian pendekatan deskriptif.  

Hasil Penelitian Mastubah adalah metode yang digunakan dalam 

pembelajaran Tahfizh Al-Qur’an di SD Humaira Islamic School 

menggunakan metode Talaqqi, yaitu guru membimbing siswa dalam 

menghafal, kemudian siswa menyetorkan hafalan ke guru. Sistem 

pembelajaran Tahfiz Al-Qur’an dilaksanakan secara daring karena 

Pandemic Covid-19. Salah satu keistimewaan penerapan metode Talaqqi 

di SD Humaira Islamic School Pamulang adalah tidak mengurangi waktu 

belajar siswa dalam pembelajaran Tahfiz Al-Qur’an. Pembelajaran 

dilaksanakan dengan menggunakan media Zoom. Semua siswa dapat 

mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru secara maksimal. SD 

Humaira telah melaksanakan kurikulum 2013, setiap guru membuat RPP 

sebelum mengajar keesokan hari. Peran guru adalah mengevaluasi 

hafalan dan bacaan siswa di tempat, yaitu pada saat siswa menyetorkan 

hafalan nya di dalam kelas. pada sesi menyetorkan hafalan siswa, Guru 

memperbaiki hafalan dari segi tajwid dan makhorijul huruf. Hal ini 
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supaya murid dapat memperbaiki cara membaca mereka dengan baik dan 

benar. 

Persamaan dan Perbedaan pada penelitian ini adalah 

persamaannya pada metode penelitian, penulis meneliti tentang 

pembelajaran tahfiz Al-Qur’an. sedangkan perbedaannya adalah penulis 

meneliti berbagai metode pembelajaran tahfiz dan cara meningkatkan 

kualitas hafalan, objek dan lokasi penelitian. 

F. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku 

“Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) 

Jakarta” (Edisi Revisi 2021).9 

BAB I: Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Identifikasi 

Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Sistematika Penulisan, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian 

dan Sistematika Penulisan. 

BAB II: Landasan Teori mendeskripsikan teori secara umum mengenai 

Implementasi Metode Pembelajaran Tahfiz Al-Qur’an Dalam 

Meningkatkan Kualitas Hafalan Siswa (Studi Kasus Kelas 5 SD Bani Saleh 

2 Bekasi), yaitu Pengertian Metode Secara Umum, Pengertian 

Pembelajaran Secara Umum, Pengertian Metode Pembelajaran, Macam-

Macam Metode Pembelajaran, Faktor-faktor yang Memengaruhi Metode 

Pembelajaran, Pengertian Tahfiz Al-Qur’an Secara Umum, Keutamaan 

Menghafal Al-Qur’an, Manfaat Menghafal Al-Qur’an, Langkah-langkah 

Menghafal Al-Qur’an, Macam-Macam Metode Tahfiz Al-Qur’an, 

Kelebihan dan Kekurangan dari Metode Tahfiz Al-Qur’an. 

 
9 Huzaemah Tahido Yanggo.et al.,eds., Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi 

(Edisi Revisi 2021) Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta.  (IIQ Press: Jakarta, 2021), h.10. 
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BAB III: Metode Penelitian, meliputi: Jenis Penelitian, Tempat Penelitian, 

Subjek dan Objek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, 

Teknik Analisis Data. 

BAB IV: Hasil Penelitian, meliputi: Gambaran Umum SD Bani Saleh 2 

Bekasi dan Analisis Hasil Penelitian. 

BAB V: Penutup, berisi tentang kesimpulan yang menyimpulkan dari 

seluruh penelitian secara garis besar, dan saran berisi saran guna 

pengembangan penelitian lebih lanjut. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Metode Pembelajaran 

1. Pengertian Metode Secara Umum 

Metode secara etimologi berasal dari kata method yang berarti 

sesuatu cara kerja yang sistematis guna mempermudah penerapan 

kegiatan dalam menggapai sesuatu tujuan. Metode dapat dimaksud 

sebagai prinsip-prinsip yang mendasari kegiatan mengarahkan 

pertumbuhan seorang dalam proses mencapai tujuan tertentu.1 Metode 

atau metoda berasal dari bahasa Yunani yaitu metha dan hodos. Metha 

yang bertarti melalui atau melewati dan hodos berarti jalan atau cara.2 

Dalam Bahasa Arab metode memiliki beragam kata di antaranya 

ada kata al-thariqah, manhaj, dan al-wasilah. al-thariqah berarti jalan, 

manhaj berarti sistem, dan al-wasilah berarti perantara atau mediator.3 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian 

metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu 

pekerjaan agar tercapai sesuai yang dikehendaki; cara kerja yang 

bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna 

mencapai tujuan yang ditentukan.4 Adapun pengertian metode menurut 

Wina Sanjaya dalam bukunya menjelaskan bahwa: “Metode adalah 

suatu cara yang digunakan untuk melaksanakan strategi”.5  

 

 
1 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, Bandung: (PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h. 

6. 
2 Halid Hanafi, dkk., Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 236. 
3 Gufron Fauzi dan Rinda Fauzian, Pemikiran Pendidikan Alzarnuzi, (Sukabumi: 

Farha Pustaka, 2021), h. 134.. 
4 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, https://kbbi.kemdikbud.go.id/, (diakses 13 

Febuari 2022).  
5 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana 

Prenamedia Group, 2015), h. 187. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/
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Dari beberapa pengertian di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa 

pengertian metode adalah suatu cara atau langkah yang dapat digunakan 

sebagai sarana dalam menggapai sebuah tujuan. 

2. Pengertian Pembelajaran Secara Umum 

Pembelajaran pada dasarnya yaitu suatu proses komunikasi 

transaksional yang bersifat timbal balik, baik antara guru dengan siswa 

maupun antara siswa dengan siswa lainnya untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan.6  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian 

Pembelajaran adalah proses, cara, pembuatan, menjadi makhluk hidup 

belajar. Pembelajaran dapat dikatakan sebagai hasil dari memori, kognisi 

dan metakognisi yang berpengaruh terhadap pemahaman. Hal inilah 

yang terjadi ketika seseorang sedang belajar, kondisi ini juga sering 

terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena belajar merupakan proses 

alamiah setiap orang.7 

Dalam proses pembelajaran subjek yang mengajar disebut guru, 

dan subjek yang belajar disebut siswa. Bahkan istilah yang sering 

digunakan saat ini yaitu belajar dan pembelajaran. Ada subjek yang 

belajar dan ada subjek yang membelajarkan. Jadi seluruhnya terlibat 

dalam pembelajaran.8 Hal ini serupa dengan perkataan Sutiah dalam 

bukunya menjelaskan bahwa “Pembelajaran merupakan internalisasi 

tentang apa yang diajarkan, sehingga tertanam dan berfungsi sebagai 

muatan nurani, yang dapat dihayati dan dipraktekkan oleh peserta 

 
6 Buna’i, Perencanaan dan Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 

(Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019), h. 6. 
7 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, https://kbbi.kemdikbud.go.id/, (diakses 15 

Febuari 2022) 
8 Dina Gasong, Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 3. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/
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didik”.9 Sedangkan menurut Mulyasa, “Pembelajaran adalah interaksi 

peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku 

kearah yang lebih baik”.10 

Dari beberapa pengertian mengenai pembelajaran di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan proses interaksi 

antara siswa dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar yang meliputi guru dan siswa untuk saling bertukar informasi. 

3. Pengertian Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran merupakan aspek yang paling penting untuk 

mentransfer ilmu pengetahuan dari guru kepada siswa. Sehingga terjadi 

proses internalisasi dan kepemilikan ilmu oleh siswa.11 Guru berperan 

sebagai subjek pendidikan dituntut untuk menguasai berbagai metode 

pembelajaran yang nantinya akan digunakan sebagai sarana belajar bagi 

siswa agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. 

Al-Qur’an menjelaskan dalam surah an-Nahl ayat 125 berbunyi :  

ْ هَِّي َاْحَسُنُۗ ا ۗ لَِّتِّ ْلِّْكَمةِّ َواْلَمْوعِّظَةِّ اْلََْسَنةِّ َوَجادِّْْلُْم ِبِّ  دُْع اِّٰٰل َسبِّْيلِّ َرب َِّك ِبِّ
َْن َضلَّ َعْن َسبِّْيلِّه ْلُمْهَتدِّْينَ  اَْعَلمُ  َوُهوَ  ِ  اِّنَّ َربََّك ُهَو اَْعَلُم ِبِّ  ﴾ ١٢٥﴿  ِبِّ

Artinya “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya 

dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. (QS. An-

Nahl [16]:125). 

 

Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam ayat ini, 

Allah Swt. memberikan pedoman kepada Rasul-Nya tentang cara 

mengajak manusia (dakwah) ke jalan Allah. Jalan Allah di sini 

 
9 Sutiah, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 

2020), h. 7. 
10 Habibu Rahman,dkk, Assesmen Pembelajaran PAUD (Pendidikan Anak Usia 

Dini), Yogyakarta: Hijaz Pustaka Mandiri, 2020), h. 63-64. 
11 Gufron Fauzi dan Rinda Fauzian, Pemikiran Pendidikan Alzarnuzi, h. 139. 
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maksudnya adalah agama Allah sebagai syariat Islam yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad SAW.  Rasulullah SAW. diperintahkan untuk 

membawa manusia ke jalan Allah dan untuk agama Allah semata. 

Dengan melakukan pengajaran yang baik, lemah lembut, dan 

menyejukkan, sehingga dapat diterima dengan baik.12 Hal ini berkaitan 

dengan peran metode pembalajaran sebagai alat yang dapat 

diimplementasikan guru kepada siswa agar dapat mengembangkan 

potensi belajar siswa. 

Adapun menurut Sani “Metode pembelajaran merupakan langkah 

operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai 

tujuan pembelajaran”.13 Adapun Komalasari mengemukakan bahwa 

“metode pembelajaran dapat diartikan sebagai salah satu cara yang 

dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan metode secara 

spesifik”.14 

Dari beberapa pemarapan di atas dapat penulis simpulkan metode 

pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan 

ilmu pengetahuan dalam bentuk pembelajaran dilakukan oleh guru 

kepada siswa sebagai kebutuhan belajar untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Tujuan adanya metode pembelajaran sebagai suatu cara atau 

prosedur yang teratur dalam melakukan proses pembelajaran untuk 

mencapai tujuan. Tujuan yang dimaksud di sini adalah sejumlah 

kompetensi yang harus dimiliki peserta didik setelah mengikuti 

pembelajaran agar tujuan (kompetensi) tersebut dapat tercapai dengan 

 
12 https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-an-nahl-ayat-125, (diakses 22 Febuari 2022). 
13 Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), h. 

158. 
14 Kokom Komalasari, Pembelajaran kontekstual: Konsep dan Aplikasi, (Bandung: 

Refika Aditama, 2017), h. 56. 

https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-an-nahl-ayat-125
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baik. Tujuan dari kegiatan pembelajaran tidak akan pernah tercapai 

selama komponen-komponen lainnya tidak diperlukan, salah satu 

komponennya tersebut adalah metode.15 

4. Macam-Macam Metode Pembelajaran 

Dalam proses pembelajaran, diperlukan cara yang tepat untuk 

memberikan dan menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa agar 

siswa tidak bosan dan tetap memperhatikan materi yang disampaikan 

oleh guru.16 Ada banyak metode yang dapat digunakan guru dalam 

proses pembelajar agar tercapainya tujuan pembelajaran, di antaranya 

yaitu : 

a. Metode Ceramah 

Metode Ceramah atau lecture method merupakan salah satu 

metode pembelajaran lama yang masih digunakan sampai saat ini.17 

Menurut Nathan “Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan 

infromasi faktual yang meliputi prinsip, konsep, ide dan semua 

pengetahuan teoritis tentang topik tertentu”.18 Metode ceramah juga 

dapat digunakan oleh guru, yang dikombinasikan dengan metode lain, 

seperti dengan metode diskusi. 

Kelebihan dari metode ceramah di antaranya yaitu: 

1) Dapat menyampaikan informasi kepada siswa yang tidak suka 

membaca atau tidak memiliki keterampilan dalam menyusun dan 

menjelaskan informasi.19 

 
15 Muhammad Ilyas dan Abdul Syahid, Pentingnya Metodologi Pembelajaran Bagi 

Guru, Volume 04 nomor 01, (Jurnal Al-Aulia: Januari-Juni 2018), h. 61. 
16 Siti Maemunawati dan Muhammad Alif, Peran Guru, Orang Tua, Metode dan 

Media Pembelajaran: Strategi KBM di Masa Covid-19, (Serang: 3M Media Karya Serang, 

2020), h. 5. 
17 Dewa Putu Yudhi Ardiana, dkk., Metode Pembelajaran Guru, (Medan: Yayasan 

Kita Menulis, 2021), h. 1. 
18 Dewa Putu Yudhi Ardiana, dkk., Metode Pembelajaran Guru, h. 2. 
19 Rahmat, Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Konteks Kurikulum 

2013, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2019), h. 28. 
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2) Dapat menciptakan lingkungan yang tidak mengancam dan bebas 

stres bagi siswa. 

3) Mudah dilakukan oleh guru untuk menyampaikan materi kepada 

banyak siswa dalam kelas. 

Kekurangan dari metode ceramah ini di antaranya yaitu : 

1) Menciptakan suasana bosan bagi siswa jika terlalu lama karena 

siswa hanya mendengarkan guru bicara saja. 

2) Guru lebih aktif sedangkan murid pasif karena perhatian hanya 

terpusat pada guru. 

3) Siswa seakan diharuskan mengikuti guru, meskipun ada siswa 

yang bersifat kritis namun guru dianggap selalu benar.20 

b. Metode Demonstrasi  

Metode demonstrasi merupakan salah satu metode yang dapat 

menunjukkan siswa untuk melihat apa yang dikerjakannya. Jadi 

penerapan metode ini adalah guru mengajar dengan menunjukkan 

atau memperlihatkan sebuah proses sehingga siswa dapat melihat, 

meraba, mendengar proses yang dipertunjukkan oleh guru.21 

Kelebihan dari metode demonstrasi di antaranya yaitu : 

1) Perhatian siswa lebih terpusat pada pelajaran yang diberikan.  

2) Siswa dicoba untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori 

dengan kenyataan dan mencoba melakukannya sendiri.22 

3) Dapat mengembangkan rasa ingin tahu siswa.23 

Kelemahan dari metode demonstrasi di antaranya yaitu : 

 
20 Indra Kumara Putri, dkk., Ayo Mahir Berceramah Untuk SMA/MA, (Bogor: 

Guepedia, 2020), h. 32. 
21 Darmadi, Pengembangan Model dan Metode Pembelajaran dalam Dinamika 

Belajar Siswa, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 184. 
22 Darmadi, Pengembangan Model dan Metode Pembelajaran dalam Dinamika 

Belajar Siswa, h. 188. 
23 Niken Vioreza, dkk., Call For Book Tema 4 (Model & Metode Pembelajaran), 

(Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), h. 100. 
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1) Memiliki keterbatasan sumber belajar, alat pelajaran, dan 

menuntut adanya situasi dan kondisi serta waktu-waktu tertentu 

untuk mendemonstrasikan.24 

2) Proses demonstrasi akan kurang dipahami jika siswa tidak ikut 

serta dalam kegiatan belajar. 

3) Memerlukan keterampilan guru secara khusus agar proses 

demonstrasi dapat berjalan dengan baik.25 

c. Metode Drill 

Drill merupakan suatu cara mengajarkan dengan banyak 

memberikan latihan terhadap apa yang dipelajari siswa agar terampil 

dan mahir. Latihan yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan 

secara berulang-ulang, misalnya latihan mengerjakan soal-soal. 

Diharapkan dengan melakukan drill atau latihan, hasil pekerjaan 

siswa akan semakin sempurna.26 

Metode drill adalah metode yang menerapkan pembelajaran 

dengan melatih siswa terhadap bahan yang sudah diajarkan atau 

diberikan agar memiliki keterampilan dari apa yang telah dipelajari.27 

Kelebihan dari metode drill di antaranya yaitu: 

1) Menanamkan kebiasaan belajar secara rutin dan disiplin pada 

siswa baik di rumah maupun di sekolah.28 

2) Siswa sudah menyiapkan pelajaran, maka akan lebih mudah di 

praktikkan di sekolah.  

 
24 Niken Vioreza, dkk, Call For Book Tema 4 (Model & Metode Pembelajaran), h. 

101. 
25 Darmadi, Pengembangan Model dan Metode Pembelajaran dalam Dinamika 

Belajar Siswa, h. 189. 
26 Aulia Ar Rakhman Awaludin, dkk., Teori dan Aplikasi Pembelajaran Matematika 

di SD/MI, (Pidie Aceh : Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), h. 149. 
27 Aman Kusna Nugraha, Konvergensi, volume 6 nomor 29, (Surakarta: CV. 

Akademia, 2019), h. 174. 
28 Hamzah, Kurikulum dan Pembelajaran Panduan yang Lengkap bagi Guru 

Profesional, (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020), h. 221. 
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3)    Membentuk kebiasaan untuk menambah ketepatan serta 

kecepatan pelaksanaan.29 

 Kekurangan dari metode drill di antaranya yaitu: 

1) Kurang memperhatikan penyesuaian dengan lingkungan. 

2) Menghambat  perkembangan daya inisiatif siswa. 

3) Terdakadang latihan dilakukan secara berulang-ulang merupakan 

hal monoton dan mudah membosankan bagi siswa.30 

d. Metode Diskusi 

 Diskusi merupakan metode yang dilakukan dengan cara 

menguasai bahan ajar kemudian melakukan tukar pendapat dan 

informasi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman untuk 

memecahkan suatu masalah. Adanya metode diskusi bertujuan untuk 

melatih kepribadian siswa berdiskusi dari segi bertanya, menjawab 

pertanyaan, dan menyimpulkan materi secara baik dari hasil diskusi.31 

Kelebihan metode diskusi di antaranya yaitu: 

1) Menyadarkan siswa dengan berdiskusi, dapat mengutarakan 

pendapat secara kontruktif sehingga dapat memperoleh keputusan 

yang baik.32 

2) Membiasakan siswa untuk mendengerkan pendapat orang lain, 

walaupun berbeda pendapat dan menanamkan sikap saling tolerasi 

antar pendapat. 

3) Menghidupkan suasana di kelas dan dapat menaikkan prestasi 

kepribadian setiap individu.33 

 
29 Aulia Ar Rakhman Awaludin, dkk., Teori dan Aplikasi Pembelajaran Matematika 

di SD/MI, h. 151. 
30 Akrim, Buku Ajar Strategi Pembelajaran, (Medan: Umsu Press, 2022), h. 123 
31 Halid Hanafi, dkk., Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 

218. 
32 Akrim, Buku Ajar Strategi Pembelajaran, h. 121-122. 
33 Halid Hanafi, dkk., Ilmu Pendidikan Islam, h. 218. 
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 Kelemahan metode diskusi di antaranya yaitu: 

1) Memerlukan waktu banyak, terkadang tidak sesuai dengan waktu 

yang direncanakan.34 

2) Sering terjadi perbedaan pendapat yang menyebabkan perdebatan 

yang tidak terkontrol. 

3) Tidak semua siswa aktif berdiskusi, melainkan 2-3 siswa dalam 

satu kelas yang membuat siswa lainnya diam dan melepaskan 

tanggung jawab.35 

e. Metode Penyelesaian Masalah 

 Metode ini biasa disebut problem solving adalah metode yang 

digunakan dengan cara melatih siswa untuk menghadapi berbagai 

persoalan masalah baik itu masalah pribadi, perorangan ataupun 

kelompok untuk dipecahkan sendiri atau berkelompok.36 

 Adanya metode ini bertujuan untuk melatih kemampuan 

berpikir siswa dalam menyelesaikan sebuah studi kasus atau masalah 

lainnya yang pada akhirnya dapat menarik sebuah kesimpulan dari 

masalah tersebut. Problem solving menuntut siswa untuk banyak 

membaca dan menggali informasi sebanyak-banyaknya, kemudian 

dianalisis untuk dicari solusi dari masalah yang ada. 

 Kelebihan metode penyelesaian masalah di antaranya yaitu: 

1) Dapat mengembangkan kemajuan berpikir siswa untuk 

menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. 

2) Membuat pendidikan di sekolah menjadi relevan dengan 

mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap siswa. 

 
34 Sudiyono, Metode Diskusi Kelompok dan Penerapannya dalam Pembelajaran 

Bahasa Indonesia di SMP, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2020), h. 14. 
35 Halid Hanafi, dkk., Ilmu Pendidikan Islam, h. 219. 
36 Yulia Rizki Ramadhani, dkk., Metode Teknik dan Pembelajaran Inovatif, (Medan: 

Yayasan Kita Menulis, 2020, h.117. 



24 
 

 
 

3) Dapat menguji coba kemampuan siswa dalam memecahkan 

masalah dan menambah pengetahuan baru bagi siswa. 

Adapun kekurangan dari metode penyelesaian masalah di 

antaranya yaitu:  

1) Membutukan waktu belajar yang relatif lebih lama. 

2) Kesulitan menentukan tingkat kesulitan dari suatu masalah.37 

3) Membutuhkan adaptasi yang tepat bagi siswa yang tidak terbiasa 

mencari informasi dari berbagai sumber. 

f. Metode Eksperimen 

  Metode eksperimen merupakan metode di mana siswa mengamati 

suatu objek, mengikuti suatu proses dan melakukan percobaan secara 

langsung. Dalam hal ini, guru dapat mengembangkan keterlibatan 

fisik, mental serta emosional siswa.38 

  Metode eksperimen ini menguji konsentrasi, ketelitian serta 

kefokusan siswa dalam melakukan suatu uji coba. Biasanya metode 

ini digunakan untuk pembelajaran sains atau teknologi. 

 Kelebihan dari metode eksperimen di antaranya yaitu: 

1) Siswa dapat mengembangkan studi eksplorasi (menjelajah) 

mengenai ilmu maupun teknologi.39 

2) Dapat membuktikan kebenaran atau kesimpulan pembelajaran 

berdasarkan uji coba sendiri, selain dari guru dan buku. 

3) Dapat menumbuhkan rasa percaya diri, memiliki jiwa inovatif dan 

kreatif bagi siswa. 

 Adapun kekurangan dari metode eksperimen di antaranya yaitu: 

 
37 Atika Kumala Dewi, Strategi dan Pendekatan Pembelajaran di Era Milenial, 

(Tasikmalaya: Edu Publisher, 2021),  h. 43. 
38 Muwahidah Nur Hasanah dan Wibawati Bermi, Metode Pembelajaran PAI, 

(Pasaman: CV. Azka Pustaka, 2022), h. 81. 
39 Muwahidah Nur Hasanah dan Wibawati Bermi, Metode Pembelajaran PAI, h. 82. 
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1) Setiap percobaan tidak selalu mendapatkan hasil yang diharapkan. 

2) Metode ini memerlukan fasilitas dan peralatan yang sesuai dengan 

kebutuhan. 

3) Melatih kesabaran dan ketekunan siswa dalam melakukan 

percobaan.40 

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Metode Pembelajaran 

 Sebelum melakukan pembelajaran dibutuhkan kegiatan 

perencanaan pembelajaran, agar terarah dalam melaksanakan proses 

pembelajaran. Dalam membuat perencanaan pembelajaran, banyak 

aspek yang harus diperhartikan oleh guru.41 Salah satunya dengan 

menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), yang perlu 

memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi metode 

pembelajaran. 

 Metode-metode yang digunakan dalam pembelajaran sangatlah 

bervariasi untuk menghindari kejenuhan belajar siswa. Namun, tidaklah 

berhasil suatu metode apabila kondisi dan situasi mendukung. Hal ini 

akan menentukan baik tidaknya suatu metode pembelajaran dipengaruhi 

berbagai faktor.42 

 Berikut ini adalah faktor-faktor yang memperngaruhi metode 

pembelajaran yaitu: 

a. Siswa 

 Suasana yang akan tercipta di kelas akan ditentukan oleh 

pemilihan metode yang tepat pada kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. Penerapan metode yang sederhana dan kompleks tentu 

 
40 Halim Simatupang, Strategi Belajar Mengajar Abad-21, (Surabaya: CV. Cipta 

Media Edukasi, 2019), h. 82. 
41 Akrim, Buku Ajar Strategi Pembelajaran, h. 181. 
42 Darmadi, Pengembangan Model dan Metode Pembelajaran dalam Dinamika 

Belajar Siswa, h. 177. 
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sangat berbeda, keduanya berkaitan dengan tingkat kemampuan 

berpikir dan berperilaku siswa pada setiap jenjangnya.43 karena di 

kelas nantinya guru akan mengahadapi siswa dengan berbagai ragam 

macam perbedaan, baik dari segi intelektual, latar belakang 

kehidupan, jenis kelamin dan status sosial dari siswa tersebut.44 Oleh 

karena itu, guru harus menentukan metode mana yang cocok 

digunakan untuk setiap materi pembelajaran, agar tercapainya tujuan 

pembelajaran tersebut. 

b. Tujuan Pembelajaran 

 Tujuan pembelajaran merupakan salah satu aspek penting 

karena setiap pembelajaran tentunya harus mencapai tujuan tersebut, 

agar siswa mendapatkan pengalaman belajar dan menunjukkan 

perubahan sikap, perilaku dan pola pikir yang positif. Artinya 

pembelajaran yang berhasil adalah pembelajaran yang tidak hanya 

menambah ilmu pengetahuan, tetapi juga dapat berpengaruh pada 

cara pandang siswa terhadap realitas kehidpan.45 Jadi metode 

pembelajaran yang digunakan harus selaras dengan tujuan 

pembelajaran tersebut. 

c. Materi Pembelajaran  

 Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesulitan yang 

berbeda-beda. Materi dengan kesulitan tinggi biasanya memerlukan 

tahapan khusus agar dapat dicerna dengan baik oleh siswa, 

membutuhkan analisis tersendiri bagi setiap materi dengan tingkatan 

kesulitannya. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat mampu 

 
43 Akrim, Buku Ajar Strategi Pembelajaran, h. 182. 
44 Darmadi, Pengembangan Model dan Metode Pembelajaran dalam Dinamika 

Belajar Siswa, h. 178. 
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memberikan arahan praktis untuk mengatasi tingkat kesulitan suatu 

materi pembelajaran. 46 

d. Situasi Belajar Mengajar 

 Untuk mendapatkan situasi kondusif ketika belajar mengajar, 

diperlukan bentuk pengajaran yang sesuai agar dapat merangsang dan 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena tidak semua situasi 

belajar mengajar yang diciptakan guru sama.47 

e. Fasilitas Belajar Mengajar 

Fasilitas merupakan hal yang mempengaruhi pemilihan dan 

penentuan metode pembelajaran. Fasilitas adalah kelengkapan yang 

menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah dan berfungsi untuk 

memudahkan warga sekolah yang diharapkan mampu mencapai 

tujuan pembelajaran.48 

f. Faktor Alokasi Waktu Pembelajaran 

  Rancangan Pembelajaran yang baik adalah penggunaan alokasi 

waktu yang dihitung secara detail dan terperinci. Agar pembelajaran 

berjalan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. 

Kegiatan pembuka inti lainnya juga sudah diatur dalam rancangan 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).49 

g. Guru 

 Guru adalah subjek pendidikan yang memberikan materi 

pembelajaran dan menerapkan metode pembelajaran. Akan tetapi, 

kendala yang saat ini sering terjadi adalah banyak guru kurang 

 
46 Darmadi, Pengembangan Model dan Metode Pembelajaran dalam Dinamika 

Belajar Siswa, h. 178. 
47 Akrim, Buku Ajar Strategi Pembelajaran, h. 183. 
48 Darmadi, Pengembangan Model dan Metode Pembelajaran dalam Dinamika 

Belajar Siswa, h. 179. 
49 Akrim, Buku Ajar Strategi Pembelajaran, h. 184. 
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mengusai berbagai macam metode pembelajaran, sehingga siswa 

sering kali mendapat suasana belajar yang monoton. 

B. Tahfiz Al-Qur’an 

1. Pengertian Tahfiz Al-Qur’an Secara Umum  

Tahfizh dan Al-Qur’an merupakan dua kata yang berbeda, Tahfiz 

berasal dari kata حفظ  -  حيفظ  –  حفظا yang berarti menghafal.50 Secara 

istilah tahfiz atau menghafal adalah proses menghafal sesuatu ke dalam 

ingatan sehingga dapat diucapkan di luar kepala dengan metode tertentu. 

Adapun orang yang menghafal Al-Qur’an disebut hafizh/huffazh atau 

hamil/hamilah Al-Qur’an.51 

Sedangkan Al-Qur’an berasal dari kata  وقراَن   –قراءة    –يقرأ    -قرأ

yang berarti membaca.52 Menurut Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni 

mendefinisikan Al-Qur’an adalah firman Allah yang bersifat mukjizat, 

yang diturunkan kepada penutup para Nabi dan Rasul, dengan perantara 

Al-Amiin jibril AS. tertulis di mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, 

membacanya adalah ibadah, diawali dari surat Al-Fatihah, dan diakhiri 

dengan surat an-Nas.53 

Secara Istilah Al-Qur’an adalah kitab yang diturunkan kepada 

Rasulullaah SAW. yang ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara 

mutawatir tanpa keraguan. Dan Al-Qur'an yaitu bacaan atau kumpulan 

 
50 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, 

(Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 279. 
51 Labib Maimun, dkk., Islamic Studies Chracter Building, (Pemalang: Penerbit Nem, 

2016), h. 37. 
52 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, h. 

1101. 
53 Erwiyanto, Terjemahan Al-Itqaan, (Surabaya: CV. Ummi Media Center, 2019), h. 

2. 
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firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. melalui 

malaikat Jibril sebagai petunjuk manusia hidup di dunia.54 

Dari beberapa pengertian tahfiz dan Al-Qur’an di atas dapat 

penulis simpulkan pengertian tahfiz Al-Qur’an adalah proses menghafal 

Al-Qur’an secara menyeluruh dimulai dari bacaan, pelafalan dan 

penyebutan sesuai dengan hukum bacaan yang telah ditentukan, yang 

kemudian dapat diingat dan diucapkan kembali tanpa melihat mushaf Al-

Qur’an. 

2. Keutamaan Menghafal Al-Qur’an 

 Dalam menghafal Al-Qur’an terdapat beberapa keutamaan, di 

antaranya sebagai berikut : 

a. Mendapat Kedudukan Tertinggi 

 Penghafal Al-Qur’an sudah pasti cinta kepada Kalamullah. 

Allah akan memberikan kedudukan tertinggi dalam pandangan-Nya 

dan mencintai mereka yang mencintai kalam-Nya.55 

b. Mendapat Pahala Melimpah 

   Penghafal Al-Qur’an akan meraih banyak pahala. Terlihat jelas 

setiap huruf  di Al-Qur’an yang dibaca akan mendapatkan 10 pahala 

kebaikan. Jumlah huruf di Al-Qur’an adalah 671.323 huruf, maka bisa 

dibayangkan jika seorang penghafal Al-Qur’an akan mendapatkan 

berapa banyak pahala. Sedangkan menghafal itu harus membaca 

setiap ayat dengan berulang-ulang kali. 

 

 

 

 
54 Sucipto, Tahfiz Al-Qur’an Melejitkan Prestasi, (Bogor: Guepedia, 2020), h. 14. 

55 Ahsin Sakho Muhammad, Keutamaan Menghafal Al-Qur’an, (Jakarta: Qaf Media 

Kreativa, 2017), h. 27. 
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c. Mendapat Julukan Ahlullah 

 Penghafal Al-Qur’an yang menjunjung nilai-nilai Al-Qur’an 

dijuluki dengan “Ahlullah” atau keluarga Allah yaitu orang yang 

dekat dengan Allah.56 

d. Menjadi Imam Sholat 

 Penghafal Al-Qur’an adalah orang yang paling berhak dalam 

menjadi imam sholat karena memiliki hafalan Al-Qur’an, tak hanya 

itu seorang yang ditunjuk menjadi imam sholatpun yang memiliki 

hafalan paling banyak.57 

e. Kedua Orangtua Mendapat Kemuliaan 

 Bagi seorang penghafal Al-Qur’an menghafal Al-Qur’an adalah 

salah satu cara agar dapat mempersembahkan kemuliaan bagi kedua 

orang tua di akhirat nanti.58 Nabi menjanjikan bahwa orang tua 

penghafal Al-Qur’an akan diberikan mahkota oleh Allah pada hari 

kiamat nanti. Seperti penjelasan hadis berikut : 

   مَ هِّ َوَسلَّ َعَليْ  هللاُ  ىَصلَّ   قَاَل َرُسوُل هللاِّ  ُه قَاَل:هللاُ َعنْ  َرَضيَ  ُمَعاذِّنِّ اْلَُهنِِّّ   َعنْ 
َافِّيهِّ اُلْ آالُقرْ  قَ رَأَ  َمنْ  : ا يَوَم الْ َن َوَعمَِّل ِبِّ  َسُن َاحْ  هُ ءُ َقيِّاَمةِّ َضوْ بَِّس َوالَِّداُه ََتج 

لَّ َفَما ظَنُّ َلْو كاََنْت فِّْيُكْم ا يَ ن ْ تِّ الدُّ سِّ ِفِّ بُ يُ وْ مْ ءِّ الشَ َضوْ  مِّنْ   َعمَِّل  ذِّيْ ُكم ِبِّ
َذا )رواه امحد وابودا  59اْلاكم(د صححه ِبِّ

Artinya "Barangsiapa membaca Al-Qur'an dan mengamalkan apa yang 

terkandung di dalamnya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada 

hari Kiamat yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari seandainya 

berada di rumah-rumah kalian di dunia ini. Maka bagaimana menurut perkiraan 

kalian mengenai orang yang mengamalkannya?" (HR. Ahmad dan Abu Dawud). 

 

 
56 Ahsin Sakho Muhammad, Keutamaan Menghafal Al-Qur’an, h. 28. 
57 Cece Abdulwaly, 40 Alasan Anda Menghafal Al-Qur’an, (Jakarta: Pustaka Al-

Kautsar, 2017), h. 72. 
58 Cece Abdulwaly, 40 Alasan Anda Menghafal Al-Qur’an, h. 22. 
59 Ahmad Lutfi Fathullah, Hadis-Hadis Keutamaan Al-Qur’an, (Jakarta: Pustaka 

LP2QH, 2004), h.22. 
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f. Mendapatkan Kecerdasan  

 Penghafal Al-Qur’an telah mengaktifkan sel-sel otaknya yang 

berjumlah milyaran melalui kegiatan menghafal. Kegiatan ini 

berpotensi menguatkan kemampuan otak dan melatih kecerdasan.60 

g. Menjaga Keaslian Al-Qur’an 

 Penghafal Al-Qur’an adalah mereka yang selalu membaca dan 

mengulang-ulang (muroja’ah) hafalan Al-Qur’annya. Menjadi orang-

orang terdepan dalam menjaga keaslian, kemurnian dan melestarikan 

Al-Qur’an. 

h. Mendapatkan Syafa’at di Hari Kiamat 

 Penghafal Al-Qur’an telah dijamin oleh Allah akan 

mendapatkan syafa’at di hari kiamat kelak. Al-Qur’an akan terus 

mengawal shahibnya dari alam kubur hinggal masuk surga. 

Sebagaimana telah dijelaskan hadis berikut ini : 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يَ ُقوُل   َحدََّثنِّ أَبُو أَُماَمَة اْلَباهِّلِّيُّ قَالَ    َسِّْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
َ اِّ   61(املسلم )رواه ْصَحابِّهِّ يَ ْوَم اْلقَِّياَمةِّ َشفِّيع ا ألَِّ  قْ َرُءوا اْلُقْرآَن فَإِّنَُّه ََيْتِّ

Artinya “Telah menceritakan kepadaku Abu Umamah Al Bahili ia berkata: 

Saya mendengar Rasulullah SAW. bersabda, "Bacalah Al-Qur'an, karena ia akan 

datang memberi syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat nanti. (HR. 

Muslim). 

 

 

 

 

 

 
60 Ahsin Sakho Muhammad, Keutamaan Menghafal Al-Qur’an, h. 30. 
61 Imam Nawawi, Syarah Shahih Muslim Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Darus Sunnah, 

2013), h. 475. 
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3. Langkah-langkah Menghafal Al-Qur’an 

 Dalam menghafal Al-Qur’an diperlukan langkah-langkah yang 

harus dilakukan sebelum bahkan saat menghafalkan Al-Qur’an.62 

Tahapan sebelum menghafal di antaranya yaitu : 

a. Niat 

  Sebelum menghafal, pastikan seorang penghafal Al-Qur’an 

sudah memeriksa hatinya, apakah niatnya sudah lurus atau belum 

artinya niat dapat menentukan keberhasilan hafalan. Niat yang baik 

akan mendatangkan pahala yang baik pula.63 

b. Menyiapkan Waktu Khusus untuk Menghafal 

 Seorang penghafal Al-Qur’an seharusnya memiliki waktu 

khusus untuk menghafal ataupun mengulang-ulang hafalan. Sebab 

dalam menghafal Al-Qur’an dibutuhkan kefokusan dan waktu khusus 

agar mudah menghafal. 

c. Berwudhu dan Bersuci 

 Salah satu adab dan sunnah dalam memegang Al-Qur’an adalah 

berwudhu atau suci. Karena menghafal Al-Qur’an merupakan salah 

satu ibadah yang mulia, maka dari itu kita wajib bersih ketika 

berinteraksi dengan kalamullah.64 

d. Memilih Tempat Terbaik 

 Seseorang yang hendak menghafal Al-Qur’an sebaiknya juga 

harus memperhatikan dalam memilih tempat untuk menghafal. 

Duduklah disebuah tempat yang paling baik (masjid) atau di rungan 

 
62 Cece Abdulwaly, Pedoman Muraja’ah Al-Qur’an, h. 26. 
63 Cece Abdulwaly, Pedoman Muraja’ah Al-Qur’an, h. 27-28. 
64 Dar ar Rasa’il, 25 Metode Menghafal AL-Qur’an Terbaik, (Jakarta: Digital 

Publishing, 2018), h. 8. 
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terbuka dan nyaman tidak banyak suara gaduh. Diusahakan 

menghadap kiblat dalam keadaan khusyu’, tenang dan rileks.65 

e. Menggunakan Satu Mushaf 

 Seorang penghafal Al-Qur’an hendaknya menggunakan satu 

mushaf yang dipergunakan khusus untuk menghafal Al-Qur’an dan 

dianjurkan untuk tidak mengganti-ganti mushaf. Karena menghafal 

Al-Qur’an membutuhkan kefokusan. Agar memudahkan proses 

menghafal sebaiknya menggunakan Al-Qur’an yang didesain khusus 

untuk hafalan.66 

f. Mengedepankan Kualitas dari pada Kuantitas 

 Lebih baik menghafal sedikit tapi kuat, dari pada banyak tapi 

lemah dan berantakan.67 Hafalan yang kuat walau jumlahnya sedikit 

akan lebih baik jika memiliki banyak hafalan tetapi tidak kuat. Hal ini 

sangat berpengaruh kepada apa yang dilakukan setelah menghafal. 

g. Istiqomah dalam Menghafal 

 Istiqomah tidaklah mudah, banyak penghafal Al-Qur’an yang 

tidak kuat karena meremehkan faktor ini. Semestinya jika sudah 

bertekad untuk menghafal Al-Qur’an maka istiqomah adalah 

kuncinya.68 Sebab, lebih baik menghafal satu halaman sehari tetapi 

selalu dilaksanakan dengan konsisten (istiqomah), dari pada 

seminggu sekali tetapi sekaligus banyak. 

 

 

 

 
65 Dar ar Rasa’il, 25 Metode Menghafal AL-Qur’an Terbaik, h. 8-9. 
66 Adi Hidayat, Muslim Zaman Now 30 Hari Hafal Al-Qur’an, (Bekasi: Institut 

Quantum Akhyar, 2018), h.26. 
67 Cece Abdulwaly, Pedoman Muraja’ah Al-Qur’an, h. 28. 
68 Febri Indrawan, Pemuda dalam Genggaman Al-Qur’an, (Bogor : Guepedia, 2021), 

h. 166). 
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4. Macam-Macam Metode Tahfiz Al-Qur’an 

 Setelah mempersiapkan diri untuk mengikuti langkah-langkah 

menghafal Al-Qur’an, hal yang dilakukan selanjutnya adalah dengan 

menggunakan berbagai metode atau cara menghafal Al-Qur’an. Sebuah 

metode dikatakan baik dan efektif apabila bisa mencapai tujuan yang 

dituju. Demikian dalam menghafal Al-Qur’an, metode yang baik akan 

berpengaruh kuat terhadap proses menghafal, sehingga menghasilkan 

keberhasilan dalam menghafal Al-Qur’an.69 Ada banyak metode 

menghafal yang dapat digunakan seorang penghafal Al-Qur’an di 

antaranya yaitu: 

a. Metode Wahdah 

 Merupakan metode yang dilakukan dengan cara menghafal 

satu-persatu ayat yang akan dihafalkan. Untuk mencapai hafalannya 

biasanya seseorang membaca setiap ayat yang akan dihafal sebanyak 

10 kali atau 20 kali.70 Metode ini memerlukan beberapa kali 

pengulangan ayat sehingga pola ini akan terbayang di memory otak. 

Untuk memudahkan penghafal disaran menggunakan mushaf perkata. 

b. Metode Kitabah 

 Kitabah artinya menulis. Merupakan metode yang dilakukan 

dengan cara menulis maksudnya adalah penghafal Al-Qur’an terlebih 

dahulu menuliskan ayat-ayat yang akan dihafalkan. Kemudian, baru 

ayat tersebut dibaca kembali secara berulang-ulang.71 Metode ini baik 

digunakan karena selain membaca, menulis juga dapat membantu 

 
69 Mugni Najib, Implementasi Metode Takrir dalam Menghafalkan Al-Qur’an bagi 

Santri, Volume 8 No. 3, (Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman: November 2018), h. 

334. 
70 Ely Darmawati, Proceedings International Conference on Guidance and 

Counseling, (Pontianak: Islamic State Institute of Pontianak, 2017), h. 302. 
71 Ely Darmawati, Proceedings International Conference on Guidance and 

Counseling, h. 302. 
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mengingat pola hafalan dalam bentuk bayangan melalui tulisan, serta 

melatih untuk terbiasa menulis ayat Al-Qur’an.72 

c. Metode Gabungan 

 Metode ini merupakan metode gabungan dari metode wahdah 

dan metode kitabah. Hanya saja metode kitabah (menulis) lebih 

berfungsi sebagai uji coba dengan ayat-ayat yang sedang dihafal 

dalam bentukan tulisan yang telah ditulis orang tersebut.73 Kemudian 

dibaca kembali secara berulang sampai hafal dengan baik dan benar. 

d. Metode Jama’ 

 Metode ini dilakukan dengan cara menghafal secara kolektif 

atau bersama-sama. Artinya seorang guru tahfiz Al-Qur’an 

membacakan ayat, kemudian ditirukan oleh beberapa santri secara 

bersama-sama dalam satu kelas.74 Kemudian guru membimbing 

kembali dan menyambung ayat selanjutnya hingga seterusnya tanpa 

melihat mushaf. Setelah santri hafal baru diulang dari awal kembali. 

Metode baik jika dikembangkan agar menghilangkan kejenuhan 

santri selain itu memudahkan daya ingat seseorang karena dilakukan 

secara bersama.75 

e. Metode Jibril 

 Metode ini dilakukan dengan cara taqlid-taqlid menirukan, 

maksudnya siswa menirukan bacaan gurunya dengan tartil (sesuai 

dengan kaidah tajwid yang benar).76 Dengan demikian metode Jibril 

 
72 Cece Abdulwaly, Pedoman Muraja’ah Al-Qur’an, h. 29. 
73 Mugni Najib, Implementasi Metode Takrir dalam Menghafalkan Al-Qur’an bagi 

Santri, h. 336. 
74 Ely Darmawati, Proceedings International Conference on Guidance and 

Counseling, h. 302. 
75 Eko Aristanto, dkk., TAUD Tabungan Akhirat Perspektif “Kuttab Rumah Qur’an”, 

h. 13. 
76 Sri Belia Harahap, Strategi Penerapan Metode Ummi dalam Pembelajaran Al-

Qur’an, (Surabaya: Scopio Media Pustaka, 2020), h. 23. 
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bersifat teacher centris, di mana posisi guru sebagai sumber belajar.77 

Metode ini dilatarbelakangi oleh perintah Allah Swt. kepada Nabi 

Muhammad SAW. untuk mengikuti bacaan Al-Qur’an yang 

dibacakan oleh Malaikat Jibril.78 

f. Metode Isyarat 

 Metode ini dilakukan dengan cara melakukan tiap kata dalam 

setiap ayat Al-Qur'an memiliki sebuah isyarat. Makna ayat 

dipindahkan melalui gerakan-gerakan tangan yang sangat sederhana, 

dengan cara ini anak dengan mudah memahami setiap ayat Al-

Qur’an, bahkan dengan mudah menggunakan ayat-ayat tersebut 

dalam percakapan sehari-hari.79 Biasanya metode ini gunakan untuk 

anak-anak menghafal juz 30. 

g. Metode Modern 

 Metode ini cukup digunakan banyak orang saat ini adalah 

mendengar sebelum menghafal, salah satunya dengan mendengarkan 

kaset murottal, baik menggunakan handphone, tape recorder, 

maupun dengan komputer.80 Biasanya orang yang lebih banyak 

menghafal dengan cara mendengar ingatannya ini disebut dengan 

sam’iyyah (pendengaran).81  

h. Metode Sima’i 

     Merupakan metode yang dilakukan dengan cara mendengarkan 

bacaan untuk dihafalnya baik dari guru maupun media lainnya. 

 
77 Mugni Najib, Implementasi Metode Takrir dalam Menghafalkan Al-Qur’an bagi 

Santri, h. 337. 
78 Sri Belia Harahap, Strategi Penerapan Metode Ummi dalam Pembelajaran Al-

Qur’an, h. 22. 
79 Mugni Najib, Implementasi Metode Takrir dalam Menghafalkan Al-Qur’an bagi 

Santri, h. 337. 
80 Ahmad Zainal Abidin, Metode Cepat Menghafal Juz ’Amma, (Yogyakarta: 

Mahabbah, 2016), h. 44.  
81 Mas’udi Fathurrohman, Cara Mudah Menghafal Al-Qur’an dalam 1 Tahun, 

(Yogyakarta: Elmatera, 2012), h. 25. 
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Metode ini cocok digunakan bagi orang yang memiliki daya ingat 

tinggi, terutama bagi penyandang tunanetra atau anak-anak yang 

belum bisa membaca Al-Qur’an.82 

   Menurut Ajlusan Kerubun metode yang sering digunakan untuk 

anak-anak mengahafal Al-Qur’an adalah metode sima’i, karena dapat 

mudah diterapkan yaitu dengan cara mendengarkan bacaan yang 

dibaca guru bisa melalui rekaman suara, murottal digital Al-Qur’an 

dan media lainnya kita hanya memperdengarkan kepada anak, 

tujuannya adalah agar memory anak dapat menangkap melalui indra 

pendengar.83 

 Sedangkan Sa’dulloh menyebutkan macam-macam metode 

menghafal Al-Qur’an ada lima, yaitu: 

a. Bi al-Nadzar  

   Merupakan metode yang dilakukan dengan cara mencermati 

ayat-ayat Al-Qur’an yang akan dihafal dengan melihat dan membaca 

mushaf secara berulang-ulang.84 

b. Tahfiz 

  Merupakan metode yang dilakukan dengan cara menghafal ayat 

Al-Qur’an sedikit demi sedikit yang telah dibaca sebelumnya secara 

berulang-ulang. 

c. Talaqqi 

  Merupakan metode yang dilakukan dengan cara menyetorkan 

hafalan yang baru kepada guru.85 belajar secara individu langsung 

 
82 Eko Aristanto, dkk., TAUD Tabungan Akhirat Perspektif “Kuttab Rumah Qur’an”, 

(Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h. 12 
83 Ajlusan Kerubun, Menghafal Al-Qur’an dengan Menyenangkan, (Yogyakarta: CV. 

Absolute Media, 2021), h. 20. 
84 Sa’dulloh, 9 Cara Praktis Menghafal Al-Qur’an, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 

13. 
85 Sa’dulloh, 9 Cara Praktis Menghafal Al-Qur’an, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 

14. 
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dengan guru yang ahli Al-Qur’an. Praktiknya adalah guru 

membacakan sepenggal ayat kemudian ditirukan oleh siswa secara 

bertahap dan berulang. Karena metode ini akan menentukan 

kerjasama antara guru dan seorang santri.86 

d. Takrir 

 Takrir artinya mengulang. Metode ini dilakukan dengan cara 

mengulang atau menyima’kan hafalan yang sudah pernah dihafalkan 

dan disetorkan kepada guru tahfizh.87 Tujuannya metode ini dari 

untuk memperkuat hafalan yang sudah ada sebelumnya Agar tetap 

terjaga dan tidak mudah hilang. Takrir juga dapat dilakukan sendiri 

tanpa disimak oleh guru akan lebih baik jika dilakukan keduanya.88 

e. Tasmi’ 

 Tasmi’ artinya memperdengarkan. Metode ini dilakukan 

dengan cara memperdengarkan hafalan kepada seseorang atau kepada 

banyak orang.89 Tujuannya agar penghafal dapat mengetahui letak 

kesalahannya ketika membacakan ayat Al-Qur’an dari berbagai 

aspek, agar dapat memperbaiki hafalan sebelum maupun 

sesudahnya.90 Biasanya metode ini digunakan di pesantren-pesantren 

atau rumah tahfiz.  

 Adapun dengan pemaparan metode-metode menghafal Al-Qur’an 

tersebut dapat dipergunakan satu atau sebagian metode sebagai pedoman 

 
86 Mugni Najib, Implementasi Metode Takrir dalam Menghafalkan Al-Qur’an bagi 

Santri, h. 336. 
87 Sa’dulloh, 9 Cara Praktis Menghafal Al-Qur’an, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 

14. 
88 Raisya Maula Ibnu Rusyd, Panduan Praktis dan Lengkap Tahsin, Tajwid, Tahfizh 

untuk Pemula, (Yogjakarta: Laksana, 2019), h. 201. 
89 Sa’dulloh, 9 Cara Praktis Menghafal Al-Qur’an, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 

14. 
90 Raisya Maula Ibnu Rusyd, Panduan Praktis dan Lengkap Tahsin, Tajwid, Tahfizh 

untuk Pemula, h. 202. 
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atau acuan bagi para penghafal Al-Qur’an, sehingga tidak jenuh dalam 

menghafal. 

5. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Menghafal Al-

Qur’an 

 Dalam menghafal Al-Qur’an banyak ditemukan hambatan atau 

kendala maupun hal-hal yang mendukung untuk menghafal. Faktor-

faktor yang mempengaruhi dalam menghafal Al-Qur’an ada dua, yaitu: 

faktor pendukung dan faktor penghambat.91 

 Adapun faktor pendukung dalam menghafal Al-Qur’an yaitu: 

a. Faktor Motivasi 

  Orang yang menghafal Al-Qur’an pasti membutuhkan motivasi, 

baik dari orangtua, kerabat, maupun orang terdekat lainnya. Dengan 

adanya motivasi seseorang akan lebih bersemangat dalam melakukan 

sesuatu dan tentunya akan berbeda jika seseorang tidak termotivasi 

dalam melakukan sesuatu.92 Tetapi balik lagi motivasi terbesar tetap 

ada pada diri sendiri. 

b. Faktor Kecerdasan 

 Kecerdasan merupakan salah satu faktor pendukung dalam 

menghafal Al-Qur’an. Seseorang yang memiliki kecerdasan dan daya 

ingat tinggi akan lebih mudah menghafal Al-Qur’an dari pada 

seseorang yang memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata.93 

Meskipun demikian, kurangnya kecerdasan menjadi alasan seseorang 

 
91 Eko Aristanto, dkk., TAUD Tabungan Akhirat Perspektif “Kuttab Rumah Qur’an”, 

h. 14. 
92 Prasetya Utama, Membangun Pendidikan Bermartabat “Pendidikan Berbasis 

Tahfizh Mencegah Stres dan Melejitkan Prestasi”, (Bandung: CV. Rasi Terbit, 2018), h. 

32. 
93 Eko Aristanto, dkk., TAUD Tabungan Akhirat Perspektif “Kuttab Rumah Qur’an”, 

h. 15. 
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tidak bisa menghafal Al-Qur’an.94 Kuncinya tetap semangat dan 

istiqomah. 

c. Faktor Usia 

 Pada dasarnya usia bukanlah penghalang bagi seseorang jika 

ingin menghafal Al-Qur’an. Namun, usia yang ideal untuk menghafal 

Al-Qur’an harus dipertimbangkan karena berkaitan dengan memory 

ingatan. Usia produktif (5-20 tahun) akan lebih baik untuk menghafal 

dari pada usia 30 tahun keatas.95 

d. Faktor Psikologis 

   Seseorang yang menghafal Al-Qur’an sangat membutuhkan 

ketenangan jiwa, baik dalam pikiran maupun hati. Apabila hal 

tersebut tidak ada maka proses menghafal akan terhambat. Oleh 

karena itu jika mengalami ganguan psikis diharuskan dzikir atau 

melakukan kegiatan positif agar mendapat jiwa yang refresh supaya 

hafalan mudah masuk ke dalam memory.96  

Sedangkan faktor penghambat dalam menghafal Al-Qur’an yaitu: 

a. Kurangnya Motivasi 

   Rendahnya motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri 

maupun motivasi dari orang-orang terdekat dapat menyebabkan 

kurang bersemangat dalam melakukan berbagai kegiatan yang ada, 

salah satunya menghafal Al-Qur’an sehingga malas dan tidak 

bersungguh-sungguh dalam menghafalkannya. 

b. Rendahnya Tingkat Kecerdasan 

 
94 Prasetya Utama, Membangun Pendidikan Bermartabat “Pendidikan Berbasis 

Tahfizh Mencegah Stres dan Melejitkan Prestasi”, h. 32. 
95 Eko Aristanto, dan kawan-kawan., TAUD Tabungan Akhirat Perspektif “Kuttab 

Rumah Qur’an”, h. 15. 
96 Prasetya Utama, Membangun Pendidikan Bermartabat “Pendidikan Berbasis 

Tahfizh Mencegah Stres dan Melejitkan Prestasi”, h. 31. 
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   Lemahnya daya ingat yang disebabkan oleh rendahnya 

kecerdasan dapat menyebabkan terhambatnya proses dalam 

menghafalkan Al-Qur’an. karena bisa menimbulkan waktu yang lama 

untuk menghafal ataupun bisa mudah lupa dengan apa yang dihafal. 

Namun hal tersebut bukanlah suatu alasan untuk seseorang tidak bisa 

menghafal, intinya kunci sukses menghafal adalah terus semangat dan 

istiqomah. 

c. Usia yang sudah Lanjut 

Usia yang sudah lanjut dapat menyebabkan turunnya daya ingat 

seseorang. Apalagi dalam menghafal Al-Qur’an dibutuhkan daya 

ingat yang tinggi. Oleh karena itu faktor ini dapat menyebabkan 

terhambatnya keberhasilan seseorang dalam menghafal Al-Qur’an. 

d. Banyak Dosa dan Maksiat 

  Dosa dan maksiat merupakan penghambat dalam menghafal Al-

Qur’an. karena banyaknya dosa dapat membuat seseorang buta akan 

dirinya dan Allah yang dapat menyebabkan lupa akan hafalannya. 

Salah satu kunci menghafal adalah ikhlas.97 

e. Tidak Memiliki Guru Pembimbing 

   Guru Pembimbing atau Instruktur merupakan aspek penting 

dalam kesuksesan seseorang dalam menghafal Al-Qur’an. karena jika 

tidak memiliki guru maka sudah dipastikan hafalan yang dihafal belum 

tentu baik kualitasnya. Maksudnya adalah jika ada guru pembimbing 

yang mengarahkan dan mengkoreksi bacaan seorang penghafal Al-

Qur’an maka akan memudahkan proses menghafal.98 

 

 
97 Eko Aristanto, dan kawan-kawan., TAUD Tabungan Akhirat Perspektif “Kuttab 

Rumah Qur’an”, h. 16-17. 
98 Adi Hidayat, Muslim Zaman Now 30 Hari Hafal Al-Qur’an, h.26. 
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C. Kualitas Hafalan Al-Qur’an 

1. Pengertian Kualitas Hafalan Al-Qur’an 

  Kata kualitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

memiliki arti kadar, mutu, tingkat baik buruknya sesuatu tentang barang 

dan sebagainya.99 Kualitas merupakan suatu kesempurnaan atau suatu 

kedudukan yang lebih tinggi dari segmen lainnya.100 

  Hafalan secara terminologi berasal dari kata al-hifzh yang artinya 

menjaga, memelihara atau menghafal. Orang yang memiliki hafalan 

disebut penghafal.101 Pada hakikatnya arti hafalan secara bahasa dan 

istilah tidak berbeda. Hanya saja, dari segi pengungkapan diartikan 

sebagai membaca di luar kepala. 

  Al-Qur’an berasal dari kata qara’a-yaqra’u-qur’anan yang berarti 

membaca.102 Secara istilah Al-Qur’an merupakan mukjizat Islam yang 

abadi, di mana semakin maju ilmu pengetahuan, semakin tampak 

validitas kemukjizatannya. Allah SWT. menurunkannya kepada Nabi 

Muhammad SAW. demi membebaskan manusia dari berbagai kegelapan 

hidup menuju cahaya Ilahi, dan membimbing mereka ke jalan yang 

lurus.103 

 Dari beberapa pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa 

pengertian Kualitas Hafalan Al-Qur’an adalah sesuatu yang menentukan 

baik atau buruknya ingatan hafalan Al-Qur’an pada seseorang secara 

keseluruhan, menghafal dengan sempurna (yaitu hafal seluruh Al-

 
99 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, https://kbbi.kemdikbud.go.id/, (diakses 6 

April 2022). 
100 Djoko Adi Walujo, dan kawan-kawan., Pengendalian Kualitas, (Surabaya: 

Scopindo Media Pustaka, 2020), h. 3. 
101 Cece Abdulwaly, Pedoman Muraja’ah Al-Qur’an, h. 16. 
102 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, 

h. 1101. 
103 Syaikh Manna Al-Qathan, Pengantar Studi Ilmu Al-Qur’an, cet. 15, (Jakarta: 

Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 3. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/
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Qur’an dengan mencocokkan dan menyempurnakan hafalannya), benar 

cara membacanya baik dari segi tajwid maupun makharijul hurufnya. 

2. Kriteria Kualitas Hafalan Al-Qur’an 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kriteria 

memiliki arti ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan 

sesuatu.104 Dengan demikian untuk mengukur kualitas hafalan seseorang 

harus memiliki beberapa kriteria sebagai berikut:  

a. Sudah memperbaiki kualitas tahsin yang benar. 

b. Dapat membaca setiap ayat Al-Qur’an dengan sejelas-jelasnya 

(makharijul huruf, kaidah-kaidah tajwid) dan mengingat ayat 

selanjutnya dari yang dibaca. 

c. Dapat memperhatikan ayat-ayat yang sama (mubaddilat) dan teliti 

dengan benar (juz dan surat) yang dibaca. 

d. Mampu memperdengarkan hafalannya (sima’an) dengan tujuan dapat 

di koreksi dalam bacaan dan hafalan.105 

e. Dapat menyimak dan mengkoreksi hafalan orang lain dengan benar 

tanpa melihat mushaf. 

 Dari beberapa kriteria di atas dapat penulis simpulkan bahwa 

seorang penghafal Al-Qur’an yang berkualitas adalah seseorang yang 

berusaha menghafal dengan cara yang benar dan sesuai dengan kaidah 

ilmu tajwid serta dapat melafalkan ayat-ayat tersebut sesuai dengan 

makharijul huruf yang berlaku. 

 

 

 
104 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, https://kbbi.kemdikbud.go.id/, (diakses 

13 April 2022). 
105 Jumadi Ruslan, dan kawan-kawan, “Jombang- Jawa Timur: Pondok Pesantren 

Madrasatul Qur’ an Tebu Ireng,” Majalah Madrasatul Qur’an Time (Media Kajian Al-Qur’an 

dan Pendidikan), no. 9, (Juli-September 2021), h. 48. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/
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3. Penilaian Kualitas Hafalan Al-Qur’an 

 Dalam menilai kualitas hafalan Al-Qur’an seseorang dapat dilihat 

dari segi ketepatan penghafal Al-Qur’an ketika melantunkan ayat-ayat 

Al-Qur’an tanpa melihat mushaf. Menurut Quraish Shihab dalam 

bukunya kriteria penilaian dalam aspek ini, dibagi dalam tiga komponen 

atau bidang, yaitu tahfiz, tajwid, fashahah dan adab.106 Dalam sumber 

lain menyebutkan, ada penilaian khusus yang menjadi penunjang 

kualitas hafalan seseorang, di antaranya adalah sebagai berikut: 

a. Tajwid 

  Tajwid menurut bahasa artinya mengindahkan. sedangkan 

menurut istilah “mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya 

(makhraj) dengan memberi haq dan mustahaq” yang dimaksud 

dengan hak huruf adalah sifat asli yang selalu bersama dengan huruf 

tersebut. seperti Al-Jahr, Isti’la, istifal dan lain sebagainya. 

Sedangkan yang dimaksud mustahaq adalah sifat pada huruf yang ada 

sewaktu-waktu, seperti tafkhim, tarqiq, ikhfa, dan lain sebagainya.107 

  Tujuan mempelajari tajwid terutama bagi penghafal Al-Qur’an 

adalah untuk menjaga lidah agar tidak terjadi kesalahan dalam 

membaca Al-Qur’an baik bil ghoib maupun bin nadhor.108 Adapun 

hukum mempelajari ilmu tajwid ini adalah fardhu kifayah, sedangkan 

mengamalkan ilmu tajwid ketika sedang membaca Al-Qur’an 

hukumnya fardhu ain bagi siapapun yang melakukannya.109 

 
106 Moh. Quraish Shihab, “Membumikan” Al-Qur’an Fungsi dan Peran Wahyu 

Dalam Kehidupan Masyarakat, (Bandung: Mizan, 1992), h. 191. 
107 Samsul Amin, Ilmu Tajwid Lengkap (Revisi)¸ (Balikpapan: El-Ameen Publisher, 

2021), h. 1. 
108 Sutarto Hadi, dkk., Modul Tajwid Al-Qur’an Konten Aplikasi Kampung Mengaji 

Digital, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), h. 3. 
109 Sutarto Hadi, dkk., Modul Tajwid AL-Qur’an Konten Aplikasi Kampung Mengaji 

Digital, h. 2. 
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  Seorang penghafal Al-Qur’an harus mampu membaca Al-

Qur’an sesuai kaidah ilmu tajwid, di antaranya sebagai berikut: 

1) Makharijul huruf (tempat keluarnya huruf). 

2) Shifatul huruf (sifat atau keadaan ketika membaca huruf).110 

3) Ahkamul huruf (hukum atau kaidah bacaan). 

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

b. Kelancaran Hafalan 

 Salah satu aspek penting dalam penilaian kualitas hafalan Al-

Qur’an adalah kelancaran hafalan. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) lancar berarti tidak tersendat-sendat, fasih dan 

tidak tersangkut-sangkut.111 Sebagaimana telah disebutkan oleh 

Imam An-Nawawi lancar yang dimaksud adalah dapat 

memperdengarkan hafalannya tanpa melihat mushaf di depan orang 

lain, baik itu teman, murid ataupun guru mereka.112 Dengan 

menampilkan sedikit kesalahan dan tidak lupa akan hafalannya. 

c. Fashahah 

 Fashahah secara bahasa berarti al-bayan dan al-zhuhr (terang 

dan jelas). Kalimat yang fasih adalah kalimat yang jelas maknanya, 

mudah bahasanya dan mudah susunannya. Secara istilah fashahah 

menurut pakar ma’ani adalah lafazh yang jelas dan terang, yang 

sering digunakan oleh penulis dan penyair.113 

 
110 Yusuf Hanafi, dkk., Literasi Al-Qur’an Model Pembelajaran Tahsin-Tilawah 

Berbasis Talqin-Taqlid, (Sidoarjo: Delta Pijar Khatulistiwa, 2019), h. 3.  
111 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, https://kbbi.kemdikbud.go.id/, (diakses 

15 April 2022). 
112 Cece Abdulwaly, Rahasia di Balik Hafalan Para Ulama, (Yogyakarta: Laksana, 

2019), h. 186-187. 
113 Murdiono, Al-Qur’an sebagai Media Pembelajaran Ilmu Bayan, (Malang: UMM 

Press, 2020), h. 10-11. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/
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  Pengertian fasahah dalam menghafal Al-Qur’an adalah 

melantunkan ayat-ayat Al-Qur’an dengan jelas atau terang dengan 

memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut: 

a) Al-waqfu wal ibtida’ (ketepatan antara memulai bacaan dan 

menghentikan bacaan). 

b) Mura’atul huruf wal harakat (memperhatikan huruf dan harakat). 

c) Mura’atul kalimah wal ayah (memperhatikan kalimat dan ayat). 

d) Mura’atul harakat (mengubah baris).114 

Dari beberapa aspek dapat disimpulkan penilaian kualitas hafalan 

Al-Qur’an terdiri dari tiga aspek yaitu: tajwid, kelancaran hafalan dan 

fashahah.  

 
114 https://sumbar.kemenag.go.id/ (diakses 15 April 2022). 

https://sumbar.kemenag.go.id/
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Pendekatan Penelitian 

Kumar menyebutkan pendekatan penelitian itu sebagai metode atau 

strategi.1 Sedangkan pendekatan penelitian menurut Jonker dan Pennik 

adalah susunan aktifitas lengkap yang meliputi rangkuman mengenai apa 

yang akan dilakukan peneliti.2 Pendekatan penelitian terdiri dari tiga macam 

yaitu: kualitatif, kuantitatif dan campuran. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif. Adapun pengertian pendekatan penelitian kualitatif menurut 

Creswell adalah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan 

berdasarkan perspektif kontruktif (misalnya, makna-makna yang bersumber 

dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan bertujuan 

untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu).3 

Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kalimat tertulis maupun lisan dari 

individu dan perilaku yang diamati.4 Hasil dari kegiatan penelitian kualitatif 

dapat berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku 

yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan 

organisasi tertentu dalam suatu keadaan, serta konteks yang dikaji dari 

sudut pandang yang menyeluruh. 

 
1 Nizamuddin, dkk., Metodologi Penelitian Kajian Teoritis dan Praktis Bagi 

Mahasiswa, (Riau: Dotplus Publisher, 2021), h. 29. 
2 Nizamuddin, dkk., Metodologi Penelitian Kajian Teoritis dan Praktis Bagi 

Mahasiswa, h. 30.  
3 Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Reseacrh Approach), 

(Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018), h. 5.  
4 Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Reseacrh Approach), h. 

6.   



48 
 

48 
 

Dari uraian tersebut penulis menyimpulkan pendekatan penelitian 

kualitatif merupakan suatu cara yang digunakan peneliti dalam melakukan 

kegiatan penelitian yang menghasilkan data berupa narasi yang dikaji 

dengan observasi dan wawancara narasumber.  

B. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian kualitatif pada dasarnya terdapat dua jenis yaitu 

penelitian kualitatif interaktif (interactive inquiry) adalah penelitian 

berdasarkan hubungan atau interaksi peneliti dengan sumber data dan 

penelitian kualitatif non interaktif (non interactive inquiry). Kualitatif 

interaktif terdapat enam jenis yaitu: etnografi, fenomenologi, studi kasus, 

teori dasar, studi biografi dan studi kritis. Sedangkan kualitatif non 

interaktif terdiri dari: analisis konsep, analisis historis dan analisis 

kebijakan.1 

  Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penilitian ini 

merupakan penelitian kualitatif non interaktif jenis studi kasus. Penelitian 

ini bertujuan untuk menggambarkan secara objektif keadaan di tempat 

penelitian dengan menggunakan kata-kata atau kalimat, mengenai 

Implementasi Metode Pembelajaran Tahfiz Al-Qur’an dalam 

Meningkatkan Kualitas  Hafalan Siswa (Studi Kasus Kelas 5 SD Bani Saleh 

2 Bekasi). 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan di SD Bani Saleh 2 Bekasi yang 

beralamatkan di Jalan Penegak II Jembatan 2 Blok IV Perumahan Bumi 

Bekasi Baru Rawalumbu Kota Bekasi. Waktu penelitian dimulai dari bulan 

Febuari-Juni 2022.  

 

 
1 Mardawani, Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam 

Perspektif Kualitatif, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020). h. 19-20. 
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D. Siklus (Jadwal Penelitian) 

Tergambar pada tabel mengenai siklus jadwal pelaksanaan penelitian 

yang penulis lakukan dari awal sampai akhir penelitian. 

Tabel 3.1 

Siklus Penelitian 

No Jenis 

Kegiatan 

Januari 

2022 

Febuari 

2022 

Maret 

2022 

April 

2022 

Juni 

2022 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Observasi 

Awal  

                    

2 
Membuat 

judul 

                    

3 
Membuat 

Proposal 

                    

4 
Seminar 

Proposal 

                    

5 
Perbaikan 

Proposal 

                    

6 

Observasi 

Kedua dan 

Dokumentasi 

                    

7 

Wawancara 

dan 

Dokumentasi 

                    

8 

Observasi 

terakhir dan 

Dokumentasi 

                    

9 
Penyusunan 

Skripsi 

                    

10 Daftar Sidang                     
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E. Data dan Sumber Data Penelitian 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) data merupakan 

suatu keterangan atau bahan nyata yang bisa dijadikan dasar kajian 

(analisis atau simpulan) dalam suatu penelitian. Data disebut juga dengan 

sebuah informasi yang dapat diproses oleh komputer, seperti representasi 

digital dari teks, angka, gambar grafis, atau suara.2 

Jadi, data merupakan sesuatu yang berupa informasi untuk 

dicarikan sebuah solusi dari suatu masalah dalam penelitian.3 Data juga 

harus bersifat faktual atau sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.  

Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu: 

sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun uraian sumber data 

tersebut sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan tanpa 

melalui perantara.4 Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh 

secara langsung melalui wawancara dengan kepala sekolah, guru tahfizh 

dan siswa sehingga dapat diketahui bagaimana implementasi metode 

pembelajaran tahfiz di sekolah tersebut. Wawancara ini dilakukan untuk 

mempertegas atau mengkonfirmasi pernyataan yang diberikan oleh 

responden utama. Serta mengkonfirmasi apakah informasi yang diterima 

sesuai dengan kenyataan yang ada. 

Data Primer juga teridirdari Kitab dan Buku di antaranya Kitab Al-

Itqan fi ‘Ulumil Qur’an oleh Imam Suyuti, Buku Metode Maisura oleh 

Ahmad Fathoni, Buku Keutamaan Penghafal Al-Qur’an oleh Ahsin 

 
2 https://kbbi.kemdikbud.go.id/ (diakses 20 April 2022). 
3 Helaluddin dan Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan 

Praktik, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), h. 73. 
4 Helaluddin dan Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan 

Praktik, h. 74. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/
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Sakho Muhammad dan lain-lain. 

2. Sumber Data Sekunder 

  Sumber data sekunder merupakan sumber yang mendapatkan data 

secara tidak langsung atau melalui perantara dan dokumen.5 Sumber data 

sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku data siswa, 

dokumentasi sekolah, serta sumber informasi resmi yang diperoleh 

melalui media perantara atau secara tidak langsung yakni berupa buku, 

jurnal, serta skripsi yang terkait dengan judul penelitian. 

 Data sekunder juga terdiri dari Buku dan Jurnal yang ada kaitannya 

dengan bahasan penulis di antaranya Jurnal Pentingnya Metodologi 

Pembelajaran Bagi Guru oleh Muhammad Ilyas dan Abdul Syahid, Buku 

Ajar Strategi Pembelajaran oleh Akrim dan lain-lain. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik Pengumpulan data adalah proses yang dilakukan peneliti 

dalam mengumpulkan keseluruhan data di tempat penelitian yang 

dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.6 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

a. Observasi 

 Observasi yaitu mengumpulkan data langsung dari lapangan. 

Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang akan 

diteliti.7 Pada penelitian ini penulis menggunakan observasi non-

partisipan yaitu penulis tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat 

independen. 

 
5 Helaluddin dan Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan 

Praktik, h. 74. 
6 Eko Sudarmanto, dkk., Desain Penelitian Bisnis: Pendekatan Kualitatif, (Medan: 

Yayasan Kita Menulis, 2021), h. 143. 
7 Conny R. Semiawan, Metode Penelitian Kualitatif, (T.tp: Grasindo, 2015), h.112. 
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b. Wawancara 

 Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara dengan menggunakan kerangka dan garis besar pokok-pokok 

materi yang akan dipertanyakan dalam proses wawancara.8 Wawancara 

ini dilakukan melalui tanya jawab mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan permasalahan penelitian kepada beberapa responden guru tahfiz, 

kepala sekolah dan beberapa siswa di kelas 5 SD Bani Saleh 2 Bekasi 

didasari dengan pedoman wawancara yang telah penulis buat terdahulu. 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi dilakukan sebagai pendukung pengumpulan data 

dalam penelitian dan melengkapi hasil penelitian berupa foto, profil 

sekolah, struktur sekolah dan data-data murid untuk mengetahui 

bagaimana Implementasi Metode Pembelajaran Tahfiz Al-Qur’an 

Dalam Meningkatkan Kualitas Hafalan Siswa (Studi Kasus Kelas 5 SD 

Bani Saleh 2 Bekasi). 

G. Teknik Analisis Data 

 Menurut Bogdan analisis data merupakan proses mencari dan 

menyusun data secara sistematis yang didapat melalui hasil wawancara, 

catatan lapangan, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain.9 Analisis juga dilakukan dengan 

mengelompokkan data, menjabarkannya, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang akan dipelajari untuk nantinya ditarik kesimpulan dari 

data tersebut.  

Dalam penelitian kualitatif analisis data dimulai dari awal memasuki 

lokasi penelitian, selama di lapangan dan sesudah selesai penelitian. 

 
8 Helauddin dan Hengki Wijaya, Analisis Data Kualititaf sebuah Tinjauan Teori dan 

Praktik, h.85. 
9 Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi, (Makassar: 

Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018), h. 52. 
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Nasution menyebutkan dalam hal ini: “Analisis telah dimulai sejak 

merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum ke lapangan, dan langsung 

terus sampai penulisan akhir penelitian. Analisis data menjadi pegangan 

bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang grounded”.10 

 Berdasarkan hal tersebut maka analisis data yaitu cara yang 

dilakukan untuk mencari dan menyusun data dengan sistematis dengan 

memperoleh data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di 

lapangan, untuk dibuat kesimpulan yang nantinya akan di akan mudah 

dipahami orang lain. 

 Adapun aktivitas dalam analisis data terdapat tiga bagian yaitu: data 

reduction, data display, data conclusions drawing/verification.11 Berikut ini 

uraian penjelasan ketiga bagian tersebut: 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

 Reduksi data merupakan proses merevisi data, yang dilakukan 

dengan cara mengurangi data yang tidak perlu maupun relevan dalam 

penelitian, atau memasukkan data yang kurang.12 Reduksi data 

dilakukan untuk memilih data yang memang diperlukan untuk menjawab 

rumusan masalah dari penelitian tersebut.13 

 Adapun reduksi data dalam penelitian ini difokuskan dari catatan-

catatan penulis, wawancara dengan narasumber dan temuan lainnya 

selama di lapangan. Dengan uraian sebagai berikut: 

a. Mengetahui profil dan struktur sekolah. 

b. Mengetahui kurikulum yang digunakan sekolah. 

c. Mengamati kegiatan pembelajaran tahfiz di kelas 5. 

 
10 Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi, h. 53. 
11 Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi, h. 54. 
12 Eko Sudarmanto, dkk., Metode Riset Kuantitatif dan Kualitatif, (Medan: Yayasan 

Kita Menulis, 2022), h. 208. 
13 Muhammad Rizal Pahleviannur, dkk., Metode Penelitian Kualitatif, (Sukoharjo: 

Pradina Pustaka, 2022), h. 140. 
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d. Mengetahui metode pembelajaran tahfiz yang diterapkan guru mata 

pelajaran. 

e. Mengetahui progses siswa pada mata pelajaran tahfiz. 

2. Data Display (Penyajian Data) 

  Penyajian data merupakan proses mengumpulkan informasi yang 

disusun dalam pengelompokkan yang dibutuhkan. Penyajian data dapat 

berupa tulisan, gambar, tabel ataupun grafik. Hal ini bertujuan untuk 

mengumpulkan informasi dan disusun agar dapat dipahami orang lain 

sehingga jelas menggambarkan situasi yang terjadi di lapangan.14 

3. Data Conclusions Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan) 

 Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari teknik analisis 

data yaitu menarik dan mengkonfirmasikan kesimpulan.15 Langkah ini 

harus dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian 

belangsung. Adapun penarikan kesimpulan ini berasal dari data-data 

yang telah dikumpulkan dan dianalisis dengan baik selama penelitian.16 

Diharapkan kesimpulan berisi temuan baru yang didapat dari hasil 

pengolahan hasil penelitian berupa deskripsi atau gambaran objek 

penelitian mengenai Implementasi Metode Pembelajaran Tahfizh Al-

Qur’an dalam Meningkatkan Kualitas Hafalan Siswa (Studi Kasus di 

Kelas 5 SD Bani Saleh 2 Bekasi). 

H. Pedoman Observasi 

 Dalam penelitian kualitatif, pedoman observasi berupa garis-garis 

besar atau butir-butir umum kegiatan yang akan diobservasi atau diamati di 

lapangan. Rincian dari aspek-aspek yang telah diobservasi dikembangkan 

 
14 Eko Sudarmanto, dkk., Metode Riset Kuantitatif dan Kualitatif, h. 208. 
15 Feni Rita Fiantika, dkk., Metodologi Penelitian Kualitatif, (Padang: PT. Global 

Eksekutif Teknologi, 2022), h. 72. 
16 Muhammad Rizal Pahleviannur, dkk., Metode Penelitian Kualitatif, h. 141. 
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pada saat pelaksaan observasi berlangsung.17 Dengan adanya pedoman 

observasi ini bertujuan agar mempermudah penulis dalam memperoleh data 

di lapangan. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan pedoman observasi 

adalah sebagai berikut: 

1. Identitas Tempat Observasi 

a. Nama Lembaga : SD Bani Saleh 2 Bekasi 

b. Waktu Observasi : Rabu, 2 Febuari 2022 

2. Aspek-aspek yang diobservasi  

a. Sarana dan prasarana pendukung pembelajaran tahfiz Al-Qur’an 

b. Peran guru, metode, dan sistem pembelajaran tahfiz Al-Qur’an 

3. Lembar Observasi 

a. Lembar observasi sarana dan prasarana pendukung pembelajaran 

tahfiz Al-Qur’an. 

 

 

 

 

 
17 Sudaryono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 88. 

No. Sarana dan Prasarana Ada Tidak Ada 

1. Masjid dan kelas untuk muroja’ah 

bersama 
✓ 

 

2. RPP dan Silabus pembelajaran Tahfiz 

Al-Qur’an 
✓ 

 

3. Buku absensi dan catatan guru Tahfiz 

Al-Qur’an 
✓ 

 

4. Program Kerja dan Visi Misi ✓  

Tabel 3.2 

Lembar Observasi Sarana dan Prasarana 
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b. Lembar observasi Peran guru, metode, dan sistem pembelajaran 

tahfizh Al-Qur’an. 

Tabel 3.3 

Lembar Observasi Peran Guru, Metode, dan Sistem Pembelajaran 

  

No. 
Aspek yang diobservasi 

Hasil Observasi 

Ya Tidak 

1. 
Guru mengajar sesuai dengan RPP dan 

Silabus mata pelajaran tahfiz Al-Qur’an 
✓ 

 

2. 
Guru mengajar dengan berbagai metode 

pembelajaran 
✓ 

 

3. 
Guru membimbing siswa dengan baik 

dalam mengajar 
✓ 

 

4. 
Guru menggunakan media pembelajaran 

dengan baik saat mengajar 
✓ 

 

5.  
Guru mengetahui progres pencapaian 

hafalan setiap siswa 
✓ 

 

6. 
Guru mengevaluasi hasil belajar sesuai 

dengan kemampuan dan kompetensi siswa 
✓ 

 

I. Pedoman  Wawancara 

   Pedoman wawancara digunakan untuk memudahkan penulis 

dalam memperoleh data dengan melakukan wawancara kepada narasumber 

di lapangan. Pedoman wawancara disusun secara rinci dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan bahasan masalah pada variabel 

penelitian.  Adapun kisi-kisi pedoman wawancara terdiri dari: 

1. Narasumber Peneliti 

a. Kepala Sekolah SD Bani Saleh 2 Bekasi 

b. Guru Tahfiz Al-Qur’an kelas 5 
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c. Dua orang siswa kelas 5 

2. Materi Wawancara 

a. Pelaksanaan program tahfiz Al-Qur’an 

b. Metode dan sistem pembelajaran tahfizh Al-Qur’an 

c. Kualitas hafalan Al-Qur’an yang dimiliki siswa 

3. Uraian Kisi-kisi Wawancara 

Tabel 3.4 

Kisi-Kisi Wawancara 

 

Variabel Indikator Aspek 

Metode 

Pembelajaran 

Tahfizh Al-

Qur’an 

 

 

Metode  

Bi al 

Nadzar 

1. Guru dapat menerapan Metode 

tersebut di kelas. 

2. Guru melakukukan penilaian dari 

metode tersebut. 

3. hasil yang diciptakan siswa 

setelah diterapkannya metode-

metode tersebut. 

Metode 

Tahfiz 

Metode 

Talaqqi 

Metode 

Takrir 

Metode 

Tasmi’ 

Kualitas 

Hafalan 

 

Kriteria 

kualitas 

hafalan 

1. Siswa mampu memperbaiki 

kualitas tahsin yang benar. 

2. Siswa dapat membaca setiap ayat 

Al-Qur’an dengan sejelas-
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jelasnya (makharijul huruf, 

kaidah-kaidah tajwid) dan 

mengingat ayat selanjutnya dari 

yang dibaca. 

3. Siswa dapat memperhatikan ayat-

ayat yang sama (mubaddilat) dan 

teliti dengan benar (juz dan surat) 

yang dibaca. 

4. Siswa mampu memperdengarkan 

hafalannya. 

 Penilaian 

Kualitas 

Hafalan 

1. Tajwid 

2. Kelancaran Hafalan 

3. Fashahah 

 

Pertanyaan Wawancara: 

a. Kepala Sekolah 

1. Bagaimana sejarah mata pelajaran tahfiz Al-Qur’an di Yayasan 

Bani Saleh ? 

2. Apa tujuan ditambahkannya tahfiz sebagai mata pelajaran wajib di 

SD Bani Saleh II ? 

3. Apakah program tahfiz berjalan sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan ? 

4. Bagaimana pandangan Kepala Sekolah terhadap siswa yang baru 

mengenal dunia tahfizh Al-Qur’an ? 

5. Apakah ada metode tahfiz khusus yang dicetuskan oleh Yayasan 

Bani Saleh ? 

6. Bagaimana cara kepala sekolah memilih guru yang tepat untuk 

bisa menerapkan metode tersebut kepada siswa ? 
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7. Apakah ada pelatihan khusus terhadap guru tahfiz sebelum 

ditetapkan sebagai guru tahfiz ? 

b. Guru Tahfiz Kelas 5 

1. Metode apa yang bapak gunakan untuk mengajar siswa   

menghafal Al-Qur’an ? 

2. Mengapa menggunakan berbagai metode tersebut ? 

3. Bagaimana tingkat keefektifan metode tahfiz tersebut setelah  

    diterapkan kepada siswa ? 

4. Apakah ada hambatan dalam menerapkan metode tesebut kepada 

siswa yang baru mengenal tahfiz ? 

5. Apa saja kelebihan dan kekurangan metode tersebut bagi siswa  

dan  guru ? 

6. Apa upaya yang dilakukan guru tahfiz dalam menjaga kualitas 

hafalan siswa ? 

7. Apa saja yang menjadi kriteria penilaian dalam menghafal Al-

Qur’an ? 

8. Apakah ada target hafalan yang dibuat oleh sekolah ? 

9. Bagaimana hasil hafalan siswa dengan menggunakan metode 

tahfiz tersebut ? 

c. Pertanyaan Kepada Perwakilan Siswa Kelas 5 

1. Metode apa yang digunakan untuk menghafal Al-Qur’an ? 

2. Dari berbagai metode yang ada, mengapa memilih menggunakan 

metode tersebut ? 

3. Apakah sebelumnya pernah menghafal Al-Qur’an dengan metode 

tersebut ? 

4. Apakah ada hambatan dalam menerapkan metode tersebut ? 

5. Apa saja kelebihan dan kekurangan metode tersebut ? 
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6. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menjaga kualitas 

hafalanmu ? 

7. Apakah ada trik khusus dalam menghafal ? 

8. Apakah ada target hafalan diri sendiri selain yang dibuatkan 

sekolah ? 

9. Apa yang dilakukan jika kualitas hafalan belum bagus ? 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum sekolah yang 

diteliti oleh penulis. Serta membahas dan memaparkan hasil penelitian yang 

didapatkan oleh penulis dari beberapa narasumber yang telah di wawancarai 

dan berbagai data yang berkaitan dengan Implementasi Metode Pembelajaran 

Tahfiz Al-Qur’an Dalam Meningkatkan Kualitas Hafalan Siswa (Studi Kasus 

Kelas 5 SD Bani Saleh 2 Bekasi). 

A. Gambaran Umum SD Bani Saleh 2 Bekasi 

1. Profil Sekolah SD Bani Saleh 2 Bekasi 

Nama Sekolah       : SD Bani Saleh 2 Bekasi 

Nomor Statistik Sekolah : 102026510042 

Alamat Sekolah   : Jl. Penegak 2 RT.002/RW.005 

Kelurahan        : Pengasinan 

Kecamatan        : Rawalumbu 

Kota         : Bekasi 

Provinsi        : Jawa Barat 

NPSN : 20231563 

Status Sekolah : Swasta 

Kelompok Sekolah : Inti 

Bentuk Pendidikan  : SD 

Status Kepemilikan  : Yayasan 

SK Pendirian Sekolah  : 2003/102.24/1989 

Tanggal SK Pendirian  : 1989-11-08 

SK Izin Operasional   : 227/SDBJ/XI1989 

Waktu Penyelenggara an : Pagi 

Bangunan Sekolah  : Milik Sendiri 
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2. Visi, Misi dan Strategi SD Bani Saleh 2 Bekasi 

a. Visi SD Bani Saleh 2 Bekasi 

“Membentuk Generasi Mandiri, Berpretasi dan Berakhlaqul 

Karimah”. 

b. Misi SD Bani Saleh 2 Bekasi 

1) Menerapkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah sejak dini 

2) Membentuk peserta didik untuk mengenal potensi pribadi 

sehingga menumbuhkan sikap mandiri dalam belajar, berbuat dan 

bertindak 

3) Menerapkan kedisiplinan peserta didik dalam menaati tata tertib 

yang berlaku secara konsisten dan konsekwen 

4) Melaksanakan pembelajaran ekstrakulikuler secara efektif sesuai 

bakat dan minat peserta didik 

5) Melaksanakan pembinaan praktik sholat wajib dan membaca Al-

Qur’an secara baik dan benar 

6) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif 

sehingga peserta didik dapat berkembang secara optimal dengan 

memiliki nilai UN di atas strandar minimal 

7) Meningkatkan aktivitas dan kreativitas peserta didik melalui 

pelaksanaan kegiatan intrakulikuler dan ekstrakulikuler 

8) Menyelenggarakan pembelajaran untuk menumbuh kembangkan 

kemampuan berfikir aktif, kreatif dan inovatif dalam memecahkan 

masalah 

9) Menumbuhkan semangat berprestasi melalui pembinaan dan 

pelatihan untuk seluruh unsur yang ada di sekolah 

10) Menjalin hubungan dan kerjasama yang baik dengan komite serta 

instansi lain yang terkait untuk memajukan sekolah. 
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c. Strategi SD Bani Saleh 2 Bekasi 

1) Mengajarkan do’a harian, surat-surat pendek dan bacaan sholat 

2) Mengajarkan praktik wudhu, tayamum dan sholat 

3) Menyiapkan buku control sholat serta mengevaluasinya 

4) Menyelenggarakan kegiatan lomba baik akademis maupun non 

akademis 

5) Mengikutsertakan peserta didik pada kegiatan lomba yang 

diadakan sekolah maupun di luar sekolah 

6) Menyusun tata tertib yang sesuai dengan perkembangan usia 

peserta didik 

7) Memberikan penghargaan bagi peserta didik yang menaati tata 

tertib 

8) Menyelenggarakan kegiatan ekstrakulikuler diantaranya: BTQ, 

Pramuka, Futsal, Tapak Suci, Menari dan Melukis 

9) Menyediakan tenaga pengajar kegiatan ekstrakulikuler yang ahli 

di bidangnya 

10) Melaksanakan kurikulum Bani Saleh 

11) Melaksanakan sholat zhuhur dan ashar berjamaah di masjid  

12) Melaksanakan tadarus bersama sebelum KBM dimulai 

13) Menyelenggarakan tambahan pelajaran untuk menghadapi Ujian 

Nasional 

14) Mengikuti kegiatan try out yang diselenggarakan sekolah maupun 

lembaga lain 

15) Menyelenggarakan kegiatan Moment Day  

16) Menyelenggarakan Study Tour/Out Bound 

17) Melaksanakan berbagai macam metode pembelajaran seperti: 

portopolio, diskusi, ceramah bervariasi, problem solving, file 

project, field trip 



64 
 

 
 

18) Menyelenggarakan work shop untuk kepala sekolah, guru dan 

karyawan 

19) Mengoptimalkan fungsi perpustakaan 

20) Memfasilitasi peserta didik untuk mengikuti kegiatan lomba di 

lingkungan Yayasan Bani Saleh, Dinas Pendidikan atau Lembaga 

Pendidikan lain  

21) Melaksanakan silaturahmi secara rutin dengan komite dan instansi 

lain. 

3. Sarana dan Prasarana SD Bani Saleh 2 Bekasi  

a. Ruang Kelas Ber-Ac (6) 

b. Ruang Kepala Sekolah (1) 

c. Ruang Tata Usaha (1) 

d. Ruang Guru (1) 

e. Ruang UKS (1) 

f. Ruang Lab Komputer (1) 

g. Ruang Perpustakaan (1) 

h. Masjid (1) 

i. Lapangan Bulutangkis (1) 

j. Lapangan Futsal (1) 

k. Toilet Siswa (2) 

l. Toilet Guru (2) 

m. Kantin Sekolah (1) 

n. Tempat Parkir (1) 

o. Pos Satpam (1) 

p. Gudang Sekolah (1) 

q. Loket Pembayaran (1) 

r. Loker Siswa (180) 
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4. Daftar Nama Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD Bani 

Saleh 2 Bekasi 

Tabel 4.1 

Daftar Nama Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

 

No. Nama 
Jenis 

Kelamin 
Jabatan 

Pendidikan 

Terakhir 

1. Rofikoh, S.Pd P Kepala Sekolah S1 

2. Nur Al Istadziyah, S.Pd P Guru Kelas 1 S1 

3. Hj. Ida Sumiati, S.Pd P Guru Kelas 2 S1 

4. Siti Paryani, S.Pd P Guru Kelas 3 S1 

5. Endah Suryani, S.Pd.I P Guru Kelas 4 S1 

6. Ishak Ismail, S.Pd.I L Guru Kelas 5 S1 

9. Dede hodijah, S.Pd.I P Guru Kelas 6 S1 

10. Yane Pandayani, S.Pd P Guru Bidang S1 

11. M. Siddiq Walafuw L Guru Bidang SMK 

12. 
Firyal Ammar Al 

Faruq, S.E 

L Guru Bidang S1 

13. Bela Dina Sari, S.Pd P Guru Bidang S1 

14. Ayu Nurhayanti, A.Md P Tata Usaha D3 

15. Husnah 
P Petugas 

Perpustakaan 

SMK 

16. Waldi Harjo 
L Petugas 

Kebersihan 

SMK 

17. Dwi Aryanto 
L Petugas 

Keamanan 

SMK 
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5. Data Siswa SD Bani Saleh 2 Bekasi  

Tahun Ajaran 2021/2022 : 

No Kelas Jumlah 

1. I 17 Siswa 

2. II 13 Siswa 

3. III 12 Siswa 

4. IV 15 Siswa 

5. V 13 Siswa 

6. VI 9 Siswa 

Jumlah 79 Siswa 

Tabel 4.2 

Data Siswa T.A 2021/2022 

6. Ekstrakulikuler SD Bani Saleh 2 Bekasi 

a. Drumband 

b. Panahan 

c. Futsal 

d. Pramuka 

e. Melukis  

f. Mewarnai 

g. Kaligrafi 

h. Iqro/Tahsin 

i. Mabit 

j. Tapak Suci  

k. Renang 

7. Prestasi Sekolah 

a. Juara I lomba siswa berprestasi kelas VI 

b. Juara I tryout UASBN tingkat SD 

c. Juara I Membuat alat teknologi sederhana tingkat gugus VIII 
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d. Juara I Puzzle Scouth Challenge tingkat Kota Bekasi 

e. Juara II lomba cerdas cermat FSDSD 

f. Juara II melukis tingkat gugus VII Kecamatan Rawalumbu 

g. Juara III PBB tingkat Jabodetabek 

h. Juara III kompetisi antar SD se-Jabodetabek. 

8. Daftar Mata Pelajaran di SD Bani Saleh 2 Bekasi 

Tabel 4.3 

Daftar Mata Pelajaran 

No. Mata Pelajaran 

1. Akidah/Akhlaq 

2. Tahfiz 

3. Fiqih 

4. BTQ 

5. SKI 

6. Al-Qur’an Hadist 

7. Bahasa Arab 

8. IPA 

9. IPS 

10. PKN 

11. Matematika 

12. SBK/SBDP 

13. Bahasa Indonesia 

14. Bahasa Sunda 

15. Bahasa Inggris 

16. PAI 

17. PJOK 

18. TIK 
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B. Hasil dan Analisis Data Implementasi Metode Pembelajaran Tahfiz Al-

Qur’an dalam Meningkatkan Kualitas Hafalan Siswa (Studi Kasus 

Kelas 5 SD Bani Saleh 2 Bekasi) 

1. Analisis Implementasi Metode Pembelajaran Tahfiz Al-Qur’an di 

SD Bani Saleh II 

Penelitian ini bersifat kualitatif sehingga data yang disajikan 

berupa narasi dan dijabarkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang 

penulis berikan ketika melakukan wawancara pada hari Selasa-Rabu 

tanggal 24-25 Mei 2022. Dalam proses wawancara yang berbeda dan 

diberikan secara terpisah pada saat diajukan kepada kepala sekolah, guru 

tahfiz, serta dua orang siswa kelas 5 SD Bani Saleh 2 Bekasi. Analisis 

ini membahas mengenai implementasi metode pembelajaran tahfiz Al-

Qur’an di SD Bani Saleh II. 

SD Bani Saleh 2 Bekasi berada di Jalan Penegak II Jembatan 2 

Blok IV Perumahan Bumi Bekasi Baru Rawalumbu Bekasi. Sudah 

terakreditasi A, dengan Visi membentuk generasi mandiri, berpretasi dan 

berakhlaqul karimah, dan Misi menerapkan keimanan dan ketaqwaan 

kepada Allah sejak dini, membentuk peserta didik untuk mengenal 

potensi pribadi sehingga menumbuhkan sikap mandiri dalam belajar, 

berbuat dan bertindak serta yang lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1  

Tentang Halaman Depan Sekolah SD Bani Saleh 2 Bekasi 

 

Sumber gambar: https://sd.banisalehbekasi.id/sd2 
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Kurikulum yang digunakan SD Bani Saleh 2 Bekasi terdiri dari 

Dinas Pendidikan dan Yayasan Bani Saleh yang di antaranya penjabaran 

dari Pendidikan Islam salah satunya tahfizul Qur’an termasuk dalam 

muatan lokal utama. Pada dasarnya mata pelajaran tahfiz Al-Qur’an di 

SD Bani Saleh 2 Bekasi sudah ada sejak tahun 2016, hal ini disampaikan 

dalam wawancara penulis pada hari Rabu, 25 Mei 2021 dengan Ibu 

Rofikoh, S.Pd. kelapa sekolah. 

“Mata pelajaran tahfiz di SD Bani Saleh II dihadirkan dengan 

bertujuan menjadi program unggulan di SD kami yang nantinya 

lulusan SD Bani Saleh II memiliki hafalan atau menghafal setidaknya 

juz 30 jika melebihi target itu lebih baik”.1 

 

Hal ini serupa dengan teori yang dijelaskan pada bab II menurut 

kamus Al-Munawwir pengertian tahfiz secara bahasa berarti menghafal.2 

Sedangkan menurut Labib Maimun dalam bukunya menjelaskan 

pengertian tahfiz secara istilah adalah proses menghafal sesuatu ke 

dalam ingatan sehingga dapat diucapkan di luar kepala dengan metode 

tertentu.3 Selain itu kepala sekolah juga menyampaikan dalam 

wawancara kepada penulis bahwa: 

“Program tahfiz Al-Qur’an di SD Bani Saleh II berjalan sesuai dengan 

yang diharapkan, karena nantinya akan dievaluasi berupa tes hafalan 

dengan membaca surat dan menyambung ayat secara acak dalam 

acara Tasmi’ Hifzhul Qur’an yang dilaksanakan setahun sekali dan 

disaksikan oleh yayasan, wali murid dan seluruh warga sekolah. 

Sebagai pembuktian bahwa siswa telah menghafal surat sesuai 

dengan target mereka dan akan diberikan sertifikat oleh sekolah”.4 

 
1 Rofikoh, Kepala Sekolah SD Bani Saleh II Bekasi, wawancara oleh penulis di 

Bekasi, 25 Mei 2022. 
2 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, h. 

279. 
3 Labib Maimun, dkk., Islamic Studies Chracter Building, (Pemalang : Penerbit Nem, 

2016), h. 37.  
4 Rofikoh, Kepala Sekolah SD Bani Saleh II Bekasi, wawancara oleh penulis di 

Bekasi, 25 Mei 2022. 
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Selama proses pembelajaran tentunya terdapat beberapa 

rintangan yang dihadapi kepala sekolah dan guru tahfiz khususnya untuk 

membantu siswa mencapai target hafalan siswa. Di sisi lain kemampuan 

setiap siswa tentunya berbeda-beda, terdapat beberapa siswa yang masih 

belum memenuhi kriteria untuk menghafal Al-Qur’an. Hal ini juga 

disampaikan Kepala Sekolah mengenai tanggapannya terhadap siswa 

tersebut. 

“Dalam hal ini sekolah telah menyiapakan tes uji kompetensi bagi 

seluruh calon siswa yang ingin masuk SD Bani Saleh II dengan baca 

dan tulis Al-Qur’an, dan setelah itu akan dilakukan pemetaan bagi 

siswa yang belum bisa, maka akan dibenahi melalui metode iqro’ 

untuk mengetahui huruf hijja’iyah dan dilanjut dengan pembelajaran 

pembenahan tahsin”.5 

 

Peran metode sangatlah penting untuk mencapai kesuksesan 

dalam belajar. Menurut Wina Sanjaya Metode adalah suatu cara yang 

 
5 Wawancara dengan Kepala Sekolah SD Bani Saleh II Bekasi, Rofikoh, Bekasi 25 

Mei 2022. 

Gambar 4.2 

Tentang Acara Tasmi’ Hifzhul Qur’an 

Sumber gambar: Guru Tahfiz 
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digunakan untuk melaksanakan strategi.6 Sedangkan menurut Sutiah 

Pembelajaran merupakan internalisasi tentang apa yang diajarkan, 

sehingga tertanam dan berfungsi sebagai muatan nurani, yang dapat 

dihayati dan dipraktekkan oleh peserta didik.7 

Dalam pelaksanaan pembelajaran SD Bani Saleh 2 Bekasi juga 

melaksanakan beberapa persiapan antara lain: guru tahfiz, kurikulum 

Yayasan Bani Saleh,  target hafalan siswa dan metode pembelajaran 

tahfiz. Hal ini disampaikan Rofikoh, S.Pd. kepala sekolah sebagai 

berikut:   

“Mengenai metode pembelajaran tahfiz sendiri yayasan akan 

menyiapkan dengan menggunakan metode ummi, namun untuk 

penerapannya di SD Bani Saleh II masih belum dilakukan, karena 

masih dalam proses penggarapan serta penyesuaian terhadap guru dan 

siswa, insya Allah akan segera diterapkan pada tahun ajaran baru 

nanti. Sementara itu untuk sejauh ini metode yang dilakukan adalah 

menyesuaikan terhadap gaya mengajar guru dan siswa agar dapat 

mecapai target yang sudah ditentukan sekolah untuk kelas 1-6 sesuai 

pembagian surahnya”.8 

Berikut merupakan target hafalan siswa di SD Bani Saleh 2 Bekasi: 

Tabel 4.4 

Target Hafalan Siswa 

No. Kelas Target Hafalan 

1. I QS. An-Nas s/d QS. Az-Zalzalah 

2. II QS. An-Nas s/d QS. Ad-Dhuha 

3. III QS. An-Nas s/d QS. Al-Lail 

4. IV QS. An-Nas s/d QS. An-Naba 

 
6 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, h. 187. 
7 Sutiah, Teori Belajar dan Pembelajaran, h. 7. 
8 Rofikoh, Kepala Sekolah SD Bani Saleh II Bekasi, wawancara oleh penulis di 

Bekasi, 25 Mei 2022. 
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5. V QS. An-Nas s/d QS. An-Naba 

6. VI QS. An-Nas s/d QS. An-Naba 

 

Demikian pernyataan serupa ditambahkan oleh Ishak Ismail, 

S.Pd, I. guru tahfiz kelas 5 SD Bani Saleh II dalam wawancara pada 

Selasa, 24 Mei 2022 dengan penulis sebagai berikut: 

“Metode ini kan ada beberapa yang kita ambil dari yang sudah ada, 

kalo saya menggunakan seperti metode setoran, talaqqi, takrir, 

tasmi’, dan untuk siswanya juga saya suruh mendengarkan murottal 

dari rumah agar ketika di sekolah langsung setor. Namun di sekolah  

siswa juga dibantu dengan mata pelajaran BTQ untuk membenarkan 

tahsin dan tajwid meraka. Jadi tahapan sebelum KBM adalah 

muroja’ah bersama-sama sebelum belajar, dan pada mata pelajaran 

tahfizh sendiri setiap siswa nanti terlebih dahulu hafalan minggu lalu 

1-2 surat, baru diizinkan ziyadah hafalan selanjutnya. Kemudian 

diakhir tahun ajaran sekolah akan menyuruh siswa untuk 

mentasmi’kan hafalan mereka pada acara Hifzhul Qur’an”.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Ishak Ismail, Guru Tahfiz Kelas 5 SD Bani Saleh 2 Bekasi, wawancara oleh penulis 

di Bekasi, 24 Mei 2022. 

. 

Gambar 4.3 

Tentang Pembelajaran Talaqqi Online 

Gambar 4.4 

Tentang Pembelajaran Takrir Offline 

 

Sumber: Hasil Observasi Peneliti Sumber: Hasil Observasi Peneliti 
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“Akan tetapi target tersebut kita buat untuk menjadi acuan siswa dalam 

menghafal, mengingat kemampuan siswa yang berbeda kami tidak 

memaksakan jika target tidak selesai dapat dilanjutkan di kelas 

berikutnya, syukur-syukur jika mereka melebihi target yang diberikan 

sekolah. Saat ini pembelajaran juga sudah dilakukan dengan tatap muka, 

oleh karena itu siswa dapat belajar dengan normal kembali ke sekolah 

dengan itu KBM akan berjalan lebih ekeftif”.10 

 

  Terkait dengan metode pembelajaran tahfiz di SD Bani Saleh 2 

Bekasi. Penulis juga akan memaparkan hasil wawancara dengan Rashia 

salah satu siswa di kelas 5, sebagai berikut: 

“Biasaya kalo ngafal sendiri saya suka dengerin murottal nanti 

diulang-ulang sampai hafal. Kalo metode yang biasanya diajarin 

sekolah pertama itu setoran tahfiz biasa terus ditalaqqiin, jadi kita 

suka dibantuin bapak kalo masih kesulitan mengucapkan huruf atau 

ada salah-salah, terus juga pastinya ada takrir/murojaah agar diulang-

ulang hafalan sebelumnya, supaya kita tidak lupa, sama nanti diakhir 

kita disuruh tasmi’in hafalannya di depan banyak orang”.11 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
10 Ishak Ismail, Guru Tahfiz Kelas 5 SD Bani Saleh 2 Bekasi, wawancara oleh penulis 

di Bekasi, 24 Mei 2022. 
11 Rashia Uriel Kurniawan, Siswa Kelas 5 SD Bani Saleh 2 Bekasi, wawancara oleh 

penulis, Bekasi 25 Mei 2022. 

Gambar 4.5 

 Tentang Kegiatan PAT Tahfiz Kelas 5 

Sumber: Hasil Observasi Peneliti 
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Pernyataan tersebut sesuai dengan teori yang disebutkan 

Sa’dulloh mengenai beberapa macam metode tahfizh Al-Qur’an, di 

antaranya yaitu: 

a. Bi al-Nadzar  

   Merupakan metode yang dilakukan dengan cara mencermati 

ayat-ayat Al-Qur’an yang akan dihafal dengan melihat dan membaca 

mushaf secara berulang-ulang.12 

b. Tahfiz 

  Merupakan metode yang dilakukan dengan cara menghafal ayat 

Al-Qur’an sedikit demi sedikit yang telah dibaca sebelumnya secara 

berulang-ulang. 

c. Talaqqi 

  Merupakan metode yang dilakukan dengan cara belajar secara 

individu langsung dengan guru yang ahli Al-Qur’an. Praktiknya 

adalah guru membacakan sepenggal ayat kemudian ditirukan oleh 

santri secara bertahap dan berulang. Karena metode ini akan 

menentukan kerjasama antara guru dan seorang santri.13 

d. Takrir 

  Metode ini dilakukan dengan cara mengulang atau 

mensima’kan hafalan yang sudah pernah dihafalkan dan disetorkan 

kepada guru ahli.14 Tujuannya untuk memperkuat hafalan yang sudah 

ada sebelumnya. 

 

 

 
12 Sa’dulloh, 9 Cara Praktis Menghafal Al-Qur’an, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 

13. 
13 Mugni Najib, Implementasi Metode Takrir dalam Menghafalkan Al-Qur’an bagi 

Santri, h. 336. 
14 Ely Darmawati, Proceedings International Conference on Guidance and 

Counseling, h. 302. 
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e. Tasmi’ 

Metode ini dilakukan dengan cara memperdengarkan hafalan 

kepada seseorang atau kepada banyak orang.15 Biasanya metode ini 

digunakan di pesantren-pesantren atau rumah tahfiz. 

  Sedangkan menurut Ajlusan Keburun metode yang sering 

digunakan untuk anak-anak mengahafal Al-Qur’an adalah metode 

sima’i, karena dapat mudah diterapkan yaitu dengan cara 

mendengarkan bacaan yang dibaca guru bisa melalui rekaman suara, 

murottal digital Al-Qur’an dan media lainnya kita hanya 

memperdengarkan kepada anak, tujuannya adalah agar memory anak 

dapat menangkap melalui indra pendengar.16 

Dalam mencapai tujuan pembelajaran khususnya pada mata 

pelajaran tahfizh yang menjadi program unggulan, SD Bani Saleh 2 

Bekasi selalu melakukan berbagai upaya dan evaluasi terutama kepada 

guru-guru yang dilakukan oleh kepala sekolah di setiap bulannya. Oleh 

karena itu dalam pemilihan guru tahfiz kepala sekolah bekerja sama 

dengan yayasan untuk menyeleksi melalui berbagai tes salah satunya 

bacaan Al-Qur’an, seputar ilmu pengetahuan tentang tajwid, 

kemampuan guru tersebut dalam menguasai metode pembelajaran. 

Dengan ini kepala sekolah juga memberikan penyataan kepada penulis 

dalam wawancara sebagai berikut: 

“Syarat untuk menjadi guru di SD Bani Saleh II harus bisa mengaji 

dengan baik dan benar sesuai ilmu tajwid. jadi ada tesnya oleh pihak 

yayasan, setelah itu diserahkan kepada kepala sekolah untuk nantinya 

diadakan seleksi kembali satu persatu dengan tes hafalan Qur'an. Jika 

terpilih akan diajukan nama-namanya ke yayasan dan setiap bulannya 

ada peningkatan profesionalisme dan evaluasi guru yang 

 
15 Ely Darmawati, Proceedings International Conference on Guidance and 

Counseling, h. 302. 
16 Ajlusan Keburun, Menghafal Al-Qur’an dengan Menyenangkan, (Yogyakarta: CV. 

Absolute Media), h. 20. 
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diselenggarakan pihak yayasan. Jadi, semua guru-guru tahfiz akan 

dikumpulkan untuk mengikuti upgrading guru di yayasan Bani 

Saleh.”.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Dalam menerapkan metode pembelajaran tentunya ada hambatan 

atau rintangan yang dihadapi guru tahfiz, terlebih di SD Bani Saleh II 

belum menerapkan metode ummi karena masih dalam proses 

penggarapan dari Yayasan Bani Saleh. Sejauh ini guru menerapkan 

metode-metode yang ada sebelumnya itupun yang mereka kuasai, seperti 

keterangan Ishak Ismail, S.Pd.I, saat wawancara dengan penulis pada 

Rabu, 2 Febuari 2022 sebagai berikut: 

“Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, metode yang kita 

lakukan sejauh ini memang belum merujuk kepada metode-metode 

yang digunakan sekolah lain, namun pada tahun ajaran baru nanti 

yayasan telah menyiapkan dan menggodok metode ummi untuk 

digunakan di sekolah kami. Adapun sampai saat ini kami 

menggunakan metode yang sesuai kemampuan gurunya, untuk 

hambatannya atau kekurangan dari metode-metode tersebut saya 

merasa tidak setiap siswa bisa menerapkan metode tersebut, terlebih 

 
17 Rofikoh, Kepala Sekolah SD Bani Saleh 2 Bekasi, wawancara oleh penulis di 

Bekasi, 25 Mei 2022. 

 

Gambar 4.6 

Tentang Evaluasi Guru Yasayan Bani 

Saleh 

Sumber: https://sd.banisalehbekasi.id/sd2 
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lagi sistem sekolah yang menargetkan hafalan membuat siswa hanya 

fokus dalam menambah namun jarang memuroja’ah hafalan 

sebelumnya sehingga kurang maksimal, tidak terpantaunya siswa 

secara keseluruhan ketika setoran online makanya ketika kembali 

kesekolah beberapa siswa lupa akan hafalannya ”.18 

Pernyataan serupa juga diperkuat oleh keterangan Queen Siswa Kelas 5 

SD Bani Saleh 2 Bekasi, sebagai berikut:  

“Masalah yang sering saya hadapi ketika menghafal dengan metode 

ini seringnya ketuker dengan ayat-ayat di surat lain, soalnya kan ini 

metode wahdah jadi ngafalinnya itu saya ulang-ulang beberapa kali 

ketika mau diterapin apalagi sama ayat-ayat pendek jadinya kaya 

ketuker-tuker, dan juga saya muroja’ahnya harus lebih teliti karena 

banyaknya kemiripan ayat pada tiap surat”.19 

Dengan demikian adanya beberapa hambatan tersebut 

dikarenakan belum menetapnya metode yang digunakan sekolah, 

sedangkan guru dan siswa selama ini hanya mengandalkan metode-

metode menghafal pada umumnya. Sehingga banyak terjadi 

ketidaksesuaian antara guru dan siswa, akan tetapi guru tetap berupaya 

mengefektifkan metode-metode yang digunakan agar siswa dapat 

mencapai tujuan pembelajaran khususnya mata pelajaran tahfiz. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru tahfiz 

dan perwakilan siswa kelas 5 SD Bani Saleh 2 Bekasi mengenai 

implementasi metode pembelajaran tahfiz, penulis menyimpulkan proses 

pembelajaran berjalan cukup baik sesuai dengan rencana pembelajaran. 

Adapun implementasi metode pembelajaran tahfiz di SD Bani Saleh II 

sendiri sudah terlaksana walau belum menerapkan metode khusus, akan 

tetapi guru tahfiz menerapkan metode yang sudah ada sebelumnya yaitu: 

 
18 Ishak Ismail, Guru Tahfiz Kelas 5 SD Bani Saleh 2 Bekasi, wawancara oleh penulis 

di Bekasi, 24 Mei 2022.. 
19 Az Zahra Fathya Queen, Siswa Kelas 5 SD Bani Saleh 2 Bekasi, wawancara oleh 

penulis di Bekasi 25 Mei 2022. 
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Metode talaqqi, tahfiz, takrir dan tasmi’. Sedangkan dari segi kesiapan 

SD Bani Saleh 2 Bekasi masih dalam proses pengadopsian metode ummi 

untuk digunakan pada tahun ajaran baru dengan mempersiapkan guru 

mulai dari mengadakan peningkatan, pelatihan, evaluasi serta 

profesionalitas guru. Kesuksesan program ini juga dapat dibuktikan 

dengan adanya acara Tasmi’ Hifdzul Qur’an yang dilaksanakan sekolah 

setiap akhir tahun ajaran, dengan memberikan sertifikasi bagi siswa yang 

telah mencapai target dan lulus dalam kriteria penilaian guru. 

SD Bani Saleh 2 Bekasi selalu berupaya dan mengevaluasikan 

kinerja guru dan hasil belajar siswa serta meningkatkan mutu kualitasnya 

terutama salah satu program muatan lokal tahfiz,  karena ini termasuk 

dalam program unggulan dan visi dari SD Bani Saleh II yaitu 

mencipatakan generasi yang Qur’ani dan lulusannya minimal 

mempunyai hafalan juz 30. 

Secara umum pelaksanaan pembelajaran tahfiz di SD Bani Saleh 2 

Bekasi berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan perencanaan yang 

telah dibuat oleh sekolah seperti target hafalan per kelasnya, program 

Tasmi’ Hifzul Qur’an setiap akhir tahun ajaran, dan menggunakan 

metode serta strategi yang disesuaikan dengan guru dan siswa, walaupun 

terdapat beberapa kendala selama pembelajaran tahfiz online seperti 

tidak terpantaunya kemaksimalan siswa dalam menyetorkan dan 

mentakrir hafalan, akan tetapi hal itu tidak terjadi ketika pembelajaran 

kembali offline di sekolah, rata-rata siswa mencapai target hafalannya 

bahkan beberapa siswa ada yang hampir melampaui target. 

2. Analisis Implementasi Metode Pembelajaran Tahfiz Al-Qur’an 

dalam Meningkatkan Kualitas Hafalan Siswa (Studi Kasus Kelas 5 

SD Bani Saleh 2 Bekasi) 
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Pada dasarnya kualitas hafalan Al-Qur’an seseorang dapat dilihat 

dari cara mereka membaca dan menghafal Al-Qur’an sendiri. Adapun 

kriteria penilaian kualitas hafalan Al-Qur’an menurut teori di bab II 

penilaian dalam aspek ini, dibagi dalam tiga komponen atau bidang, 

yaitu tahfiz, tajwid, fashahah dan adab.20 Penerapan metode 

pembelajaran tahfiz di SD Bani Saleh 2 Bekasi seperti yang sudah 

dijelaskan kepala sekolah memang belum merujuk pada metode tertentu, 

akan tetapi adapun metode yang selama ini digunakan guru tahfiz 

merupakan salah satu bentuk upaya sekolah dalam menciptakan tujuan 

pembelajaran yang semestinya. Meskipun begitu dalam menjaga serta 

meningkatkan kualitas hafalan siswa Ishak Ismail, S.Pd.I. memberikan 

keterangan kepada penulis dalam wawancara Rabu, 24 Mei 2022 sebagai 

berikut: 

“Siswa senantiasa di muroja’ah hafalannya setiap pagi sebelum 

belajar di kelas dan ketika setelah sholat dhuha tidak hanya pada saat 

mata pelajaran tahfiz berlangsung saja dan kegiatan tersebut sudah 

dibiasakan sejak kelas 1 sampai kelas 6, untuk peningkatannya sendiri 

bagi siswa yang belum lancar hafalan kita akan mengulang-ulang 

sampai bisa baru bisa naik ke surah selanjutnya”.21 

Dalam penerapannya pembelajaran merupakan suatu proses 

komunikasi transaksional yang bersifat timbal balik, baik antara guru 

dengan siswa maupun antara siswa dengan siswa lainnya untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan.22 Adapun urutan Kegiatan 

Belajar Mengajar (KBM) pada mata pelajaran tahfiz di kelas 5 di SD 

Bani Saleh 2 Bekasi adalah, sebagai berikut: 

 
20 Moh. Quraish Shihab, “Membumikan” Al-Qur’an Fungsi dan Peran Wahyu Dalam 

Kehidupan Masyarakat, (Bandung: Mizan, 1992), h. 191. 
21 Ishak Ismail, Guru Tahfiz Kelas 5 SD Bani Saleh 2 Bekasi, wawancara oleh penulis 

di Bekasi, 24 Mei 2022. 
22 Buna’i, Perencanaan dan Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, h. 6. 
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a. Sholat Dhuha, Tadarus, Muroja’ah bersama di masjid 

b. Salam 

c. Berdo’a sebelum Belajar 

d. Absensi Kehadiran 

e. Muroja’ah bersama di kelas (surat-surat pilihan guru) 

f. Siswa mulai menyetorkan masing-masing hafalannya kepada guru 

sesuai dengan target yang telah ditentukan sekolah. Sebelum 

menyetorkan hafalan siswa wajib mentakrir hafalan sebelumnya 

minimal 1 surat. Bagi siswa yang belum lancar maka guru akan 

mengelompokkan siswa-siswa tersebut dan kemudian akan 

ditalaqqikan oleh guru. Setelah itu guru mencatat progres siswa dan 

menandatangai buku setoran hafalan siswa. 

g. Do’a Penutup  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 

 Tentang Muroja’ah Sebelum KBM 

Gambar 4.8 

 Tentang Sholat Dhuha 

Sumber: Hasil Observasi Peneliti 

Sumber: Bidang Kurikulum Sekolah 
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Hal yang perlu diperhatikan seorang penghafal Al-Qur’an ketika 

menghafal adalah muroja’ah atau mengulang hafalan yang telah di hafal 

sebelumnya. Akan tetapi, tidak hanya asal mengulang hafalan ada 

beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penilaian kualitas hafalan, 

yaitu sebagai berikut: 

1) Tajwid  

Seorang penghafal Al-Qur’an harus mampu membaca Al-

Qur’an sesuai kaidah ilmu tajwid, di antaranya sebagai berikut: 

a) Makharijul huruf (tempat keluarnya huruf). 

b) Shifatul huruf (sifat atau keadaan ketika membaca huruf).23 

c) Ahkamul huruf (hukum atau kaidah bacaan). 

d) Ahkamul mad wa qashr (hukum panjang dan pendeknya 

bacaan). 

Seperti teori di atas kepala sekolah juga memaparkan hal serupa kepada 

penulis melalui wawancara, sebagai berikut: 

“Pada mata pelajaran tahfiz ini kita mengusahakan kualitas dari pada 

kuantitas meskipun kita memiliki tujuan siswa dapat mencapai target 

mereka dengan harapan hafalannya juga berkualitas, akan tetapi 

dalam urusan tajwid kita juga tegas dan mengingatkan kepada setiap 

guru tahfiz untuk memerhatikan tajwid para siswa mulai dari 

pengucapan makharijul huruf, hukum bacaan nun mati, qalqalah dan 

lainnya. Agar siswa menghafal dengan benar tidak hanya asal 

menghafal, ini juga kami koordinasikan dengan guru BTQ untuk 

memperbaiki tahsin mereka”.24 

 

Pernyataan lainnya diperkuat oleh guru tahfiz dalam wawancara dengan 

penulis, sebagai berikut: 

“Untuk kriteria penilaian hafalan ini saya selaku guru selalu 

memperhatikan pelafalan yang benar, pengucapan huruf hijaiyyah, 

 
23 Yusuf Hanafi, dkk., Literasi Al-Qur’an Model Pembelajaran Tahsin-Tilawah 

Berbasis Talqin-Taqlid, h. 3.  
24 Rofikoh, Kepala Sekolah SD Bani Saleh 2 Bekasi, wawancara oleh penulis di 

Bekasi, 25 Mei 2022. 
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penggunaan tajwid di setiap ayat terutama panjang pendeknya, 

hukum nun mati, mim mati, ghunnah dan qalqalah. Ditambah lagi 

kelancaran saat membaca hafalannya, tentunya penilaian ini berlaku 

pada saat setoran, muroja’ah sampai nanti mereka ujian tahfiz berupa 

mentasmi’kan beberapa surat wajib dan pilihan dari guru sesuai 

dengan kemampuan siswa tersebut”.25 

 

2) Kelancaran Hafalan 

   Menurut Imam An-Nawawi lancar yang dimaksud adalah 

dapat memperdengarkan hafalannya tanpa melihat mushaf di 

depan orang lain, baik itu teman, murid ataupun guru mereka.26 

Dengan menampilkan sedikit kesalahan atau bahkan tidak ada dan 

tidak lupa akan hafalannya. 

Demikian pernyataan guru tahfiz yang telah dipaparkan di atas, jelas 

bahwa SD Bani Saleh 2 Bekasi juga memperhatikan aspek kelancaran 

hafalan. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan salah satu siswa kelas 

5 dalam wawancara dengan penulis, sebagai berikut: 

“Menurut saya yang terpenting dari hafalan Al-Qur’an itu selain kita 

sudah pakai tajwid ketika membaca ayat, kita juga harus lancar dan 

jangan sampai lupa-lupa. Di sekolah juga bapak selalu ngingetin kalo 

kita lancar ya harus di ulang-ulang dan tidak bisa lanjut dulu ke surat 

berikutnya, makanya saya juga selalu menghafal di rumah sedikit-

sedikit dan ada guru ngaji juga untuk menyimak hafalan biar di 

sekolah tinggal setor dan langsung dinilai pada absen tahfiz”.27 

 

    

 

 
25 Ishak Ismail, Guru Tahfiz Kelas 5 SD Bani Saleh 2 Bekasi, wawancara oleh penulis 

di Bekasi, 24 Mei 2022. 
26 Cece Abdulwaly, Rahasia di Balik Hafalan Para Ulama, h. 186-187. 
27 Rashia Uriel Kurniawan, Siswa Kelas 5 SD Bani Saleh 2 Bekasi, wawancara oleh 

penulis, Bekasi 25 Mei 2022. 
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3) Fashahah 

   Pengertian fasahah dalam menghafal Al-Qur’an adalah 

melantunkan ayat-ayat Al-Qur’an dengan jelas atau terang dengan 

memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut: 

a) Al-waqfu wal ibtida’ (ketepatan antara memulai bacaan dan 

menghentikan bacaan). 

b) Mura’atul huruf wal harakat (memperhatikan huruf dan 

harakat). 

c) Mura’atul kalimah wal ayah (memperhatikan kalimat dan 

ayat). 

d) Mura’atul harakat (mengubah baris).28 

Seperti teori yang telah disebutkan pada bab II aspek ketiga dalam 

penilaian kualitas hafalan Al-Qur’an yaitu fashahah. Hal itu juga 

disebutkan oleh guru tahfiz dalam wawancara dengan penulis, sebagai 

berikut: 

 
28 https://sumbar.kemenag.go.id/ (diakses 15 April 2022). 

Gambar 4.9 

Tentang Absensi Nilai Tahfiz 

Sumber: Hasil Observasi Peneliti 

https://sumbar.kemenag.go.id/
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“Terkadang hal ini suka terlewat di beberapa sekolah bahkan dulu 

kami juga jarang memperhatikan tingkat kefasihan bacaan siswa, 

namun setelah melakuan beberapa evaluasi siswa dan guru ini juga 

merupakan hal terpenting untuk memperbaiki kualitas bacaan siswa, 

meskipun begitu, alhamdulillah ada beberapa siswa di kelas 5 ini 

yang hafalannya hampir selesai pada juz 30 jadi nanti di kelas 6 

mereka tinggal melanjutkan juz 29”.29 

Pernyataan serupa juga diperkuat oleh Queen siswa kelas 5 dalam 

wawancara dengan penulis menyatakan, sebagai berikut: 

“Untuk menjaga kefasihan saya juga masih belajar di sekolah sama 

guru ngaji di rumah dan selalu disarankan sama pak guru untuk buka 

youtube lihat bacaan-bacaan qori/qoriah biar bisa dijadiin contoh, 

soalnya kan kadang banyak ayat yang mirip terus juga tempo bacaan 

harus diatur biar bacanya tidak cepat-cepat supaya harakatnya jelas 

bacanya sama berhentinya tepat, karena waktu setoran itu juga selalu 

di koreksi sama pak guru dan di pelajaran BTQ kita juga diajarin 

bacanya gimana biar fasih”.30 

Dari ketiga aspek- aspek penilaian kualitas hafalan Al-Qur’an 

tersebut dapat dijelaskan hasil hafalan siswa setelah diterapkannya 

metode-metode menghafal Al-Qur’an dari guru tahfiz dan dengan 

memperhatikan aspek penilaian kualitas hafalan Al-Qur’an SD Bani 

Saleh 2 Bekasi terbilang berhasil meskipun belum adanya metode khusus 

yang akan digarap oleh pihak Yayasan Bani Saleh. Seperti keterangan 

guru tahfiz dalam wawancara dengan penulis, sebagai berikut: 

“Alhamdulillah untuk hasil hafalannya rata-rata bagus karena sudah 

dilakukan pembelajaran BTQ dan di tahfiz sendiri dari kelas 1 

memang sudah diarahkan siswa untuk iqronya bagi yang belum bisa 

membaca, jadi ketika menghafal tidak ada kesulitan yang signifikan, 

akan tetapi ini juga kembali lagi kepada kemampuan setiap siswa 

mengenai cepat dan lamanya dalam menghafal karena sekolah tetap 

 
29 Ishak Ismail, Guru Tahfiz Kelas 5 SD Bani Saleh 2 Bekasi, wawancara oleh penulis 

di Bekasi, 24 Mei 2022. 
30Az Zahra Fathya Queen, Siswa Kelas 5 SD Bani Saleh 2 Bekasi, wawancara oleh 

penulis di Bekasi 25 Mei 2022. 
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menomor satukan kualitas walaupun juga harus diimbangi dengan 

kuantitas”.31 

 Berikut ini merupakan hasil hafalan siswa kelas 5: 

Tabel 4.5 

Hasil Hafalan Siswa Kelas 5 

No. Nama Siswa Pencapaian Hafalan 

1. Aisyah Putri Perami QS. An-Nas s/d QS. Al-Muthaffifin 

2. Az Zahra Fatha Queen S QS. An-Nas s/d QS. At-Takwir 

3. Azzarine Rania N QS. An-Nas s/d QS. As-Syams 

4. Azizah Aithafunnisa QS. An-Nas s/d QS. Al-Balad 

5. Dwi Yaheza Amora QS. An-Nas s/d QS. As-Syams 

6. Hasnan Habibi QS. An-Nas s/d QS. Ad-Dhuha 

7. Muhammad Febriansyah QS. An-Nas s/d QS. An-Naba 

8. Muhammad Rakaan K QS. An-Nas s/d QS. Al-Alaq 

9. Radienka Khairi P R  QS. An-Nas s/d QS. An-Naba 

10. Rai Raditya Yusuf QS. An-Nas s/d QS. Al-Alaq 

11. Raisha Uriel Kurniawan QS. An-Nas s/d QS. An-Naba 

12. Zhafira Claudia Muna QS. An-Nas s/d QS. At-Takwir 

13. Fika Yusvie Aprillia QS. An-Nas s/d QS. At-Takwir 

 

Adapun jika dilihat dari kriteria kualitas hafalan ada beberapa 

kriteria yang harus dipenuhi di antaranya: sudah memperbaiki kualitas 

tahsin yang benar, dapat membaca setiap ayat Al-Qur’an dengan sejelas-

jelasnya (makharijul huruf, kaidah-kaidah tajwid) dan mengingat ayat 

selanjutnya dari yang dibaca. dapat memperhatikan ayat-ayat yang sama 

 
31 Ishak Ismail, Guru Tahfiz Kelas 5 SD Bani Saleh II Bekasi, wawancara oleh penulis 

di Bekasi, 24 Mei 2022. 
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(mubaddilat) dan teliti dengan benar (juz dan surat) yang dibaca, mampu 

memperdengarkan hafalannya (sima’an) dengan tujuan dapat di koreksi 

dalam bacaan dan hafalan.32 

SD Bani Saleh 2 Bekasi selalu berusaha memperbaiki kualitas 

hafalan siswanya melalui metode pembelajaran yang dikembangkan 

setiap guru tahfiz dengan menerapkan beberapa kriteria tersebut kepada 

setiap siswanya seperti keterangan guru tahfiz kepada penulis dalam 

wawancara, sebagai berikut: 

“Tentu hal ini kami sangat memperhatikan, bahkan kemarin ketika 

pembelajaran jarak jauh kami sangat terbuka bagi siswa yang ingin 

setoran pagi, siang, bahkan malam masih dilayani oleh saya selaku 

guru tahfiz, karena saya juga fokuskan untuk memperbaiki bacaan 

mereka yang terkadang terlewat jika di sekolah. Nah ketika kembali 

ke sekolah seperti sekarang ini mereka sudah bagus bacaan terutama 

tajwidnya dan hafalannya bertambah. Apalagi di juz 30 ini ayatnya 

pendek-pendek dan mirip-mirip jadi saya juga benar-benar teliti 

ketika menyimakkan hafalan mereka, bagi siswa yang masih belum 

bagus kami ajukan nama-namanya dan dikelompokkan untuk 

dianjurkan mengikuti ekstrakulikuler tahsin/iqro”.33 

 Hal ini diperkuat oleh pernyataan Queen siswa kelas 5 dalam wawancara 

kepada penulis, sebagai berikut: 

“Selama pandemi juga kita lebih banyak belajar bacaan Al-Qur’an 

sama bapak, dan pastinya banyak setoran juga biar kelas 5 ini kita 

sudah selesai juz 30 tapi saya juga harus memperbaiki bacaan yang 

salah sebelumnya karena ini akan dibawa ke ujian, pak guru juga 

bilang ini bukan semata-mata mengejar kuantitas atau target selesai 

 
32 Jumadi Ruslan, dkk., “Jombang- Jawa Timur: Pondok Pesantren Madrasatul Qur’ 

an Tebu Ireng, Majalah Madrasatul Qur’an Time (Media Kajian Al-Qur’an dan Pendidikan), 

no. 9, (Juli-September 2021), h. 48. 
33 Ishak Ismail, Guru Tahfiz  Kelas 5 SD Bani Saleh 2 Bekasi, wawancara oleh penulis 

di Bekasi, 24 Mei 2022. 
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tapi juga harus berkualitas hafalannya supaya bacaan dan maknanya 

benar”.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, Guru 

Tahfiz, dan perwakilan Siswa Kelas 5 SD Bani Saleh 2 Bekasi dapat 

disimpulkan bahwa dalam meningkatkan kualitas hafalan siswa guru 

sangatlah berperan penting dalam membantu, membimbing dan 

mengarahkan siswa ketika pembelajaran berlangsung. Hal tersebut 

sudah dilakukan Ishak Ismail selaku guru tahfiz kelas 5. SD Bani Saleh 

2 Bekasi juga sudah menyusun mata pelajaran muatan lokal ini melalui 

kurikulum Yayasan Bani Saleh yaitu dengan tujuan siswa mampu 

 
34 Az Zahra Fathya Queen, Siswa Kelas 5 SD Bani Saleh 2 Bekasi, wawancara oleh 

penulis di Bekasi 25 Mei 2022. 
 

Gambar 4.10 

Tentang Setoran Hafalan Online dan Offline 

Sumber: Hasil Observasi Peneliti 
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menghafal juz 30 dengan target setiap kelasnya yang sudah ditentukan 

mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Adapun peningkatan kualitas 

hafalan siswa sudah cukup baik dari tingkat ke tingkat, karena setiap 

guru memperhatikan aspek penilaian kualitas hafalan siswa mulai dari: 

kelancaran hafalan, tajwid dan fashahah. 

Dari beberapa bagian yang telah diuraikan sesuai dengan hasil 

keseluruhan wawancara dengan Kepala Sekolah, Guru Tahfiz, 

Perwakilan Siswa Kelas 5 SD Bani Saleh 2 Bekasi, penulis dapat 

menarik kesimpulan bahwa dalam meningkatkan kualitas hafalan siswa 

guru tahfiz khususnya di kelas 5 menggunakan beberapa gabungan 

metode hafalan seperti pada umumnya, dan tetap memperhatikan aspek-

aspek kriteria dan penilaian kualitas hafalan. Di samping itu harus tetap 

memperhatikan target hafalan akan tetapi SD Bani Saleh 2 Bekasi tidak 

memaksakan siswanya untuk mencapai target yang dibuatkan sekolah. 

Namun menyesuaikan kemampuan para siswanya meskipun harapan 

dari tujuan pembelajaran adalah setiap siswa yang lulus dari Bani Saleh 

minimal memiliki hafalan juz 30. Pada kenyataannya rata-rata siswa di 

kelas 5 sudah ada beberapa yang hampir selesai juz 30. Penerapan 

peningkatan kualitas hafalan siswa dimulai dari pemantapan kepala 

sekolah dalam menyeleksi guru tahfizmelalui berbagai tes seperti 

praktek membaca Al-Qur’an, menyebutkan hukum-hukum tajwid, dan 

sebagainya dari pihak Yayasan Bani Saleh. Selain itu siswa diajarkan 

mata pelajaran BTQ, bagi siswa yang belum lancar dianjurkan mengikuti 

esktrakulikuler tahsin/iqro. Setelah itu siswa akan mempertanggung 

jawabkan hafalannya pada acara Tasmi’ Hifzul Qur’an untuk dites atau 

diuji hafalannya dengan guru dan pihak sekolah terkait yang kemudian 

akan diberikan sertifikat sesuai dengan hasil yang didapat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab IV untuk 

menjawab rumusan masalah di bab I yaitu mengenai Bagaimana 

Implementasi Metode Pembelajaran Tahfiz Al-Qur’an dalam 

Meningkatkan Kualitas Hafalan Siswa (Studi Kasus Kelas 5 SD Bani Saleh 

2 Bekasi), dapat penulis simpulkan sebagai berikut: 

Implementasi Metode Pembelajaran Tahfiz di SD Bani Saleh 2 

Bekasi telah berjalan sejak tahun 2016 sesuai dengan tujuan pembelajaran 

yang diharapkan adapun dalam penggunaan metode pembelajaran tahfiz 

sekolah belum menggunakan metode khusus dan selama ini metode tahfiz 

yang digunakan oleh guru tahfiz kelas 5 adalah gabungan dari beberapa 

metode yang sudah ada, yaitu: Metode Talaqqi, Metode Takrir, Metode 

tahfiz, dan Metode Tasmi’. Dengan demikian urutan kegiatan pembelajaran 

tahfiz di kelas 5, sebagai berikut: Sholat Dhuha, Tadarus, Muroja’ah 

bersama seluruh siswa di masjid, Do’a sebelum belajar, Absensi kehadiran, 

Muroja’ah bersama di kelas dengan surat pilihan guru, Setoran dengan guru 

satu-persatu sesuai dengan target masing-masing (dengan terlebih dahulu 

mentakrir hafalan sebelumnya) setelah itu dilanjutkan dengan hafalan baru, 

Do’a penutup. 

Adapun hasil dari diterapkan metode-metode tersebut berdasarkan 

fakta di lapangan setelah penulis melakukan observasi dan wawancara di 

sekolah kepada siswa adalah rata-rata siswa dapat mencapai target 

hafalannya bahkan ada yang hampir melampaui target. Upaya yang 

dilakukan sekolah dalam meningkatkan kualitas hafalan siswa adalah 

dengan menambahkan mata pelajaran Baca Tulis Al-Qur’an (BTQ), yang 
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di dalamnya siswa diajarkan cara membaca Al-Qur’an yang baik dan benar 

kemudian mempelajari ilmu tajwid yang antara lain terdapat: makhrarijul 

huruf, hukum nun dan mim mati, qalqalah, ghunnah, dan sebagainya, 

melakukan pengelompokkan bagi siswa yang sudah bagus dan belum 

bacaannya dipisahkan dan akan dianjurkan untuk mengikuti ekstrakuliker 

iqro/tahsin, selanjutnya diadakannya Tasmi’ Hifzul Qur’an sebagai 

pembuktian hafalan siswa dan bentuk penghargaan kepada siswa berupa 

pemberian sertifikat untuk siswa yang telah mencapai target. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah penulis paparkan di atas 

maka dapat mengemukakan beberapa saran, sebagai berikut: 

1. Bagi Kepala Sekolah agar berkoordinasi dengan pihak yayasan terkait 

penggunaan metode ummi yang segera akan digunakan sekolah pada 

tahun ajaran baru. Agar metode pembelajaran tahfizh seragam digunakan 

oleh seluruh guru tahfizh di SD Bani Saleh 2 Bekasi. 

2. Bagi Guru Tahfiz agar selalu mempertahankan kualitas dan profesional 

dalam mengajar serta mengupgrade diri dan skill untuk dapat 

menerapkan metode yang akan digunakan sekolah nanti pada tahun 

ajaran baru. 

3. Bagi Siswa, senantiasa mempelajari dan mengenal macam-macam 

metode tahfiz lainnya selain yang diajarkan guru di sekolah serta selalu 

memperbaiki, menambah kualitas bacaan dan hafalan Al-Qur’an. Selalu 

semangat dalam belajar khusunya menghafal Al-Qur’an. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 Transkip Wawancara 

Transkip Wawancara Kepala Sekolah 

Nama   : Rofikoh, S.Pd 

Jabatan   : Kepala Sekolah 

Waktu    : 09.00 – 10.00 WIB 

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Mei 2022 

Tempat   : Ruang Kepala Sekolah SD Bani Saleh 2 Bekasi 

Penulis Bagaimana sejarah mata pelajaran tahfiz Al-Qur’an di 

Yayasan Bani Saleh? 

Narasumber Untuk mata pelajaran tahfizh kita baru ada di tahun 2016, 

kalau di yayasan itu dari tahun 2000 sekian lah. Tahfiz 

sendiri termasuk ke dalam muatan lokal utama (wajib) 

dan menjadi program unggulan di yayasan Bani Saleh. 

Karena kita sekolah Islam tapi tidak menyebutkan Islam 

terpadu pada nama sekolah, hanya menamakan SD Bani 

Saleh. 

Penulis Apa tujuan ditambahkannya tahfiz sebagai mata 

pelajaran wajib di SD Bani Saleh 2 ? 

Narasumber Mata pelajaran tahfiz di SD Bani Saleh 2 dihadirkan 

dengan bertujuan menjadi program unggulan di SD kami 

yang nantinya lulusan SD Bani Saleh 2 memiliki hafalan 

atau menghafal setidaknya juz 30 jika melebihi target itu 

lebih baik. 

Penulis Apakah program tahfiz berjalan sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan ? 
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Narasumber Program tahfiz Al-Qur’an di SD Bani Saleh 2 berjalan 

sesuai dengan yang diharapkan, karena nantinya akan 

dievaluasi berupa tes hafalan dengan membaca surat dan 

menyambung ayat secara acak dalam acara Tasmi’ 

Hifzhul Qur’an yang dilaksanakan setahun sekali dan 

disaksikan oleh yayasan, wali murid dan seluruh warga 

sekolah. Sebagai pembuktian bahwa siswa telah 

menghafal surat sesuai dengan target mereka dan akan 

diberikan sertifikat oleh sekolah. 

Penulis Bagaimana pandangan kepala sekolah terhadap siswa 

yang baru mengenal dunia tahfiz Al-Qur’an ? 

Narasumber Bagi saya kemampuan setiap siswa berbeda-beda ada 

beberapa siswa kami yang berasal dari tk umum atau tk 

Islam juga yang di dalam ada pembelajaran mengenai Al-

Qur’an, tetapi di sekolah kami mengadakan tes 

kompetensi bagi setiap calon siswa untuk mengetahui 

kemampuan meraka mengenai pemahaman tentang 

membaca dan menulis Al-Qur’an. Tes iqro dan 

pembenahan bagi siswa yang belum bisa membaca akan 

di kelompokkan dan diarahkan tahsinnya. 

Penulis Apakah ada metode tahfiz khusus yang dicetuskan oleh 

Yayasan Bani Saleh ? 

Narasumber Mengenai metode pembelajaran tahfiz sendiri yayasan 

akan menyiapkan dengan menggunakan metode ummi, 

namun untuk penerapannya di SD Bani Saleh II masih 

belum dilakukan, karena masih dalam proses 

penggarapan serta penyesuaian terhadap guru dan siswa, 

insya Allah akan segera diterapkan pada tahun ajaran 
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baru nanti. Sementara itu untuk sejauh ini metode yang 

dilakukan adalah menyesuaikan terhadap gaya mengajar 

guru dan siswa agar dapat mecapai target yang sudah 

ditentukan sekolah untuk kelas 1-6 sesuai pembagian 

surahnya. 

Penulis Bagaimana cara kepala sekolah memilih guru yang tepat 

untuk bisa menerapkan metode tersebut kepada siswa ? 

Narasumber Syarat untuk menjadi guru di SD Bani Saleh 2 harus bisa 

mengaji dengan baik dan benar sesuai ilmu tajwid. jadi 

ada tesnya oleh pihak yayasan, setelah itu diserahkan 

kepada kepala sekolah untuk nantinya diadakan seleksi 

kembali satu persatu dengan tes hafalan Qur'an. Jika 

terpilih akan diajukan namanya ke yayasan.  

Penulis Apakah ada pelatihan khusus terhadap guru tahfiz 

sebelum ditetapkan sebagai guru tahfiz ? 

Narasumber setiap bulannya ada peningkatan profesionalisme dan 

evaluasi guru yang diselenggarakan pihak yayasan. Jadi, 

semua guru-guru tahfiz akan dikumpulkan untuk 

mengikuti upgrading guru di yayasan Bani Saleh. 
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Transkip Wawancara Guru Tahfiz 

Nama   : Ishak Ismail, S.Pd.I 

Jabatan   : Guru Tahfiz Kelas 5 

Waktu   : 09.00 - 10.00 WIB 

Hari/Tanggal : Selasa, 24 Mei 2022 

Tempat   : Ruang Guru SD Bani Saleh 2 Bekasi 

Penulis Metode apa yang bapak gunakan untuk mengajar siswa   

menghafal Al-Qur’an ? 

Narasumber Metode ini kan ada beberapa yang kita ambil dari yang 

sudah ada, kalo saya menggunakan seperti metode setoran, 

talaqqi, takrir, tasmi’, dan untuk siswanya juga saya suruh 

mendengarkan murottal dari rumah agar ketika di sekolah 

langsung setor. Namun di sekolah  siswa juga dibantu 

dengan mata pelajaran BTQ untuk membenarkan tahsin 

dan tajwid meraka. Jadi tahapan sebelum KBM adalah 

muroja’ah bersama-sama sebelum belajar, dan pada mata 

pelajaran tahfiz sendiri setiap siswa nanti terlebih dahulu 

hafalan minggu lalu 1-2 surat, baru diizinkan ziyadah 

hafalan selanjutnya. Kemudian diakhir tahun ajaran 

sekolah akan menyuruh siswa untuk mentasmi’kan hafalan 

mereka pada acara Hifzhul Qur’an. 

Penulis Mengapa menggunakan berbagai metode tersebut  ? 

Narasumber Karena dari yayasan sendiri baru mau menggunakan 

metode ummi tapi untuk penerapannya masih belum 

karena masih dalam tahap persiapan dari berbagai aspek. 
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Sehingga saya selama ini menggunakan metode-metode 

yang sudah ada dan disesuaikan dengan kemampuan yang 

saya bisa. 

Penulis Bagaimana tingkat keefektifan metode tahfiz tersebut 

setelah diterapkan kepada siswa ? 

Narasumber Mengingat kemampuan siswa yang berbeda kami tidak 

memaksakan jika target tidak selesai dapat dilanjutkan di 

kelas berikutnya, syukur-syukur jika mereka melebihi 

target yang diberikan sekolah. Saat ini pembelajaran juga 

sudah dilakukan dengan tatap muka, oleh karena itu siswa 

dapat belajar dengan normal kembali ke sekolah dengan itu 

KBM akan berjalan lebih ekeftif. Terkait metode ini 

alhamdulillah beberapa siswa sudah dapat mencapai target. 

Penulis Apakah ada hambatan dalam menerapkan metode tesebut 

kepada siswa yang baru mengenal tahfizh ? 

Narasumber Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, metode yang 

kita lakukan sejauh ini memang belum merujuk kepada 

metode-metode yang digunakan sekolah lain, namun pada 

tahun ajaran baru nanti yayasan telah menyiapkan dan 

menggodok metode ummi untuk digunakan di sekolah 

kami. Adapun sampai saat ini kami menggunakan metode 

yang sesuai kemampuan gurunya, untuk hambatannya atau 

kekurangan dari metode-metode tersebut saya merasa tidak 

setiap siswa bisa menerapkan metode tersebut, terlebih lagi 

sistem sekolah yang menargetkan hafalan membuat siswa 

hanya fokus dalam menambah namun jarang memuroja’ah 

hafalan sebelumnya sehingga kurang maksimal, tidak 

terpantaunya siswa secara keseluruhan ketika setoran 
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online makanya ketika kembali kesekolah beberapa siswa 

lupa akan hafalannya. 

Penulis Apa saja kelebihan dan kekurangan metode tersebut bagi 

siswa  dan  guru ? 

Narasumber Kelebihannya bagi saya selaku guru alhamdulillah rata-

rata siswa dapat mengikuti dengan baik setiap metode 

ketika pembelajaran offline, kekurangannya paling ketika 

pembelajaran online tidak terpantaunya siswa saat 

menghafal dan setoran saya rasa kurang efektif. Karena 

takrir siswa kurang maksimal. 

Penulis Apa upaya yang dilakukan guru tahfizh dalam menjaga 

kualitas hafalan siswa ? 

Narasumber Siswa senantiasa di muroja’ah hafalannya setiap pagi 

sebelum belajar di kelas dan ketika setelah sholat dhuha 

tidak hanya pada saat mata pelajaran tahfizh berlangsung 

saja dan kegiatan tersebut sudah dibiasakan sejak kelas 1 

sampai kelas 6, untuk peningkatannya sendiri bagi siswa 

yang belum lancar hafalan kita akan mengulang-ulang 

sampai bisa baru bisa naik ke surah selanjutnya. 

Penulis Apa saja yang menjadi kriteria penilaian dalam menghafal 

Al-Qur’an ? 

Narasumber Untuk kriteria penilaian hafalan ini saya selaku guru selalu 

memperhatikan pelafalan yang benar, pengucapan huruf 

hijaiyyah, penggunaan tajwid di setiap ayat terutama 

panjang pendeknya, hukum nun mati, mim mati, ghunnah 

dan qalqalah. Ditambah lagi kelancaran saat membaca 

hafalannya, tentunya penilaian ini berlaku pada saat 

setoran, muroja’ah sampai nanti mereka ujian tahfiz 
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berupa mentasmi’kan beberapa surat wajib dan pilihan dari 

guru sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. 

Penulis Apakah ada target hafalan yang dibuatkan sekolah ? 

Narasumber Adapun klasifikasinya target hafalan siswa yaitu kelas 1-3 

menghafal surah an-Nas sampai al-Lail, kelas 4 menghafal 

surah As-Syams sampai an-Nass, kelas 5-6 Al-Balad 

sampai An-Naba. Sebagai bentuk penghargaan kepada 

siswa sekolah selalu mengadakan tasmi’ Hifzul Qur’an di 

setiap akhir tahun ajaran bagi siswa yang sudah menyelesai 

target hafalan dan nantinya akan diberikan sertifikat. 

Penulis Bagaimana hasil hafalan siswa dengan menggunakan 

metode tahfiz tersebut ? 

Narasumber Alhamdulillah untuk hasil hafalannya rata-rata bagus 

karena sudah dilakukan pembelajaran BTQ dan di tahfiz 

sendiri dari kelas 1 memang sudah diarahkan siswa untuk 

iqronya bagi yang belum bisa membaca jadi ketika 

menghafal tidak ada kesulitan yang signifikan, akan tetapi 

ini juga kembali lagi kepada kemampuan setiap siswa 

mengenai cepat dan lamanya dalam menghafal karena 

sekolah tetap menomor satukan kualitas walaupun juga 

harus diimbangi dengan kuantitas. 
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Transkip Wawancara Perwakilan Siswa Kelas 5 

 

Nama   : Az Zahra Fathya Queen 

Jabatan   : Siswa Kelas 5 

Waktu   : 10.00 - 11.00 WIB 

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Mei 2022 

Tempat   : Ruang Kelas 5 SD Bani Saleh 2 Bekasi 

Penulis Metode apa yang digunakan untuk menghafal Al-Qur’an ? 

Narasumber Kalo metode saya suka dibaca berulang-ulang sampe hafal 

(wahdah) dan kadang suka dibantuin sama guru ngaji di 

rumah (talaqqi). 

Penulis Dari berbagai metode yang ada, mengapa memilih 

menggunakan metode tersebut? 

Narasumber Karena menurut saya dengan pake metode itu lebih cepat 

hafal ya walaupun tergantung ayatnya juga, kalo misalnya 

ayatnya rada panjang-panjang saya juga rada lama, karena 

lebih mudah ngafal ayat pendek tapi banyak dari pada ayat 

panjang tapi sedikit. 

Penulis Apakah sebelumnya pernah menghafal Al-Qur’an dengan 

metode tersebut ? 

Narasumber Pernah kalo karena saya dari awal kelas 1 udah ngafal dengan 

cara seperti ini dan sudah terbiasa. 

Penulis Apakah ada hambatan dalam menerapkan metode tersebut ? 

Narasumber Masalah yang sering saya hadapi ketika menghafal 

denganmetode ini seringnya ketuker dengan ayat-ayat di surat 
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lain, soalnya kan ini metode wahdah jadi ngafalinnya itu saya 

ulang-ulang beberapa kali ketika mau diterapin apalagi sama 

ayat-ayat pendek jadinya kaya ketuker-tuker, dan juga saya 

muroja’ahnya harus lebih teliti karena banyaknya kemiripan 

ayat pada tiap surat. 

Penulis Apa saja kelebihan dan kekurangan metode tersebut ? 

Narasumber Kelebihannya saya bisa lihat jelas ayat-ayatnya saya peratiin 

lagi, terus saya bisa dibacakan langsung bacaan yang benar 

sama pak guru. Kekurangannya saya suka bingung kalo 

banyak yang mirip ayatnya dan juga kalo misalnya ada 

kesalahan bacaan saya sulit memperbaikinya  membutuhkan 

latihan dan waktu yang lama. 

Penulis Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menjaga kualitas 

hafalanmu ? 

Narasumber Selalu di murojaah hafalan yang sebelumnya dan tetep 

membaca Al-Qur’an walaupun kita udah hafal karena 

terkadang suka kelewat bacaannya atau ada aja yang salah, 

terus di simakin ke orang tua atau guru ngaji juga supaya tetep 

inget hafalannya. 

Penulis Apakah ada trik khusus dalam menghafal ? 

Narasumber Triknya selalu mengulang hafalan sebelum nambah hafalan, 

minta disimak guru supaya lebih semangat, dan hafalannya 

setiap abis subuh biar cepet lengket kalo saya. 

Penulis Apakah ada target hafalan diri sendiri selain yang dibuatkan 

sekolah ? 

Narasumber Kalo target belum ada saya masih menghafal hafalan yang 

dari sekolah tapi targetnya paling saya mau melebihin target 

pas kelas 6 udah ngafal juz 29. 
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Penulis Apa yang dilakukan jika kualitas hafalan belum bagus ? 

Narasumber Untuk menjaga kefasihan saya juga masih belajar di sekolah 

sama guru ngaji di rumah dan selalu disarankan sama pak 

guru untuk buka youtube lihat bacaan-bacaan qori/qoriah biar 

bisa dijadiin contoh, soalnya kan kadang banyak ayat yang 

mirip terus juga tempo bacaan harus di atur biar bacanya tidak 

cepat-cepat supaya harakatnya jelas bacanya sama 

berhentinya tepat, karena waktu setoran itu juga selalu di 

koreksi sama pak guru dan di pelajaran BTQ kita juga diajarin 

bacanya gimana biar fasih 

 

Transkip Wawancara Perwakilan Siswa Kelas 5 

Nama   : Rashia Uriel Kurniawan 

Jabatan   : Siswa Kelas 5 

Waktu   : 10.00 - 11.00 WIB 

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Mei 2022 

Tempat   : Ruang Kelas 5 SD Bani Saleh 2 Bekasi 

Penulis Metode apa yang digunakan untuk menghafal Al-Qur’an ? 

Narasumber Biasaya kalo ngafal sendiri saya suka dengerin murottal nanti 

diulang-ulang sampai hafal. Kalo metode yang biasanya 

diajarin sekolah pertama itu setoran tahfiz biasa terus 

ditalaqqiin, jadi kita suka dibantuin bapak kalo masih 

kesulitan mengucapkan huruf atau ada salah-salah, terus juga 

pastinya ada takrir/murojaah agar diulang-ulang hafalan 
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sebelumnya, supaya kita tidak lupa, sama nanti diakhir kita 

disuruh tasmi’in hafalannya di depan banyak orang. 

Penulis Dari berbagai metode yang ada, mengapa memilih 

menggunakan metode tersebut? 

Narasumber Karena metode tersebut mudah untuk diterapkan, kita tinggal 

dengerin aja murottal dari youtube terus ikutin bacaannya 

yang bener. 

Penulis Apakah sebelumnya pernah menghafal Al-Qur’an dengan 

metode tersebut ? 

Narasumber Belum si baru-baru ini aja karena direkomendasiin sama pak 

guru, suruh dengerin murottal aja. 

Penulis Apakah ada hambatan dalam menerapkan metode tersebut ? 

Narasumber Hambatanya ga terlalu banyak sih, paling saya jadi jarang 

buka Al-Qur’an kalo di rumah langsung aja setel murottal 

sampe hafal. 

Penulis Apa saja kelebihan dan kekurangan metode tersebut ? 

Narasumber Kelebihannya menurut saya kita jadi tau bacaan yang bener 

kaya gimana, kekurangannya kadang ada bacaaan yang beda-

beda dari tiap syeikhnya  

Penulis Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menjaga kualitas 

hafalanmu ? 

Narasumber Menurut saya yang terpenting dari hafalan Al-Qur’an itu 

selain kita udah pakai tajwid ketika membaca ayat, kita juga 

harus lancar dan jangan sampai lupa-lupa. Di sekolah juga 

bapak selalu ngingetin kalo kita lancar ya harus di ulang-

ulang dan gabisa lanjut dulu ke surat berikutnya, makanya 

saya juga selalu ngafal di rumah dikit-dikit dan ada guru ngaji 
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juga untuk nyimakin hafalan biar di sekolah tinggal setor dan 

langsung dinilai diabsen tahfiz. 

Penulis Apakah ada trik khusus dalam menghafal ? 

Narasumber Triknya paling menghafalnya di sore atau abis maghrib 

nambah hafalan sedikit-sedikit dalam sehari agar tidak 

keteteran nantinya, terus muroja’ah yang paling penting. 

Penulis Apakah ada target hafalan diri sendiri selain yang dibuatkan 

sekolah ? 

Narasumber Ada target selalu hafalan di rumah jadi nanti di sekolah udah 

melampaui targer dan lanjut ke juz 29. 

Penulis Apa yang dilakukan jika kualitas hafalan belum bagus ? 

Narasumber Muroja’ah, tidak nambah hafalan dulu atau banyakin 

ulangnya dari pada nambahnya sama minta di koreksi ke pak 

guru bacaannya sudah bener apa belum. 
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Lampiran 2 Surat Izin Permohonan Penelitian 
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Lampiran 3 Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

 
 

Lampiran 4 Dokumentasi 

  Gambar 1.1 

Tentang Ruang Kelas 

 

 

Gambar 1.2 

Tentang Kegiatan Observasi dan Wawancara Siswa 

Sumber: Hasil Observasi Peneliti 

Sumber: Hasil Observasi Peneliti 
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  Gambar 1.3 

Tentang Kegiatan Wawancara dengan Guru Tahfizh 

Sumber: Hasil Observasi Peneliti 
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