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MOTTO 

 

“Jalani dan selesaikan apa yang telah kau mulai dengan tidak mudah” 

 

…..        

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.  

(Q.S Al-Baqarah [2] : 286) 

 

“Terus berusaha dan tak kenal putus asa” 

 

 من جد و جد
“Barangsiapa bersungguh-sungguh, pasti akan mendapatkan 

hasil” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

  Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari 

abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, 

transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini : 

1. Konsonan 

 

 a : أ

 b : ب

 t : ت

 ts : ث

 j : ج

 h : ح

 kh : خ

 d : د

 dz : ذ

 r : ر

 z : ز

 s : س

 sy : ش

 sh : ص

 dh : ض

 

 th : ط

 zh : ظ

 „ : ع

 gh : غ

 f : ف

  q : ق

 k : ك

 l : ل

 m : م

 n : ن

 w : و

 h : ه

 „ : ء

 y : ي

  

 

2. Vokal  

Vokal tunggal  Vokal Panjang  Vokal Rangkap 

Fathah : a آ : â  َ  ي … : ai 

Kasrah : i ي : î  َ  و … : au 

Dhammah : u و : û 

 

3. Kata Sandang 

a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) qamariyah  

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) qamariyah 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh : 

 al-Madînah : املدينة  Al-Baqarah : البقرة
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b. Kata Sandang yang diikuti oleh alif-lam (ال) syamsiyah 
Kata Sandang yang diikuti oleh alif-lam (ال) syamsiyah 

ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan 

dan sesuai dengan bunyinya. Contoh : 

 as-sayyidah : السيدة  ar-rajul : الر جل

 ad-Dârimî : الدارمي  asy-syams : الشمس

c. Syaddah (Tasydîd) 

Syaddah (Tasydîd) dalam system aksara Arab digunakan 

lambang (ّـ), sedangkan alih aksara ini dilambangkan dengan 

huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang bertanda tasydîd. 

Aturan ini berlaku secara umum, baik tasydîd yang berada di 

tengah kata, diakhir kata ataupun yang terletak setelah kata 

sandang yang diikuti oleh huruf – huruf syamsiyah. Contoh:  

ه  بِالل   َمنَّا  Âmannâ billâhi :أَ  
السَُّفَهاء   َمنَ أَ   : Âmana as-Sufahâ′u 

 Inna al-ladzîna :ِإنَّ  الَِّذينَ 
 wa ar-rukka„i : َوالرُّكَّعِ 

d. Ta Marbûthah (ة) 

Ta Marbûthah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh 

kata sifat (na‟at), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi 

huruf “h”. Contoh: 

َف ِئَدةِ   al-Af‟idah :   اْل 

َا مِ   اَلِميَّة  َاْل  َعة  اإَِلس   : al-Jâmi‟ah al-Islâmiyyah 
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Sedangkan ta marbûthah (ة) yang diikuti atau disambungkan 

(di-washal) dengan kata benda (ism), maka dialih aksarakan 

menjadi huruf “t”. Contoh: 

 Âmilatun Nâshibah‘ :  َلٌة نَاِصَبةٌ َعامِ 

َيََة ال ك ب  َرى  al-Âyat al-Kubrâ : اْل 
e. Huruf Kapital  

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf capital, akan 

tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan 

Ejaan yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti 

penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, 

nama diri, dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD 

berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (italic) 

atau cetak tebal (bold) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk 

nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang 

ditulis capital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. 

Contoh: „Alî Hasan al-Âridh, al-„Asqallânî, al-Farmawî dan 

seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur`an  dan nama-

nama surahnya menggunakan huruf capital. Contoh : Al-Qur`an 

, Al-Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya. 
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ABSTRAK 

 

Farah Dilla Marfiah (15311578). Skripsi dengan judul “Implementasi 

Metode Simak Audio Terhadap Kualitas Hafalan Al-Qur`an  Siswa 

SMPIT Ash-Shibgoh Tangerang”. Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Fakultas Tarbiyah. Institut Ilmu Al-Qur`an  (IIQ) Jakarta, tahun 2019. 

 

Menghafal Al-Qur`an  bukanlah tugas dan perkara yang mudah, artinya tidak 

semudah membalikan telapak tangan. Salah satu upaya terpenting dalam 

pembinaan tahfiz Al-Qur`an  adalah metode. Sebab metode memiliki peranan 

penting dan sangat dibutuhkan, Dengan adanya metode akan bisa memudahkan 

seseorang dalam menghafal Al-Qur`an  dan meningkatkan hafalannya secara 

terprogram. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana 

implementasi metode simak audio terhadap kualitas hafalan Al-Qur`an di 

SMPIT Ash-Shibgoh? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut digunakan 

metode penelitian deskriptif analisis dan pendekatan kualitatif. Adapun 

langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah menggunakan 

teknik observasi, wawancara mendalam dan mengumpulkan dokumentasi yang 

berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses 

penerapan metode simak audio terhadap kualitas hafalan Al-Qur`an  yaitu 

memiliki hasil yang baik, para siswa mampu mengingat hafalan dengan baik 

sesuai nada murattal yang digunakan ketika menghafal Al-Qur`an . Dengan 

ditunjang pula oleh program murâja„ah dengan sistem OD3R, OD3P, dan 

OD5P. Adapun kendala yang dijumpai saat proses pelaksanaan program tahfiz 

adalah beberapa siswa yang terkadang lupa nada murattal pada awal ayat 

halaman apabila tidak diperdengarkan terlebih dahulu. Solusi dalam mengatasi 

kendala implementasi metode simak audio yaitu : Membiasakan diri untuk 

lebih rajin murâja„ah  menggunakan murattal yang digunakan dalam 

menghafal Al-Qur`an .  

 

Kata kunci : Menghafal Al-Qur`an , Metode dan Metode Simak Audio 
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ABSTRACT 

Farah Dilla Marfiah (15311578). Thesis with the title "Implementation of 

the Audio View Method for Al-Qur`an  Memory Quality of SMPIT Ash-

Shibgoh Tangerang Students". Islamic Education (PAI) Study Program at 

the Tarbiyah Faculty. Jakarta Institute of Sciences (IIQ), 2019. 

 

Memorizing the Qur`an  is not an easy task and case, meaning it is not as easy 

as turning your palm. One of the most important efforts in the formation of 

tahfiz Al-Qur`an  is the method. Because the method has an important and very 

necessary role, with the method will be able to facilitate someone in 

memorizing the Qur`an  and improve the memorization programmatically. The 

formulation of the problem in this study is how the implementation of the 

method of listening to the audio quality of Al-Qur`an  memorization at SMPIT 

Ash-Shibgoh? To answer the formulation of the problem used descriptive 

analysis methods and qualitative approaches. The steps taken in this study are 

using observation techniques, in-depth interviews and collecting 

documentation relating to the object of research. The results of the study show 

that the process of applying the audio listening method to the memorization 

quality of the Qur`an  is having good results, the students are able to memorize 

the memorization well according to the murattal tone used when memorizing 

the Qur`an . Supported by the murâja„ah  program with OD3R, OD3P and 

OD5P systems. The obstacles encountered during the process of implementing 

the tahfiz program are some students who sometimes forget the murattal tone 

at the beginning of the verse page if it is not played first. The solution to 

overcome the obstacles to the implementation of the audio referral method is: 

Getting used to more diligently using the Murattal murâja„ah  used in 

memorizing the Qur`an . 

 

Keywords: Memorizing the Qur`an , Methods and Methods of Listening 

Audio 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Al-Qur`an adalah kitab suci yang diturunkan kepada nabi 

Muhammad SAW. untuk disampaikan pada umat manusia yang 

dijadikan sebagai sumber utama dan pertama ajaran Islam. 

Al-Qur`an  diyakini umat Islam sebagai sumber hukum yang 

berlaku sepanjang zaman dan di segala tempat. Sebagai sumber 

utama, Al-Qur`an  menyediakan pedoman hidup, baik dalam 

bentuknya yang rinci, maupun yang bersifat global (prinsip-prinsip). 

Selain itu, Al-Qur`an  juga menjelaskan hukum-hukum dalam bentuk  

yang qath`i (konkrit) dan dzanni (abstrak).
1
 

Di sam ping itu Al-Qur`an  adalah kalâmullâh yang diturunkan 

dengan berbahasa arab, yaitu satu-satunya bahasa yang terjaga dengan 

baik dan Allah SWT. telah memberikan jaminan tentang kesucian dan 

kemurnian Al-Qur`an  selama-lamanya. Allah SWT. berfirman : 

               :٩ احلجر  

Artinya:  “Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur`an , 

dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya” (Q.S Al-Hijr 

[15] : 9) 

 

Jaminan Allah SWT. tersebut dibuktikan dengan adanya hufaz 

(penghafal Al-Qur`an ) ditengah kita. Mereka bukan hanya hafal Al-

Qur`an , tetapi mereka juga memiliki daya nalar yang sangat baik, 

karena digunakan untuk murâja’ah atau takrir. Menurut Abdullah 

                                                             
1 Huzaemah T. Yango, “Al-Qur`an ; Kitab Suci Aktual Sepanjang Zaman”, dalam 

Jurnal Misykat Ilmu-ilmu Al-Qur`an , Hadits, dan Syariah, vol.1, No.2, September 2008, h.1 
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Subaih professor psikologi di Universitas Imam Muhammad bin 

Su’ud Al-Islamiyah di Riyadh. Bahwa orang yang terbiasa 

menghafalkan Al-Qur`an  maka ia akan belajar keseriusan dalam 

hidup serta belajar mengatur hidupnya. 

Bagi seorang muslim, menghafal Al-Qur`an  baik secara 

keseluruhan 30 juz maupun sebagiannya saja, merupakan ibadah. 

Menghafal Al-Qur`an  adalah ibadah yang sangat agung. 

Menghafalkan Al-Qur`an  adalah perintah Allah SWT. dan rasul-Nya. 

Setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT. dan rasul-Nya 

pasti mengandung kemaslahatan bagi umat Islam, baik kemaslahatan 

di dunia maupun di akhirat.
2
 

Dorongan untuk menghafal Al-Qur`an  sendiri telah dijelaskan 

dalam firman-Nya : 

              ٢٢ : القمر    

Artinya : “Dan Sesungguhnya telah Kami mudahkan Al- 

Quran untuk pelajaran, Maka Adakah orang yang mengambil 

pelajaran?” (Q.S Al-Qamar [54] : 22) 

 

Ayat ini mengindikasikan kemudahan dalam menghafal Al-

Qur`an  karena Allah SWT. akan memberi pertolongan dan kemudahn 

bagi para penghafal Al-Qur`an . Sebab memelihara kesucian dengan 

menghafalkannya adalah pekerjaan yang terpuji dan amal yang mulia, 

yang sangat dianjurkan agama. 

Kegiatan menghafal Al-Qur`an  atau yang dikenal dengan tahfiz 

Al-Qur`an  itu sangat mempengaruhi kecerdasan akal dalam berfikir. 

Karena dengan menghafal, otak akan terlatih untuk memproduksi 

                                                             
2 Abu Ammar, Abu Fatiah Al-Adnani, Negeri-Negeri Penghafal Al-Qur`an , 

(Sukoharjo: Al-Wafi, 2015), h. 104 
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tanggapan-tanggapan yang telah tersimpan secara cepat dan tepat, 

sesuai dengan tanggapan-tanggapan yang diterimanya.
3
  

Kegiatan tahfiz ini kebanyakan dijumpai di pondok-pondok 

pesantren, bahkan ada sebagian pondok pesantren yang 

mengkhususkan program tersebut sehingga dikenal dengan pondok 

pesantren tahfiz Al-Qur`an . Dari pondok pesantren inilah lahir hufaz 

intelektual. Disanalah para santri dibina secara khusus hingga hafal 

dan paham secara keseluruhan. 

Selain pondok pesantren, program tahfiz Al-Qur`an  juga sudah 

banyak ditemukan di sekolah-sekolah Islam, dari mulai tingkat dasar 

sampai perguruan tinggi. Bahkan sebagian lembaga-lembaga tersebut 

menjadikan hufaz Al-Qur`an  sebagai syarat mutlak masuk atau 

penerimaan buku rapor. 

Dengan adanya program tahfiz tersebut yang ikut berkontribusi 

terhadap dunia pendidikan agama, sebagian besar sekolah-sekolah 

banyak yang memasukkan program tahfiz ke dalam kurikulum 

sekolah. Sejalan dengan undang-undang Republik Indonesia: 

Dalam UU RI No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pasal 37 ditegaskan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan semua 

jenjang pendidikan baik pendidikan dasar, menengah, dan tinggi 

wajib memuat antara lain pendidikan agama.
4
  

Salah satu lembaga pendidikan di wilayah Tangerang yang 

memberikan kesempatan untuk belajar menghafal Al-Qur`an  sejak 

usia remaja yaitu SMPIT Ash-Shibgoh Tangerang. Siswa-siswinya 

menghafal dimulai dari juz 1, 2, 3 dan seterusnya. 

                                                             
3 Alex Sobur, Psikologi Umum, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2003), h. 260 
4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Pasal 37 
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Untuk mencapai tujuan dibutuhkan suatu strategi dan cara yang 

pantas dan cocok, sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. 

Demikian pula dengan pelaksanaan menghafal Al-Qur`an , 

memerlukan suatu metode dan teknik yang dapat memudahkan usaha- 

usaha tersebut, sehingga dapat berhasil dengan baik. Oleh karena itu, 

metode merupakan salah satu faktor yang turut menentukan 

keberhasilan dalam menghafal Al-Qur`an .  

Di zaman yang serba canggih pada saat ini, ada banyak sekali 

metode yang bisa digunakan untuk membantu proses penghafalan Al-

Qur`an . Hal ini bisa kita temui di media elektronik dan juga di media 

cetak. Selain itu, kita juga dapat menemukan dan mengikuti metode-

metode tahfiz Al-Qur`an  yang dipakai pada instansi pendidikan 

formal ataupun non-formal. 

Adapun metode yang digunakan siswa SMPIT Ash-Shibgoh 

dalam meningkatkan kelancaran hafalannya, yaitu metode simak 

audio. Sesuai hasil observasi yang penulis teliti pada siswa SMPIT 

Ash-Shibgoh, metode simak audio tersebut mengunakan audio yaitu 

murattal yang didengarkan dan dipandu oleh instruktur tahfiz kepada 

siswa siswi tersebut ketika melaksanakan pembelajaran tahfiz.  

Dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul: 

“Implementasi Metode Simak Audio Terhadap Kualitas Hafalan Al-

Qur`an  Siswa SMPIT Ash-Shibgoh Tangerang”. Dengan harapan  

penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan 

SMPIT Ash-Shibgoh terutama dalam menghasilkan generasi yang 

hafiz dan hafizah. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi 

masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan metode simak audio di SMPIT Ash-

Shibgoh? 

2. Bagaimana evaluasi menghafal Al-Qur`an  di SMPIT Ash-

Shibgoh? 

3.  Bagaimana problematika yang dihadapi oleh siswa dalam 

menghafal Al-Qur`an ? 

4. Bagaimana problematika yang dihadapi Instruktur tahfiz dalam 

menerima hafalan siswa? 

5. Bagaimana hasil hafalan Al-Qur`an  siswa dengan metode simak 

audio di SMPIT Ash-Shibgoh? 

6. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan  

metode simak audio di SMPIT Ash-Shibgoh? 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian perlu dilakukan untuk 

memberikan pemahaman yang lebih spesifik dan mengerucut serta 

menghindari pembahasan yang terlalu meluas. Dalam hal ini maka 

pembahasan dalam penelitian ini terfokus pada implementasi 

penggunaan metode simak audio dalam pembelajaran tahfiz. Adapun 

subjek penelitiannya ialah SMPIT Ash-Shibgoh Tangerang. 

D. Perumusan Masalah 

Sesuai dengan pembatasan masalah di atas, maka penulis 

merumuskan masalah pokok yaitu : “Bagaimana implementasi 

penggunaan metode simak audio dalam meningkatkan kualitas 

hafalan Al-Qur`an  siswa?” 
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E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

bagaimana implementasi metode simak audio terhadap kualitas 

hafalan Al-Qur`an  siswa SMPIT Ash-Shibgoh. 

F. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi pengembangan khazanah ilmu khususnya dalam 

pendidikan tahfiz Al-Qur`an . 

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

a. Lembaga pendidikan yang menerapkan program menghafal 

Al-Qur`an  

b. Untuk menambah pengetahuan yang berguna bagi penulis saat 

terjun di masyarakat agar dapat mengaplikasikan ilmu yang 

didapat. 

G. Metode dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu jenis 

penelitian yang bertendensi memiliki ciri khas natural setting sebagai 

sumber data langsung. Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti 

hendak mendeskripsikan secara utuh dan mendalam tentang 

fenomena dalam penelitian. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

teknik triangulasi, yang berarti peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari 

sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi parsipatif, 

wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang 
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serempak. Triangulasi sumber data berarti untuk mendapatkan data 

dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.
5
 

Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-

fakta yang ditemukan dan menggunakan analisis deskriptif-eksploratif 

dengan melibatkan tiga komponen analisis yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

H. Tinjauan Pustaka 

Berikut ini, penulis akan memaparkan hasil penelitian yang 

dianggap relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis dengan 

peneliti sebelumnya, antara lain : 

1. Muhammad Iskandar, jurusan Pendidikan Agama Islam, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2012, dengan 

judul penelitian “Penerapan Metode al-Qasimi dalam Menghafal 

Al-Qur`an  di Pondok Pesantren Baitul Qur`an   Sambirejo 

Sragen”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

penerapan metode al-Qasimi dalam menghafal Al-Qur`an  serta 

faktor pendukung dan penghambatnya. Dari hasil penilitian yang 

dilakukan akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan yang pertama 

yaitu; penerapan metode al-Qasimi dalam menghafal Al-Qur`an  

di Pesantren Baitul Qur`an   Sambirejo Sragen memiliki tujuan 

yang hendak dicapai yaitu mencetak generasi Qur`ani yang 

mandiri berprestasi. Kedua, penggunaan metode al-Qasimi dapat 

berjalan cukup baik serta efektif. Variasi metode ini yaitu talaqqî 

dan murâja’ah yang meliputi : murâja‘ah individu, murâja’ah 

dengan ustadz, murâja’ah kelompok. Ketiga, faktor pendukung 

penerapan metode al-Qasimi yaitu ; menggunakan satu mushaf, 

tempat yang tenang, lancar membaca Al-Qur`an , dan manajemen 

                                                             
5
 Sugiyono, Metode Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal 330 
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waktu. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu; belum mampu 

membaca Al-Qur`an  dengan baik, banyak ayat serupa namun tak 

sama, dan ayat-ayat yang sudah dihafal lupa lagi.  

Persamaan skripsi ini dengan penulis adalah sama-sama 

menggunakan penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. 

Perbedan skripsi ini dengan penulis adalah skripsi ini terfokus 

pada penerapan metode al-Qasimi dengan faktor pendukung dan 

penghambat metode tersebut sedangkan penulis terfokus pada 

bagaimana penerapan metode simak audio terhadap kualitas 

hafalan Al-Qur`an . 

2. Luthfiyyah Nabilah, jurusan Pendidikan Agama Islam, Institut 

Ilmu Al-Qur`an  (IIQ) Jakarta Fakultas Tarbiyah pada tahun 2016, 

dengan judul penelitian “Penerapan Metode STIFIn dalam 

menghafal Al-Qur`an  (Penelitian dalam program tahfidz 30 Juz 

selama tujuh bulan di Rumah Qur`an   STIFIn Bekasi)” pada 

skripsi ini menggunakan metode stifin, dimana metode tersebut 

memaksimalkan kinerja otak yang memiliki kualitas yang berbeda 

dalam menghafal Al-Qur`an  karena setiap manusia memiliki 

kekuatan hafalan dibelahan otak bagian tertentu.  

Persamaan skripsi ini dengan penulis adalah sama-sama 

menggunakan penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. 

Perbedan skripsi ini dengan penulis adalah skripsi ini terfokus 

pada penerapan metode STIFIn dalam menghafal Al-Qur`an  30 

juz, sedangkan penulis terfokus pada bagaimana penerapan 

metode simak audio terhadap kualitas hafalan Al-Qur`an . 

3.  Ita Wulandari, jurusan Pendidikan Agama Islam. Institut Ilmu Al-

Qur`an  (IIQ) Jakarta Fakultas Tarbiyah pada tahun 2017, dengan 

judul penelitian “Penerapan Metode Murajaah Dalam 
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Meningkatkan Hafalan Al-Qur`an  (Studi kasus di Pondok 

Pesantren Cahaya Azami Takengon Aceh Tengah)”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan metode 

murâja’ahdalam meningkatkan hafalan Al-Qur`an  serta faktor 

pendukung dan penghambatnya. Dari hasil penilitian yang 

dilakukan akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan yaitu; 1. 

Proses menghafal Al-Qur`an  dengan metode murâja’ah studi 

kasus di Pesantren Cahaya Azami Takengon Aceh Tengah yaitu : 

menggunakan sistem  One Day One Ayah (1 hari 1 ayat) yang 

disertai lagu tartil, 2. Pelaksanaan menghafal Al-Qur`an  dengan 

metode murâja‘ah, antara lain : a. setoran, b. Murâja’ah kepada 

teman, c. Murâja’ahkepada instruktur tahfiz, d. Al-Imtihan Fii 

Murâjatil Muhafazhah (ujian mengulang hafalan). Faktor 

penghambatnya yaitu : ayat-ayat yang sudah hafal, lupa lagi, 

malas, kecapekan, dan tempat kurang mendukung. 3. Hasil 

menghafal Al-Qur`an  dengan metode murâja’ah yaitu dengan 

proses menghafal Al-Qur`an  menggunakan One Day One Ayah 

dan lagu tartil, maka hafalan santri tambah lebih baik dan benar.  

Persamaan skripsi ini dengan penulis adalah sama-sama 

menggunakan penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. 

Perbedan skripsi ini dengan penulis adalah skripsi ini terfokus 

pada penerapan metode murâja’ah dalam meningkatkan hafalan 

Al-Qur`an , sedangkan penulis terfokus pada bagaimana 

penerapan metode simak audio terhadap kualitas hafalan Al-

Qur`an . 

4. Isnawati, jurusan Pendidikan Agama Islam. Institut Ilmu Al-

Qur`an  (IIQ) Jakarta Fakultas Tarbiyah pada tahun 2017, dengan 

judul penelitian “Implementasi Metode Takrir Dalam 
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Meningkatkan Hafalan Al-Qur`an  Santri (Studi Kasus Pondok 

Pesantren Tahfidzul Qur`an   Aly-Izzah Benda Sirampog Brebes)” 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan  

metode takrir dalam meningkatkan hafalan santri serta faktor 

pendukung dan penghambatnya. Dari hasil penilitian yang 

dilakukan akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan bahwa hasil 

analisis data penelitian menunjukkan nilai korelasi sebesar 1,032 

dengan “r” table masing-masing sebesar 0,374 taraf signifikan 5% 

dan 0,478 taraf 1% dari perolehan df sebesar 26. Maka dengan 

demikian “r” hitung lebih besar dari ro baik pada taraf 5% atau 

1% maka berdasarkan data yang ada, maka Hipotesis Alternatif 

(Ha) yang menyatakan terdapat hubungan positif yang signifikan 

antara Variabel X (Penerapan Metode Takrir) dan Variabel Y 

(dalam Menghafal Al-Qur`an ) dengan demikian terdapat korelasi 

yang signifikan antara penerapan metode takrir dalam menghafal 

Al-Qur`an  Studi Kasus Pondok Pesantren Tahfidzul Qur`an   

Aly-Izzah Benda Sirampog Brebes. Kemudian berdasarkan 

interpretasi  sederhana dengan memperhatikan besarnya rxy 

(1,031) korelasi antara Penerapan Metode Takrir dalam 

Menghafal Al-Qur`an  Studi Kasus Santri PPTQ Aly-Izzah yang 

sangat kuat atau sangat tinggi.  

 Persamaan skripsi ini dengan penulis adalah sama-sama meneliti 

tentang hafalan Al-Qur`an . Perbedan skripsi ini dengan penulis 

adalah skripsi ini terfokus pada penerapan metode Takrir dalam 

meningkatkan hafalan Al-Qur`an  dan menggunakan metode 

penelitian kuantitatif sedangkan penulis terfokus pada bagaimana 

penerapan metode simak audio terhadap kualitas hafalan Al-

Qur`an  dan menggunakan penelitian kualitatif. 
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5. Uswatun Hasanah, jurusan Pendidikan Agama Islam. Institut Ilmu 

Al-Qur`an  (IIQ) Jakarta Fakultas Tarbiyah pada tahun 2017, 

dengan judul penelitian “Efektifitas Metode Sima`an  dalam 

menjaga Hafalan Al-Qur`an” studi analisis santri Pondok 

Pesantren Tahfidzul Qur`an   Ulumul Qur`an   Putri Bojongsari 

Depok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

efektifitas metode sima`an dalam menjaga hafalan Al-Qur`an . 

Penelitian ini dengan menggunakan penelitian kualitatif. Hasil 

dari penelitian ini bahwasanya metode sima`an  dalam menjaga 

hafalan di Pondok Pesantren Tahfidzul Ulumul Qur`an   Putri 

Bojongsari Depok sangat efektif dengan diadakannya sima`an  

berdua-dua, sima`an  empat surah pilihan (Surah Alif Lam-Mim 

As-Sajdah, Surah Yâsîn, Surah Ad-Dukhan dan surah Al-Mulk), 

sima`an  per 1 juz, sima`an  30 Juz dan sima`an  bulanan.  

Persamaan skripsi ini dengan penulis adalah sama-sama 

menggunakan penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. 

Perbedan skripsi ini dengan penulis adalah skripsi ini terfokus 

pada penerapan metode sima`an  dalam menjaga hafalan Al-

Qur`an  sedangkan penulis terfokus pada bagaimana penerapan 

metode simak audio terhadap kualitas hafalan Al-Qur`an . 

I. Sistematika Penulisan 

Mengenai sistematika dan teknik penulisan skripsi ini, penulisan 

mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi, tesis, dan disertasi 

yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-Qur`an  (IIQ) Jakarta tahun 

2017. Adapun sistematikanya penulis dibagi kedalam lima bab, di 

mana setiap bab terdiri dari sub bab, yaitu : 
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BAB I    PENDAHULUAN 

Meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, 

Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode dan Pendekatan 

Penelitian, Tinjauan Pustaka dan Sistematika Penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

  Pada bab ini. Penulis akan mengemukakan teori yang 

diperlukan dalam penelitian yang di dalamnya diuraikan 

tentang implementasi Metode Simak Audio dalam 

meningkatkan kualitas hafalan Al-Qur`an , meliputi : 

Pengertian implementasi, pengertian menghafal, pengertian 

Al-Qur`an , adab sebelum membaca Al-Qur`an , kiat-kiat 

sebelum menghafal Al-Qur`an , keutamaan menghafal Al-

Qur`an , manfaat menghafal Al-Qur`an , faktor pendukung 

menghafal Al-Qur`an  dan faktor penghambat menghafal Al-

Qur`an . Bagian kedua membahas tentang metode simak 

audio, meliputi : pengertian metode menghafal Al-Qur`an , 

macam-macam metode menghafal Al-Qur`an , dan 

pengertian metode simak audio dalam menghafal Al-Qur`an.  

BAB III KAJIAN OBYEK PENELITIAN 

Sebagaimana layaknya penulisan ilmiah, maka penulis 

menggunakan metode yang berlaku dalam penulisan ilmiah, 

diantaranya: Tempat dan Waktu Penelitian, Jenis dan  

Pendekatan Penilitian, Sumber Data, Fokus Penelitian, 

Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian, Keabsahan 

Data, dan Teknik Analisis Data. 
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BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini, bagian pertama penulis paparkan tentang 

deskripsi umum SMPIT Ash-Shibgoh Tangerang: Sejarah 

Berdirinya SMPIT Ash-Shibgoh, Visi dan Misi, Guru dan 

Tenaga Kependidikan, Pengorganisasian Siswa, Sarana dan 

Prasarana, Tata Tertib, Prestasi yang pernah diraih, Life 

Skill, dan Keunggulan Utama. Bagian kedua membahas 

Implementasi metode Simak audio dalam menghafal Al-

Qur`an  meliputi : Sejarah Penggunaan Metode Simak 

Audio di SMPIT Ash-Shibgoh, Tahapan Awal Penerapan 

Metode Simak Audio dalam menghafal Al-Qur`an  di 

SMPIT Ash-Shibgoh, Sistem Metode Simak Audio, 

Implementasi Metode Simak Audio dalam menghafal Al-

Qur`an , Evaluasi dalam Menghafal Al-Qur`an  

Mengunakan Metode Simak Audio, Faktor Pendukung dan 

Penghambat dalam Metode Simak Audio dan Hasil Hafalan 

yang Dicapai dalam Menggunakan Metode Simak Audio.  

BAB V  PENUTUP 

 Merupakan bab terakhir berisikan kesimpulan dan saran-

saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Implementasi 

1. Pengertian Implementasi 

 Menurut Kamus Bahasa Indonesia Implementasi adalah 

penerapan, pelaksanaan.
1
 Sedangkan pengertian umum adalah 

suatu tindakan atau pelaksanaan yang telah disusun secara cermat 

dan rinci.  

 Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, 

atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar 

aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai 

tujuan kegiatan.
2
 

 Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan 

atau penerapan. Majon dan Widavsky juga mengemukakan 

implementasi sebagai evaluasi, Browne dan Wildavsky juga 

mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas 

yang saling menyesuaikan (hal ini dikutip dari buku kurikulum 

dan pembelajaran karya Syafruddin Nurdin dan Adriatoni). 

Pengertian-pengertian itu memperlihatkan bahwa implementasi 

bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme 

suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa 

implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang 

terencana dan dilakukan dengan sungguh-sungguh berdasarkan 

acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.
3
 

                                                             
1
  Pius Abdillah, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Arkola), h. 312 

2
  Nardin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Bandung : CV. Sinar 

Baru), h. 70 
3 Syarifudin Nurdin dan Adriantoni, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta : 

Rajawali Pres,  2016), h. 64 
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Implementasi selain memerlukan aksi nyata, implementasi 

juga membutuhkan konsisten dalam pelaksanaannya. Dalam 

mengimplementasi suatu rencana atau kegiatan sangat dibutuhkan 

konsistensi agar seluruh rancangan dapat terlaksana dengan benar 

dan memperoleh hasil yang memuaskan.  

Jadi, implementasi adalah suatu tindakan yang harus 

dilaksanakan oleh individu maupun sekelompok orang untuk 

menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Sehingga implementasi jika diterapkan pada pengajaran Al-

Qur`an  yaitu untuk menyelesaikan tujuan seorang guru dalam 

membantu muridnya mudah dalam menghafal Al-Qur`an .   

B. Menghafal Al-Qur`an  

1. Pengertian Menghafal  

 Menghafal berasal dari kata “hafal” yang dalam bahasa 

arabnya adalah Hifzh yang merupakan bentuk masdhar dari kata 

ُ–َُيحْفحظُ  .hafizho-yahfazhu yang berarti menghafal ححِفظح
4
 Kata “hafal” 

berarti telah masuk  dalam ingatan atau dapat mengucapkan diluar 

kepala. Sedangkan kata menghafal dalam (KBBI) Kamus Besar 

Bahasa Indonesia adalah “berusaha meresapkan ke dalam fikiran 

agar selalu ingat”. 
5
 Menghafal adalah bagian dari proses 

pertumbuhan jaringan otak selain belajar dan berfikir. Karena 

menghafal harus dijadikan sebuah tantangan yang menarik. 

Jangan terlalu berat tapi juga tidak terlalu remeh.
6
  

                                                             
4 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta : Hidakarya Agung, 1990), h.  

105  
5 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2002), Edisi III, Cet Ke-2, h. 381 
6 Redaksi Dapri Mizan, Yuk Menghafal Surah Pendek dalam Al-Qur`an , (Jakarta : 

Mizan), h. 1 
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 Menurut Abdul Aziz dan Abdul Rauf menghafal adalah 

“proses mengulang sesuatu, baik dengan membaca atau 

mendengar”. Pekerjaan apapun jika sering diulang, pasti menjadi 

hafal.
7
  Sedangkan menurut Ibnu Madzkur yang dikutip dalam 

buku Teknik Menghafal Al-Qur`an  karangan Abdurrab 

Nawabudin berkata bahwa menghafal adalah orang yang selalu 

menekuni pekerjaannya.
8
 Menurut Hidayatullah menghafal adalah 

mentransformasi redaksi ayat-ayat Al-Qur`an  kedalam memori 

kita.
9
 

 Menurut Sobur dalam buku Psikologi Umum dalam Lintas 

Sejarah, menghafal adalah kemampuan untuk memproduksi 

tanggapan-tanggapan yang telah tersimpan secara tepat dan sesuai 

dengan tanggapan-tanggapan yang diterimanya.
10

 

 Menurut Gie ada beberapa metode menghafal diantaranya : 

a. Menghafal melalui pandangan mata saja. Bahan pelajaran 

dipandang atau dibaca di dalam hati dengan penuh perhatian 

sambil memperkerjakan otak untuk mengingat-ingat. 

b. Menghafal melalui pendengaran telinga yaitu bahan pelajaran 

dibaca dengan suara yang cukup keras untuk dimasukkan ke 

dalam kepala melalui telinga. 

c. Menghafal melalui gerak-gerak tangan, yaitu dengan jalan 

menulis di atas kertas menggunakan pensil atau menggerak-

                                                             
7 Abdul Rauf dan Abdul Aziz, Kiat Sukses Menjadi Hafizh Qur`an   Da’iyah, 

(Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2004), h. 49 
8 Abdurrab Nawabudin, Teknik Menghafal Al-Qur`an , (Bandung: Sinar Baru, 

1991), Cet ke-1, h. 23  
9
 Hidayatullah, Jalan Panjang Menghafal Al-Qur`an  30 Juz, (Jakarta : Pustaka 

Ikadi, 2016), h. 136 
10 Sobur, Alex, Psikologi Umum Dalam Lintasan Sejarah, (Bandung: C.V Pustaka 

Setia, 2003), h. 25 
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gerakkan ujung jari di atas meja sambil berfikir untuk 

menanamkan bahan pelajaran itu.  

 Berdasarkan keterangan di atas, metode yang terbaik untuk 

menghafal suatu bahan pelajaran tergantung pada bahannya. 

Dengan memperhitungkan hal tersebut pastilah seseorang dapat 

menghafal secara efektif dan efisien.
11

 

2. Pengertian Al-Qur`an  

Al-Qur`an  secara bahasa berasal dari kata qara`a yang 

memiliki arti mengumpulkan dan menghimpun, dan qirâ`ah 

berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang 

lain dalam satu ucapan yang tersusun rapi.
12

 Al-Qur`an  pada 

mulanya seperti qirâ`ah, yaitu masdar dari kata qara`a, qirâ`atan, 

qur`anan.
13

 Qara`a mempunyai arti mengumpulkan dan 

menghimpun dan qirâ`ah berarti menghimpun huruf-huruf  dan 

kata-kata satu dengan yang lain dalam satu ucapan yang tersusun 

rapi.
14

 Al-Qur`an  dengan arti qirâ`ah ini, sebagaimana dipakai 

dalam ayat 17-18 surah Al-Qiyamah : 

 ُُ  ُ   ُُُُُ  ُ ُ   ُُُُُ

Artinya : Sesungguhnya atas tanggungan kamilah 

mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) 

                                                             
11

 The Liang Gie, Cara Belajar Yang Efisien, (Yogyakarta: Pusat Kemajuan Studi 

Center Of Study Progress, 1988), h. 25 
12 Abd. Rozak dan Aminuddin, Studi Ilmu Al-Qur`an , (Jakarta : Mitra Wacana 

Media, 2010), h. 3 
13

 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta : Hidakarya Agung, 1990), h. 

302 
14 Manna’ Khalil Al-Qattan, Studi Ilmu-Ilmu Qur`an  , (Bogor : Pustaka Litera 

Antar Nusa, 2013), h. 15-16 
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membacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya Maka 

ikutilah bacaannya itu. (Q.S Al-Qiyamah [75] : 17-18) 
 

Para ulama menyebutkan definisi Al-Qur`an  yang mendekati 

maknanya dan membedakannya dari yang lain dengan 

menyebutkan bahwa Al-Qur`an  adalah kalam atau firman Allah 

SWT. yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. yang  

membacaanya merupakan suatu ibadah.
15

 Dalam definisi kalam, 

kalam merupakan kolompok jenis yang meliputi segala kalam, 

dan dengan menghubungkannya kepada Allah SWT. 

(kalâmullâh), berarti tidak termasuk semua kalam manusia, jin, 

malaikat.
16

 

Menurut Manna` Al-Qatthan, Al-Qur`an  adalah kalâmullâh 

yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. dan 

membacanya adalah ibadah. Pengertian demikian senada dengan 

yang diberikan oleh Ahsin W, menurutnya Al-Qur`an  adalah 

kalâmullâh yang bernilai mukjizat, diturunkan kepada penutup 

para nabi dan rasul dengan perantara malaikat Jibril, diriwayatkan 

kepada kita secara mutawatir, membacanya dihitung sebagai 

ibadah dan tidak ditolak kebenarannya.
17

 

Menurut Al-Lihyani (wafat 355 H) dan mayoritas ulama 

mengatakan bahwa kata Al-Qur`an itu adalah lafal mashdar yang 

semakna dengan lafal qirâ`atan, ikut wazan fu`lana yang diambil 

dari lafal : Qara`a, yaqra`u, qirâ`atan dan seperti lafal : Syakara, 

syukrâna dan Ghafara, ghufrâna dengan arti kumpul atau 

menjadi satu. Sebab, huruf-huruf dan lafal-lafal ada kalimat-

                                                             
15 Manna’ Khalil Al-Qattan, Studi Ilmu-Ilmu Qur`an  ,…, h. 17 
16 Manna’ Khalil Al-Qattan, Studi Ilmu-Ilmu Qur`an  ,…, h. 17  
17 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

2006), h. 172 
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kalimat Al-Qur`an yang terkumpul menjadi satu dalam mushaf. 

Dengan demikian, kata Qur`an berupa mahmuz yang hamzahnya 

asli dan “nun”nya zaidah (tambahan)
18

. Contohnya seperti dalam 

ayat 17-18 surah Al-Qiyamah : 

 ُُ  ُ   ُُُُُ  ُ ُ   ُُُُُ

Artinya : Sesungguhnya atas tanggungan kamilah 

mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) 

membacanya. Apa bila Kami telah selesai membacakannya Maka 

ikutilah bacaannya itu. (Q.S Al-Qiyamah [75] : 17-18) 

Imam Al-Zarqani mendefinisikan Al-Qur`an sebagai berikut : 

Al-Qur`an adalah firman Allah SWT. yang merupakan mukjizat 

(dapat melemahkan para penentang Rasul) yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad SAW. melalui melaikat Jibril AS. yang 

ditulis di mushaf, dinukil secara mutawatir, dan membacanya 

merupakan suatu ibadah, diawali dari surah Al-Fatihah dan 

diakhiri dengan surah An-Nas. Dengan definisi ini maka kalam 

atau firman Allah SWT. yang diturunkan kepada nabi-nabi selain 

nabi Muhammad SAW. seperti Taurat dan Injil yang masing-

masing diturunkan kepada nabi Musa AS. Dan nabi Isa AS., tidak 

dinamakan Al- Qur`an. Begitu pula kalam Allah SWT. yang 

diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. yang tidak dianggap 

sebagai ibadah membacanya seperti hadis qudsi.
19

 

Menurut Muhammad Baqir Hakim, Al-Qur`an  adalah kalam 

(firman/ucapan) yang memiliki nilai mukjizat yang diturunkan 

melalui wahyu ilahi kepada Rasulullah SAW. yang tertulis dalam 

                                                             
18 Abdul Djalal, Ulumul Qur`an, (Surabaya : Dunia Ilmu, 2008), h. 4   
19 Muhammad Abdul Adzim Al-Zarqani, Manahil al-Irfan fi Ulummi Al- Qur`an, 

(Beirut : Dar Al Kitab Al 'Arabiyyah, 1995), h. 6   
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mushaf dan diturunkan secara mutawatir dan bagi siapa saja yang 

membacanya akan memperoleh nilai ibadah.
20

  

Menghafal Al-Qur`an  adalah perangkat untuk memelihara Al-

Qur`an  sehingga menyiapkan orang yang menghafal Al-Qur`an  

dari usia dini, dari satu generasi ke generasi lainnya. Di samping 

sebagai bentuk kecintaan terhadap Al-Qur`an , tetapi juga sebagai 

bentuk pemeliharaan Al-Qur`an .
21

 

Ahsin W. Al-Hafizh mendefinisikan menghafal Al-Qur`an  

adalah langkah awal untuk memahami kandungan ilmu-ilmu Al-

Qur`an  yang dilakukan setelah proses membaca Al-Qur`an  

dengan baik dan benar. Dalam hal ini proses menghafal Al-Qur`an  

pada garis besarnya dapat dilakukan dengan dua jalan:  

1. Menghafal terlebih dahulu, walaupun penghafal itu sendiri 

belum mengetahui tentang seluk beluk ulumul Qur`an  , gaya 

bahasa, atau makna yang terkandung didalmanya, selain hanya 

bisa membacanya dengan baik. Penghafal seperti ini biasanya 

mengandalkan pada kecermatan memperhatikan bunyi ayat-

ayat yang hendak dihafalkannya. Artinya, asal sudah bisa 

membaca dengan baik sesuai dengan tajwidnya maka mulailah 

menghafal Al-Qur`an . 

2. Terlebih dahulu mempelajari uslub bahasa dengan mendalami 

bahasa Arab dengan segala aspeknya sebelum menghafal, 

sehingga apabila telah dianggap cukup memahami tentang 

bahasa Arab dan mengkaji kitab-kitab sebagai pendukung 

dalam proses menghafal maka ia pun kemudian berangkat 

                                                             
20 Muhammad Baqir Hakim, Ulumul Qur`an   terjemah Nashirul Haq, (Jakarta : Al-

Huda, 2012), h. 3 
21 Supian, Ilmu-Ilmu Al-Qur`an  Praktis, Tajwid, Tahfiz, dan Adab Tilawah Al-

Qur`an  Karim, (Jakarta: Gunung Persada, 2012), h. 90 
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menghafal Al-Qur`an . Cara seperti ini akan lebih bagus 

karena akan banyak memberikan keuntungan dan kemudahan 

dalam memahami isi kandungan ayat-ayat yang dibacanya. 

Bagaimana mungkin seseorang dapat menyelami lautan ilmu 

yang terkandung dalam Al-Qur`an  yang penuh rahasia hanya 

lalu diatas huruf-huruf dan kalimat-kalimatnya tanpa terjun 

mendalami dan memperlengkapi alat-alat yang 

diperlukannya.
22

 

Dari beberapa definisi menghafal dan Al-Qur`an  di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa menghafal Al-Qur`an  adalah 

proses upaya memelihara, menjaga Al-Qur`an  dari orang yang 

ingin merubahnya dan memalsukan isinya.  

3. Adab Sebelum Membaca Al-Qur`an   

Adapun adab membaca Al-Qur`an  adalah sebagai berikut : 

1. Ikhlas  

Wajib bagi orang yang membaca Al-Qur`an  untuk ikhlas, 

memelihara etika ketika berhadapan dengan-Nya, hendaknya 

ia menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwa ia tengah 

bermunajat pada Allah SWT. dan membaca seakan-akan ia 

melihat keberadaan Allah SWT., jika ia tidak bisa melihat-Nya 

maka sesungguhnya Allah SWT. melihatnya. 

2. Membersihkan Mulut 

Jika hendak membaca Al-Qur`an  hendaknya ia membersihkan 

mulutnya dengan siwak atau yang lainnya dan siwak yang 

berasal dari tanaman arok lebih utama, bisa juga dengan jenis 

                                                             
22Ahsin W Al-Hafiz, Bimbingan Praktis Menghafal Al-Qur`an , (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2005), h. 19-20 
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kayu-kayuan lain, atau dengan sobekan kain kasar, garam abu 

(alkali), atau yang lainnya.
23

 

3. Membaca di Tempat yang Bersih 

Membaca Al-Qur`an  disunnahkan di tempat yang bersih dan 

terpilih. Terutama di Masjid, karena merupakan tempat yang 

bersih dan mulia serta menghasilkan keutamaan lain, yaitu 

iktikaf. 

4. Menghadap Kiblat 

Diutamakan bagi pembaca Al-Qur`an  di luar shalat supaya 

menghadap kiblat.  

5. Membaca Ta’awudz  

Jika akan memulai membaca Al-Qur`an , hendaklah membaca 

ta’awudz memohon perlindungan Allah SWT. 

6. Membaca Basmalah 

Hendaklah membaca Al-Qur`an  selalu membaca basmalah  

pada awal setiap surah kecuali surah At-Taubah. 

7. Khusyuk 

Jika telah mulai membaca Al-Qur`an , hendaklah bersikap 

khusyuk dan merenungkan maknanya ketika membaca.  

8. Memohon Karunia Pada Allah SWT. Saat Membaca Ayat 

Rahmat 

Jika membaca ayat tentang rahmat hendaknya ia memohon 

karunia Allah SWT., dan ketika membaca ayat tentang adzab 

hendaknya meminta perlindungan diri dari keburukan. 

 

 

                                                             
23 Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarif  An-Nawawi, At-Tibyan Adab Penghafal Al-

Qur`an , (Sukoharjo:  Al-Qowam, 2016),  h. 67-68 
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9. Menghormati Al-Qur`an   

Termasuk perkara yang perlu diperhatikan dan sangat 

ditekankan adalah penghormatan terhadap Al-Qur`an , yaitu 

dengan menghindari perkara yang sering disepelekan oleh 

sebagian orang yang lain dan para qari’ yang membaca Al-

Qur`an  secara bersama-sama.
24

 

Di antara penghormatan terhadap Al-Qur`an , yaitu 

menghindari tertawa, bersorak-sorai, dan berbincang-bincang 

di sela-sela qirâ’ahkecuali perkataan yang sangat mendesak. 

Sebagai praktek dari firman Allah SWT. : 

 ُ  ُ  ُ   ُ ُ ُ  ُ   ُُُُُ

Artinya : “Dan apabila dibacakan Al Quran, Maka 

dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang 

agar kamu mendapat rahmat”. (Q.S Al-‘Araf [7] : 204) 
 

Tidak boleh juga ia memainkan tangan serta yang lainnya, 

karena ia tengah berbicara kepada Rabb-Nya maka hendaknya 

ia tidak bermain-main dengan tangannya.  

Tidak boleh juga ia memandang hal-hal yang dapat 

mengalihkan perhatian dan konsentrasinya, yang lebih buruk 

lagi ialah melihat orang yang tidak boleh dilihat, seperti 

melihat amrad (remaja yang belum tumbuh jenggot dan 

kumis) atau hal lainnya. Melihat amrad tanpa adanya 

keperluan, hukumnya haram baik dengan disertai syahwat 

ataupun tidak, baik ketika kondisi aman dari fitnah atau tidak. 

Ini merupakan mazhab sahih yang dipilih oleh para ulama. 

                                                             
24 Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarif  An-Nawawi, At-Tibyan Adab Penghafal Al-

Qur`an , … , h. 88 
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Imam Syafi’i dan banyak ulama telah menyatakan 

kebenarannya.
25

 Dalilnya firman Allah SWT. : 

                     

                     

Artinya : Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: 

"Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara 

kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi 

mereka, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 

mereka perbuat". (Q.S An-Nur [24] : 30) 
 

10. Membaca Al-Qur`an  Hanya dengan Bahasa Arab 

Tidak boleh membaca Al-Qur`an  dengan menggunakan 

bahasa selain bahasa Arab, baik ia pandai berbahasa Arab 

ataupun tidak, di dalam shalat ataupun di luar shalat. Jika ia 

melakukan hal ini dalam shalat, maka shalatnya tidak sah. Ini 

pendapat madzhab Imam Syafi’i juga Imam Malik, Ahmad, 

Daud, dan Abu Bakar bin Mundzir.  

11. Membaca Al-Qur`an  Sesuai Urutan Mushaf 

Para ulama berkata : “yang paling utama, membaca Al-Qur`an  

sesuai urutan mushaf. Pertama ia membaca Al-Fatihah 

,kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali-Imran, dan seterusnya 

berdasarkan urutan ketika shalat ataupun di luar shalat. 

Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan : “jika pada rakaat 

pertama ia membaca surah An-Nas maka pada rakaat kedua 

setelah membaca Al-Fatihah ia membaca Al-Baqarah. 

 

 

                                                             
25 Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarif  An-Nawawi, At-Tibyan Adab Penghafal Al-

Qur`an , … , h. 89 
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12. Membaca Al-Qur`an  Dari Mushaf  Lebih Afdhal 

Membaca Al-Qur`an  dengan menggunakan mushaf lebih 

afdhal daripada membaca Al-Qur`an  sekedar mengandalkan 

hafalan, karena melihat mushaf  adalah ibadah yang dituntut. 

Sehingga selain membaca ia juga melihat ayat yang tengah 

dibacanya, demikianlah yang pernah dikatakan Qadhi Husain 

ulama bermadzhab Syafi’i, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, 

serta banyak kelompok dari para salaf.
26

 

13. Menyaringkan Bacaan Al-Qur`an   

Selagi tidak ada unsur riya’ (pamer), atau dapat mengganggu 

orang yang sedang shalat, atau orang lain yang juga membaca 

Al-Qur`an .
27

 

14. Mengkhatamkan Al-Qur`an   

Khatamkan Al-Qur`an  di dalam satu bulan, atau dua puluh 

hari atau satu minggu atau minimal tiga hari atau minimal 

setiap hari 50 hingga 100 ayat (maka akan khatam setiap 2 

bulan atau 4 bula sekali), kecuali pada bulan Ramadhan atau di 

Masjid Al-Haram atau bagi orang yang menjaga hafalannya.
28

  

15. Bersujud Ketika Membaca Ayat-Ayat Sajdah 

Bersujudlah ketika membaca ayat-ayat sajdah, sujud ini tidak 

disyaratkan untuk berwudhu.  

 

 

                                                             
26 Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarif  An-Nawawi, At-Tibyan Adab Penghafal Al-

Qur`an , … , h. 96 
27 Gus Arifin dan Suhendri Abu Faqih,  Al-Qur`an  Sang Mahkota Cahaya, ( Jakarta 

: Elex Media Komputindo, 2010) Cet. 1, h. 12 
28 Gus Arifin dan Suhendri Abu Faqih,  Al-Qur`an  Sang Mahkota Cahaya,… ,  h. 

17 
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16. Membaguskan Suara Ketika Membaca Al-Qur`an 
29

 

Allah SWT. menyukai orang-orang yang membaguskan 

suaranya ketika membaca Al-Qur`an . Sebab memperindah 

suara dan memperbagus bacaan akan memudahkan masuknya 

Al-Qur`an  ke dalam hati, dan membuat hati terpengaruh 

dengan mendengar ayat-ayat Allah dibacakan. Berbeda jika 

suara tidak bagus, maka hal itu membuat malas mendengar Al-

Qur`an , dan menyebabkan orang berpaling dari pembacanya. 

Adapun orang yang tidak memiliki suara bagus, maka 

hendaklah ia bersunguh-sungguh untuk memperbagus 

suaranya ketika membaca Al-Qur`an , dan hendaklah ia 

membaca Al-Qur`an  dengan benar-benar membacanya. 

Seperti pada firman Allah SWT. : 

  .....           

Artinya : “…. dan bacalah Al Quran itu dengan perlahan-

lahan.” (Q.S Al-Muzzammil [73] : 4) 
 

4. Kiat-kiat Sebelum Menghafal Al-Qur`an  

Setiap orang yang ingin menghafal Al-Qur`an  harus 

mempunyai persiapan yang matang agar proses hafalan dapat 

berjalan dengan baik dan benar. Selain itu persiapan ini 

merupakan syarat yang harus dipenuhi supaya hafalan yang 

dilaksanakan bisa memperoleh hasil yang maksimal dan 

memuaskan.
30

 Beberapa persiapan atau syarat-syarat yang harus 

dilakukan antara lain ialah sebagai berikut : 

 

                                                             
29 Abdul Aziz Abu Jawrah, Hafal Al-Qur`an  dan Lancar Seumur Hidup, (Jakarta : 

Elex Media Komputindo, 2017) Cet.1, h. 54 
30 Wiwi Alawiyah Wahid, Cara Cepat Bisa Menghafal Al-Qur`an , (Jogjakarta : 

Diva Press, 2012),  h. 28 
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1.   Niat Yang Ikhlas Karena Allah SWT. 

Niat yang ikhlas yang tertanam dalam sanubari penghafal 

Al-Qur`an  akan mengantarkannya ke tempat tujuan yang 

diinginkan dan akan menjadi benteng atau tameng terhadap 

kendala-kendala yang mungkin akan dilaluinya.
31

 Allah SWT. 

berfirman : 

ُُ ُ ُ  ُُ ُُ ُُ١١:ُالزمرُُُُ

Artinya : Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintahkan 

supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan 

kepada-Nya dalam (menjalankan) agama. (Q.S Az-Zumar 

[39] : 11 ) 
 

2.   Meminta Izin Kepada Kedua Orangtua  

Semua yang hendak mencari ilmu atau menghafalkan Al-

Qur`an , sebaiknya terlebih dahulu meminta izin kepada kedua 

orangtua, sebab hal itu akan menentukan dan membantu 

keberhasilan dalam meraih cita-cita untuk menghafalkan Al-

Qur`an . Dengan meminta izin terlebih dahulu kepada kedua 

orangtua, apabila ada suatu hari mengalami hambatan dan 

permasalahan saat proses menghafal Al-Qur`an , maka akan 

mendapat motivasi dan doa dari mereka. Doa tersebut sangat 

berperan untuk kelanjutan dan kelancaran dalam proses 

menghafal.
32

   

3.   Mampu Membaca Al-Qur`an  dengan Baik dan Benar 

Sebelum penghafal Al-Qur`an  memulai hafalannya, 

hendaknya penghafal mampu membaca Al-Qur`an  dengan 

                                                             
31 Rofiul Wahyudi dan Ridhoul Wahidi, Sukses Mnghafal Al-Qur`an  Meski Sibuk 

Kuliah,  (Jogjakarta : Semesta Hikmah, 2016), cet-1, h. 30 
32

 Wiwi Alawiyah Wahid, Cara Cepat Bisa Menghafal Al-Qur`an ,… , h. 30 
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baik dan benar, baik dalam tajwid maupun makharijul 

hurufnya, karena hal ini akan mempermudah penghafal untuk 

menghafalnya.
33

 

4.   Memiliki Tekad yang Kuat  

Menghafal Al-Qur`an  merupakan tugas yang sangat 

agung dan besar. Tidak ada yang sanggup melakukan kecuali 

orang yang memiliki semangat dan tekad yang kuat serta 

keinginan yang membaja. Mereka juga mempunyai sebuah 

sifat yang sangat penting dan jelas, sederhananya mereka 

memiliki tekad yang jujur. Selain itu, pemilik tekad yang kuat 

merupakan orang yang senantiasa antusias dan berobsesi 

merealisasikan apa saja yang telah ia niatkan dan 

menyegerakannya sekuat tenaga. 
34

 

5.   Menggunakan Satu Mushaf Al-Qur`an  Saja  

Untuk memudahkan menghafal Al-Qur`an  maka 

hendaklah dipakai satu mushaf Al-Qur`an  saja, bentuk dan 

letak ayat-ayat dalam mushaf itu akan terpatri dalam hati jika 

sering membaca dan melihat dalam satu mushaf. 
35

 

6.  Sabar  

Keteguhan dan kesabaran merupakan faktor-faktor yang 

sangat penting bagi orang yang sedang dalam proses 

menghafal Al-Qur`an . Hal ini disebabkan karena dalam 

proses menghafal Al-Qur`an  akan banyak sekali ditemui 

berbagai macam kendala. Kualitas hafalan dan kemampuan 

bertahan kita ternyata porosnya berada di zona proses, bukan 

                                                             
33 Ahsin W Al-Hafiz,  Bimbingan Praktis Menghafal Al-Qur`an , … , h. 48 
34 Bahilul Amali Herry,  Agar Orang Sibuk Bisa Menghafal Al-Qur`an , 

(Yogyakarta : ProYou, 2012) , h. 110 
35 Sa’dullah, 9 Cara Menghafal Al-Qur`an , (Jakarta : Gema Insani, 2008),  h. 38 
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dihasil. Oleh karena itu, sabar dan menikmati proses 

menghafal adalah suatu keharusan.
36

 

7.   Disiplin dan Istiqomah 

Disiplin pada hakikatnya bagian dari pendidikan dan 

merupakan suatu proses yang perlu dibiasakan dan diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari, seperti norma-norma, akidah, 

sikap, serta seperangkat aturan yang dianggap baik dan 

berlaku dalam masyarakat.
37

 Disiplin menghafal Al-Qur`an  

merupakan disiplin diri yang menjadi prasayarat utama untuk 

mencapai keberhasilan menghafal. Tanpa disiplin yang kuat 

makan kegiatan menghafal hanya menjadi suatu aktivitas yang 

kurang bernilai, tanpa mempunyai makna dan target apa-apa. 

Istiqomah adalah konsisten, yaitu tetap menjaga keajegan 

dalam menghafal Al-Qur`an . Seorang penghafal Al-Qur`an  

harus disiplin dan istiqomah. Harus gigih memanfaatkan 

waktu senggang, cekatan, kuat fisik, bersemangat tinggi, 

mengurangi kesibukan yang tidak ada gunanya.
38

 

8.   Menjauhkan Diri Dari Perbuatan Maksiat dan Tercela 

Perbuatan maksiat dan perbuatan tercela merupakan 

sesuatu perbuatan yang harus dijauhi, bukan saja oleh orang 

yang sedang menghafal Al-Qur`an , tetapi semua kaum 

muslim umumnya. Karena keduanya mempengaruhi terhadap 

perkembangan jiwa dan mengusik ketenangan hati, sehingga 

                                                             
36

 Amanu Abdul Aziz, Hafal Al-Qur`an  Dalam Hitungan Hari, (Bogor : CV. Hilal 

Media Grup, 2013), h. 109  
37 Ahmad Susanto, Bimbingan dan Konseling di Sekolah : Konsep, Teori dan 

Aplikasinya, (Jakarta : Kencana, 2018), h. 119  
38
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akan menghancurkan istiqomah dan konsentrasi yang telah 

terbina dan terlatih sedemikian bagus.
39

  

9.   Percaya diri dan berdoa 

Kesuksesan seseorang bergantung pada keyakinannya 

atau percaya pada kemampuan diri sendiri. Jika tidak yakin, ia 

tidak akan mendapatkan apapun dari usahanya alias gagal.  

Selain percaya diri, hal yang tidak boleh dilupakan adalah 

menyertakan harapan dalam setiap do’a. Harapan ini harus 

senantiasa dipanjatkan sampai Allah SWT. memberikan 

pertolongan-Nya dan menjadikan calon hufaz termasuk 

golongan kelompok hufaz Al-Qur`an .
40

 

10.  Mencari Komunitas atau Lingkungan yang Mendukung 

Sebuah komunitas atau bi’ah sangat berperan penting bagi 

sebuah keberhasilan seseorang menghafal Al-Qur`an  

Mengingat frekuensi semangat setiap orang itu berbeda-beda 

antara yang satu dengan yang lainnya, maka ia membutuhkan 

penyemangat yang setiap waktu bisa memotivasi dan 

mengingatkannya.  

Ketika seorang penghafal Al-Qur`an  memutuskan untuk 

menghafal maka komunitaslah yang pertama kali harus ia cari. 

Kemudian bergabung dalam komunitas itu. Bisa dibayangkan, 

ketika seorang penghafal tidak rajin-rajin berkumpul dengan 

teman seperjuangannya, bagaimana mungkin semangat dan 

motivasi menghafal dapat terjaga dan terpelihara. Setidaknya, 

ketika semangatnya sedang menurun, temannya lah yang bisa 

                                                             
39 Muhaemin Zen, Tata Cara/Problematika Menghafal Al-Qur`an , (Jakarta : 

Pustaka Al-Husna, 1985), h. 240 
40 Mukhlisoh Zawawie,  P-M3 Pedoman Membaca, Mendengar, dan Menghafal Al-

Qur`an , (Solo : Tinta Medina, 2011),  h. 90 
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jadi penghibur dan penyemangat untuk bangkit kembali. 

Begitu pula sebaliknya. Ketika partnernya sedang malas, maka 

ia pun bisa menjadi pelipur lara pembangkit semangat. Inilah 

asyiknya menghafal Al-Qur`an . Ada kegiatan take and give 

antara sesama penghafal. Dan itu hanya ada pada sebuah 

komunitas.
41

   

5. Keutamaan Membaca dan Menghafal Al-Qur`an  

  Membaca dan menghafal Al-Qur`an  merupakan suatu 

perbuatan yang sangat terpuji dan mulia. Orang-orang yang 

mempelajari, membaca, atau menghafal Al-Qur`an  merupakan 

orang-orang pilihan yang memang dipilih oleh Allah SWT. untuk 

menerima warisan kitab suci Al-Qur`an . Allah SWT. berfirman : 

 ُ ُ   ُ ُ ُُ ُُ   ُ ُ

  ُ ُ ُ ُ ُُ ُُُ ُ

 ُ ُ  ُُُُ 

Artinya : “Kemudian kitab itu Kami wariskan kepada orang-

orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di 

antara mereka ada yang Menganiaya diri mereka sendiri dan di 

antara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada 

(pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. 

yang demikian itu adalah karunia yang Amat besar.” (Q.S Fathir 

[35] : 32) 
 

  Adapun  keutamaan dalam membaca dan menghafal Al-

Qur`an  yaitu : 
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1.   Mendapat kedudukan yang tinggi dalam pandangan Allah 

SWT.  

Seorang penghafal Al-Qur`an  tentunya cinta kepada 

kalâmullâh. Allah SWT. mencintai mereka yang cinta kepada 

kalam-Nya.
42

 

دُ  ث حنحاُم سحدَّ ُعحْنُس ْفيحانُحُ:ححدَّ ث حنحاَُيحَْيح لحةُحُ:ححدَّ ُب حْهدح ثحِِنُعحاِصم ُْبن  عحْنُُ,ححدَّ
ُاَّللَُِّصحلَّىُاَّللَّ ُعحلحْيِهُوحسحلَّمحُ:ُعحْنُعحْبِدُاَّللَُِّْبِنُعحْمر وُقحالُحُ,زِر ُ  ُرحس ول  قحالح

ُِلصحاِحِبُاْلق ْرآِنُاقْ رحْأُوحاْرتحقُِ ُت  رحت ُُِ,ي  قحال  ُك ْنتح ُكحمحا نْ يحاوحرحتِ ْل فحِإنَُُّ,ل ُِفُالدُّ
ُِعْندحُآِخِرُآيحة ُت حْقرحؤ هحا            محْنزِلحكح

43  
Artinya : Telah menceritakan kepada Kami Musaddad; 

telah menceritakan kepada Kami Yahya dari Sufyan; telah 

menceritakan kepadaku 'Ashim bin Bahdalah dari Zirr dari 

Abdullah bin 'Amr, ia berkata; Rasulullah SAW. bersabda: 

"Dikatakan kepada shahibul Al-Qur`an   (orang yang 

menghafal, membacanya, menadaburinya, mengamalkannya 

dan berakhlak seusai tuntutan-Nya): "Bacalah, dan naiklah, 

serta bacalah dengan tartil (jangan terburu-buru), 

sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia, 

sesungguhnya tempatmu adalah pada akhir ayat yang engkau 

baca." (H.R Abu Dawud) 

Hadis ini menjelaskan bahwa semakin banyak bacaan 

dan hafalannya, akan semakin tinggi kedudukan yang 

didapatkan. Kedudukan yang bertingkat-tingkat di surga nanti 

tergantung dari banyaknya hafalan seseorang di dunia.  

 

 

                                                             
42 Ahsin Sakho Muhammad, Menghafalkan Al-Qur`an ; Manfaat, Keutamaan, 

Keberkahan dan Metode Praktisnya, (Jakarta: Qaf Media Kreativa, 2017), h. 27 
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2.  Al-Qur`an  akan menjadi syafaat bagi pembaca/penghafalnya. 

Penghafal Al-Qur`an  akan mendapatkan syafaat Al-

Qur`an  pada hari kiamat. Al-Qur`an  akan terus mengawal 

shahibnya semenjak dari kubur sampai masuk surga.
44

  

ُ ِثرِيُْبِنُزحاذحانح ُكح ُعحْن ُس لحْيمحانح ُْبن  ُححْفص  ُأحْخب حرحَنح ُح ْجر  ُْبن  ث حنحاُعحِليُّ ححدَّ
ُ ُأحِبُطحاِلب  ُْبِن ُعحِليِ  ُعحْن ُضحْمرحةح ُْبِن ُعحاِصِم ُاَّللَُُِّقحالُحعحْن ُرحس ول  قحالح

لحه ُوحححرَّمحُ ُححَلح ُفحأحححلَّ ُوحاْستحْظهحرحه  ُق حرحأحُاْلق ْرآنح ُمحْن لَّمح ُوحسح صحلَّىُاَّللَّ ُعحلحْيِه
ُقحْدُ ُك لُّه ْم ُب حْيِتِه ُأحْهِل ُِمْن ُاْلْحنَّةحُوحشحفَّعحه ُِفُعحْشرحة  ححرحامحه ُأحْدخحلحه ُاَّللَّ ُِبِه
النَّارُ ُوحجحبحتُْ            لحهُ   

ُ اُاْلوحْجِهُوحلحْيسح ُِمْنُهحذح ِإَلَّ ُن حْعرِف هُ  َُلح ُغحرِيب  اُححِديث  ُأحب وُِعيسحىُهحذح قحالح
ُِفُاْلْحِديث ُْبن ُس لحْيمحانحُي ضحعَّف  ُوحححْفص  45ِإْسنحاد ه ُِبصحِحيح   

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 wasallam bersabda: 

"Barangsiapa membaca Al-Qur`an kemudian dia 

menghafalnya dan menghalalkan apa yang dihalalkan Al 

Qur`an serta mengharamkan apa yang diharamkan Al 

Qur`an, niscaya dengannya Allah akan memasukkannya ke 

dalam surga dan dapat memberi syafa'at kepada sepuluh 

keluarganya yang wajib masuk neraka." Abu Isa berkata; 

Hadits ini gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur 

ini, padahal sanadnya tidak shahih, Hafs bin Sulaiman telah 

dilemahkan dalam masalah hadits. (H.R Tirmidzi) 

Hadis di atas menjadikan dalil bahwa Al-Qur`an  tidak 

hanya memberi syafaat kepada pemiliknya (pembaca, 

                                                             
44

 Ahsin Sakho Muhammad, Menghafalkan Al-Qur`an ; Manfaat, Keutamaan, 

Keberkahan dan Metode Praktisnya,…,  h. 31 
45 Abu Isa  Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, Ensiklopedia Hadits 6 Jami’ At-

Tirmidzi, (Jakarta : Almahira, 2013), h. 951 
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penghafal, dan pengamal isi Al-Qur`an ) saja, melainkan juga 

memberi syafaat bagi sepuluh keluarganya yang wajib masuk 

neraka.  

3.   Termasuk sebaik-baik manusia 

Pembaca dan penghafal Al-Qur`an  termasuk orang-orang 

terdepan dalam menjaga keaslian, kemurnian, kelestarian kitab 

suci Al-Qur`an . Kegiatan mereka adalah membaca teks Al-

Qur`an  sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi kepada para 

sahabatnya. Mereka adalah salah satu gerbong estafet 

pembaca Al-Qur`an  yang berujung kepada bacaan Nabi 

Muhammad SAW. 
46

 Rasulullah SAW, bersabda : 

ُمحْرثحد ُ ُأحْخب حرحِنُعحْلقحمحة ُْبن  ُقحالح ُش ْعبحة  ث حنحا ُححدَّ هحال  ُِمن ْ ُْبن  ُححجَّاج  ث حنحا ححدَّ
ةحُعحْنُأحِبُعحْبِدُالرَّْْححِنُ ُع ب حْيدح ُْبنح ُسحْعدح ْعت  ُرحِضيُحَسِح ُعحْنُع ْثمحانح السُّلحِميِ 

عحْنهُ ُ            اَّللَُّ   

ُ ُوحعحلَّمحه ُقحالح ر ك ْمُمحْنُت حعحلَّمحُاْلق ْرآنح ي ْ ُخح لَّمحُقحالح عحلحْيِهُوحسح عحْنُالنَِّبِ ُصحلَّىُاَّللَُّ 
ُ ُاْلْحجَّاج  ُكحانح ُححَّتَّ ُع ْثمحانح ُِإْمرحِة ُِف ُالرَّْْححِن ُعحْبِد ُأحب و ُوحذحاكُحوحأحقْ رحأح قحالح         

اُ ُ            الَِّذيُأحقْ عحدحِنُمحْقعحِديُهحذح
47  

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin 

Minhal Telah menceritakan kepada kami Syu'bah ia berkata, 

Telah mengabarkan kepadaku 'Alqamah bin Martsad Aku 

mendengar Sa'd bin Ubaidah dari Abu Abdurrahman As 

Sulami dari Utsman radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 

'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Orang yang paling baik di 

antara kalian adalah seorang yang belajar Al Qur`an dan 

                                                             
46

 Ahsin Sakho Muhammad, Menghafalkan Al-Qur`an ; Manfaat, Keutamaan, 

Keberkahan dan Metode Praktisnya,…,  h. 30 
47 Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukari, Ensiklopedia Hadits 2 Shahih 

Al-Bukhari,  (Jakarta : Almahira, 2012), h. 319 
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mengajarkannya." Abu Abdirrahman membacakan (Al 

Qur`an) pada masa Utsman hingga Hajjaj pun berkata, "Dan 

hal itulah yang menjadikanku duduk di tempat dudukku ini." 

Mengajar Al-Qur`an  adalah perbuatan mulia, semulia 

orang yang mempelajarinya. Untuk memperoleh kemuliaan 

tersebut, maka selayaknya orang yang telah mahir Al-Qur`an 

agar mengajarkannya kepada orang lain, sehingga ia menjadi 

sebaik-baik orang, sebagaimana yang terkandung dalam hadis 

di atas. 

Terlebih bagi siapa saja yang telah menyelesaikan hafalan 

Al-Qur`an , maka sudah sepatutnya untuk mengajarkannya 

kepada orang lain. Ketika hal itu dilakukan, maka sejatinya ia 

sedang melakukan dua hal dalam memperoleh dua hal 

sekaligus. Ia sedang mengajarkan Al-Qur`an , sekaligus 

murâja’ah hafalan yang dimilikinya. Ia memperoleh pahala 

dari mengajar Al-Qur`an , sekaligus memperoleh kematangan 

hafalan. 

 

4.Membaca Al-Qur`an  akan meraih banyak pahala 

Jika setiap huruf yang dibaca seorang mendapatkan 10 

pahala, jumlah huruf Al-Qur`an  (sebagaimana disebutkan 

Imam Sayuthi dalam kitab al-Itqan) adalah 671.323 huruf, 

maka bisa dibayangkan berapa juta pahala yang akan 

dihasilkan apabila membaca ayat-ayat Al-Qur`an  berulang 

kali.
48ُ 
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Keberkahan dan Metode Praktisnya,…,  h. 27 
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ث حنحاُأحب   وُبحْ   رُ  َ حمَّ  د ُبْ  ن ُبحشَّ  ار ُحح  دَّ ث حنحاُ ُبْ  ن ُُحح  دَّ ث حنحاُالضَّ  حَّاك  ُحح  دَّ اْلْحنحِف  يُّ
ُقح ال ِِ يَّ ُاْلق رح ُكحْع ب  َ حمَّدحُْبنح ُ ْعت  ُْبِنُم وسحىُقحالَُسِح ُعحْنُأحيُّوبح ع ْثمحانح
ُعحْب    دحُاَّللَُِّبْ   نحُمحْس    ع ود ُي حق     ولُ       ْع   ت  َسِح
ْرفُ   حح عحلحْيِهُوحسحلَّمحُمحْنُق حرحأُح ُاَّللَُِّصحلَّىُاَّللَُّ  ُرحس ول  ُِكتح اِبُاَّللَُِّف حلح هُ قحالح اُِمْن
ُحح ْر ُ  ُوحلحِ  ْنُأحلِ ف  ُا ُحح ْر   ُأحق  ول  ِبِهُححسحنحة ُوحاْلْحسحنحة ُِبعحْشِرُأحْمثحاِِلحاَُلح
     ُُُُُُُُ ُ ُوحِميم ُححْر   م ُححْر   ُقحالُحوحَلح

اُاْلوحْج  ِهُُقح  الُح ُِم  ْنُهح  ذح ُححسح  ن ُصح  ِحيح ُغحرِي  ب  اُحح  ِديث  أحب   وُِعيسح  ىُهح  ذح
يح  اِةُ ُو لِ  دحُِفُحح ِِ  يَّ ُاْلق رح ُكحْع  ب  ُبْ  نح َ حمَّ  دح ُ َح  ِِنُأحنَّ ُب حلح بح  ةحُي حق   ول  ْع  تُق  ت حي ْ َسِح

ْ     زحة ُْحح ُأح ح ُي ْ       ح ْع     ب  ُكح َ حمَّ     د ُبْ     ن  عحلحْي     ِهُوحسح     لَّمحُوح النَّ     ِبِ ُصح     لَّىُاَّللَُّ 
49ُُُُُُ
 Artinya :  Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada  

Artinya :  Muhammad bin Basyar telah menceritakan 

kepadakami Abu Bakar Al Hanafi telah menceritakan kepada 

kami Adl dlahhak bin Utsman dari Ayyub bin Musa ia 

berkata; Aku mendengar Muhammad bin Ka'ab Al Quradli 

berkata; Aku mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata; 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 

"Barangsiapa membaca satu huruf dari Kitabullah (Al 

Qur`an), maka baginya satu pahala kebaikan dan satu pahala 

kebaikan akan dilipat gandakan menjadi sepuluh kali, aku 

tidak mengatakan ALIF LAAM MIIM itu satu huruf, akan 

tetapi ALIF satu huruf, LAAM satu huruf dan MIIM satu 

huruf."  Abu Isa berkata ; Hadits ini hasan shahih gharib dari 

jalur ini, aku telah mendengar Qutaibah berkata; telah sampai 

berita kepadaku bahwa Muhammad bin Ka’ab Al-Quradli 

dilahirkan pada masa Nabi SAW. masih hidup, dan 

Muhammad bin Ka’ab di juluki dengan Abu Hamzah. (H.R 

Tirmidzi) 

Maksud hadis ini bahwa dalam amal ibadah lain, sesuatu 

ibadah itu baru dihitung sebagai satu amalan jika dilakukan 

                                                             
49  Abu Isa  Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, Ensiklopedia Hadits 6 Jami’ At-

Tirmidzi, (Jakarta : Almahira, 2013), h. 953  
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secara utuh (keseluruhan). Tetapi tidak demikian dengan 

amalan membaca Al-Qur`an. Setiap bagiannya akan dinilai 

sebagai satu amalan, sehingga membaca satu huruf pun 

tergolong satu hasanah (kebaikan). Dan bagi setiap satu 

kebaikan itu Allah SWT. berjanji akan melipatkannya hingga 

sepuluh kali, sebagaimana firman-Nya : 

                       

                

Artinya : “Barangsiapa membawa amal yang baik, Maka 

baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan 

Barangsiapa yang membawa perbuatan jahat Maka Dia tidak 

diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, 

sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan)”. (Q.S 

Al-An’am [6] : 160) 

5. Orang tuanya akan diberikan mahkota pada hari kiamat 

Nabi menjanjikan bahwa orangtua penghafal Al-Qur`an  

akan diberi mahkota oleh Allah SWT. pada hari kiamat 

nanti.
50

  

ُوحاِلدُح ُأ ْلِبسح ُِفيِه ُِبحا ُوحعحِملح ُق حرحأحُاْلق ْرآنح ُضحْوء ه ُمحْن ُاْلِقيحامحِة ُي حْومح َُتحج ا اه 
نْ يحاُلحوُْ ِحنُّ  مُُأحْحسحن ُِمْنُضحْوِءُالشَّْمِسُِفُب  ي وِتُالدُّ كحانحْتُِفي  ْمُفحمحاُ

ِ لَِّذيُعحِملحُِِبحذُح         
ا51  

Artinya : “Barangsiapa yang membaca Al-Qur`an  dan 

melaksanakan apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua 

                                                             
50 Ahsin Sakho Muhammad, Menghafalkan Al-Qur`an ; Manfaat, Keutamaan, 

Keberkahan dan Metode Praktisnya,…, h. 29 
51 Sulaiman bin Imran bin al Asy’ats bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin ‘Amr bin 

Imran, Sunan Abu Daud, (Beirut : Dar al-Kutub al’Ilmiyah, 1996), h. 430 
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orang tuanya pada hari kiamat nanti akan dipakaikan 

mahkota yang sinarnya lebih terang dari pada sinar matahari 

di dalam rumah-rumah si dunia, jika matahari tersebut ada 

diantara kalian, maka bagaimana perkiraan kalian dengan 

orang yang melaksanakan isi Al-Qur`an ?” (H.R Abu Daud) 

Balasan Allah SWT. di akhirat tidak hanya bagi penghafal 

Al-Qur`an  saja, namun cahayanya juga menyentuh kedua 

orang tuanya, dan ia dapat memberikan sebagian cahaya itu 

kepadanya dengan berkah Al-Qur`an  .
52

  

 Berkah dari membaca dan mengamalkan al Qur`an   

adalah orang tua si pembaca akan dipakaikan mahkota pada 

hari kiamat yang cahayanya melebihi cahaya matahari 

seandainya matahari itu berada didalam rumah kita. Matahari 

yang jaraknya jauh saja begitu terang sinarnya. Apalagi jika 

matahari itu berada di dalam rumah, tentu akan lebih terang 

dan berkilauan. Namun cahaya mahkota bagi orang tua si 

pembaca Al-Qur`an  dan mengamalkan isinya akan lebih 

terang daripada sinar matahari yang berada di dalam rumah. 

Jika orang tua si pembaca Al-Qur`an  saja akan mendapatkan 

pahala demikian tinggi, maka tidak dapat kita bayangkan 

ketinggian pahala bagi si pembacanya itu sendiri? Apabila 

orang yang menjadi perantara saja demikian tinggi derajatnya, 

apalagi orang yang melakukannya sendiri, tentu akan 

memperoleh derajat yang lebih tinggi lagi. Orang tuanya 

mendapatkan pahala tersebut karena dialah yang telah 

melahirkannya dan mendidiknya. 

 

                                                             
52 Yusuf Qardhawi, Berinteraksi Dengan Al-Qur`an , (Jakarta : Gema Insani Press, 
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6. Penghafal Al-Qur`an  dimuliakan oleh Allah SWT. dan 

manusia 

بحِةُاْلم ْسِلِمُوحححاِمِلُاْلق ْرآِنُغحرْيُِ ي ْ ِإنَُِّمْنُِإْجَلحِلُاَّللَُُِّ:ُِإْكرحامحُِذىُالشَّ
ِإْكرحامحُِذىُالسُّْلطحاِنُاْلم ْقِسِط.ُرواهُأبو وح َحاِِلُِفيِهُوحاْلْحاِِفُعحْنهُ   اْل

 ُداود53
Artinya : “Sesungguhnya termasuk pengagungan kepada 

Allah adalah dengan menghormati seorang muslim yang lebih 

tua, dan para penghafal Al-Quran yang tidak berlebih-lebihan 

dan tidak meremehkan, serta menghormati pemimpin yang 

adil.” (HR Abu Dawud) 
Penjagaan Al Qur`an   adalah bentuk kemuliaan, di mana 

jika Al-Qur`an  adalah mulia, maka sang penjaganya akan 

mulia juga karenanya. Dan salah satu cara dari Allah SWT. 

untuk selalu menjaga kalam agung-Nya adalah dengan 

memuliakan penghafal Al-Qur`an. Begitu agung dan mulianya 

penghafal Al Qur`an   ini sampai-sampai Rasulullah SAW. 

mengabarkan betapa mulianya dirinya hingga Allah SWT. 

meridhoinya untuk menaiki derajat-derajat Surga. Inilah 

kemuliaan yang sesungguhnya, manakala sang hamba 

mengagungkan penciptanya dengan menghafal kalam-Nya. 

 

 

 

                                                             
53 H.R Abu Daud dalam Al-Adab (V/174) ; Baihaqi dalam AL-Madkhal (664), Asy-

Syu’ab (II/550) no . 2685; serta Baghawi dalam Syarhus Sunnah (XIII/42), semuanya 

meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Hamran dari Auf bin Abu Jamilah dari Ziyad bin 

Mihraq dari Abu Kinanah dari Abu Musa Al-Asy’ari secara marfu’ 
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7.   Menjadi keluarga Allah SWT. atau orang yang dekat dengan 

Allah SWT. 

َعْن أََنٍس ْبِن َماِلٍك َرِضَي هللُا َعْنُه َعِن النَِّبِ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: ِإنَّ 

ّلِِلَِّ تَ َعاََل َأْهِلْْيَ ِمَن النَّاِس ِقْيَل : َمْن ُهْم ََي َرُسو َل هللِا؟ قَاَل: َأْهُل اْلُقْرَأِن 

  54امحد و إبن ماجة(ُهْم َأْهُل هللِا َوَخاصَُّتُه. )رواه 

Artinya : Dari sahabat Anas bin Malik ra. nabi Saw. 

Bersabda, “sesungguhnya bagi Allah ada orang-orang yang 

terdekat dengan-Nya” sahabat bertanya, “siapa mereka, ya 

Rasul?” jawab Nabi, “Mereka adalah ahlul Qur`an. Mereka 

itulah keluarga Allah dan orang-orang yang terdekat dengan-

Nya. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)  

Yang dimaksud dengan keluarga Allah SWT. dalam hadis 

ini adalah para wali Allah SWT. dan golongan yang mendapat 

tempat istimewa di hadapan Allah SWT. 

Dari beberapa hadis diatas, hadis keutamaan membaca 

dan menghafal Al-Qur`an  memiliki kesatuan yang saling 

berkaitan. Karena dalam proses menghafal Al-Qur`an  juga 

ada kegiatan membaca Al-Qur`an . Maka dari itu menghafal 

Al-Qur`an  memiliki keutamaan yang sangat mulia karena 

mendapat keutamaan menghafal sekaligus keutamaan 

membaca Al-Qur`an .  
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 Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, (Mesir: Darul Hadits, 1995) 
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6.   Manfaaat Menghafal Al-Qur`an  

Di antara manfaat menghafal Al-Qur`an  adalah: 

a. Mendapat syafaat Al-Qur`an  pada hari kiamat 

Penghafal Al-Qur`an  akan mendapatkan syafaat Al-

Qur`an  pada hari kiamat. Al-Qur`an  akan terus mengawal 

shahibnya semenjak dari kubur sampai masuk surga.
55

 

b. Mendapat keberkahan 

Satu hal yang harus kita yakini saat sedang 

menghafalkan Al-Qur`an  yaitu Al-Qur`an  adalah kitab yang 

penuh dengan keberkahan. Hal ini disebutkan sendiri oleh 

Allah SWT.  dalam firman-Nya : 

  ُ  ُ  ُ ُُ ُ  ُ ُُُُ٠٥ُُ:ُألنبياءاُُُُ
Artinya : “Dan Al Quran ini adalah suatu kitab 

(peringatan) yang mempunyai berkah yang telah Kami 

turunkan. Maka Mengapakah kamu mengingkarinya?” (Q. S 

Al-Anbiya [21] : 50) 
 

Jika Al-Qur`an  adalah kitab yang penuh berkah, maka 

mereka yang menghafalkan Al-Qur`an  akan mengunduh 

keberkahan itu secara terus menerus. Keberkahan Al-Qur`an  

tidaklah berbentuk materi tapi nonmateri. Tapi, kebaikan yang 

bersifat nonmateri ini pada akhirnya akan berimbas kepada 

materi juga. Kenyataannya, banyak pesantren Al-Qur`an  bisa 

berkembang menjadi pesantren yang maju. Semua kegiatan 

yang terkait langsung dengan Al-Qur`an  adalah keberkahan 

Al-Qur`an .
56
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 Ahsin Sakho Muhammad, Menghafalkan Al-Qur`an ; Manfaat, Keutamaan, 

Keberkahan dan Metode Praktisnya,…,  h. 31-32 
56 Ahsin Sakho Muhammad, Menghafalkan Al-Qur`an ; Manfaat, Keutamaan, 

Keberkahan dan Metode Praktisnya,…,  h. 19-20 
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c. Mendapat banyak pahala 

Saat sedang menghafalkan Al-Qur`an , kita akan selalu 

mengulangi bacaan sampai puluhan kali bahkan ratusan kali 

sampai betul-betul hafal. Semakin banyak ayat Al-Qur`an  

yang kita baca, semakin banyak pahala yang kita kumpulkan. 

Semakin tinggi pula derajat kita di hadapan Allah SWT. Satu 

huruf dari Al-Qur`an  yang kita baca akan mendapatkan satu 

pahala. Satu pahala itu akan dilipat gandakan sampai sepuluh 

kali. Bisa dibayangkan berapa banyak pahala yang kita 

dapatkan ketika menghafal Al-Qur`an .
57

  

  

d.  Penguatan otak 

Otak adalah salah satu anggota tubuh. Jika digunakan 

terus –menerus, anggota tubuh akan semakin kuat. Begitu juga 

dengan otak manusia. Otak manusia seperti kumparan dalam 

mesin listrik. Ketika menghafal ayat-ayat Al-Qur`an , 

kumparan itu terus berjalan. Dengan terus berjalan, mesin itu 

akan aktif dan dinamis. Sel-sel dan partikel di otak akan aktif. 

Aktifnya sel dalam otak akan memperkuat otak itu sendiri. Hal 

ini akan bermanfaat untuk mengolah data yang masuk ke 

dalam otak. Apalagi jika materi untuk menjalankan kumparan 

itu adalah kalâmullâh yang demikian mulia. Kenyataannya, 

banyak anak yang hafal Al-Qur`an  mempunyai prestasi yang 

bagus di sekolahnya masing-masing. Ternyata menghafalkan 

Al-Qur`an  bisa menambah kecerdasan intelektual. 
58
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 Ahsin Sakho Muhammad, Menghafalkan Al-Qur`an ; Manfaat, Keutamaan, 

Keberkahan dan Metode Praktisnya,…,  h. 20-21 
58 Ahsin Sakho Muhammad, Menghafalkan Al-Qur`an ; Manfaat, Keutamaan, 

Keberkahan dan Metode Praktisnya,…, h. 22-23 
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e. Meningkatkan kualitas umat 

Umat Islam telah dibekali oleh Allah SWT. Suatu 

mukjizat yang sangat benar, yaitu Al-Qur`an . Ia merupakan 

sumber dan petunjuk sebagai umat manusia. Tidak terangkat 

kualitas umat ini kecuali dengan Al-Qur`an . 
59

  

Al-Qur`an  adalah bekal yang Allah SWT. berikan untuk 

umat Islam. Dengan kedudukannya sebagai sumber ilmu dan 

petunjuk, maka sejatinya ia mampu mengangkat kualitas umat 

ini. Allah SWT. berfirman : 

ُُ   ُ  ُُ    ُُ ُ ُُُُُ

Artinya : “Sesungguhnya telah Kami turunkan kepada 

kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab 

kemuliaan bagimu. Maka Apakah kamu tiada 

memahaminya?” (Q.S Al-Anbiya [21] : 10) 
 

Al-Qur`an  merupakan sumber kekuatan utama bagi 

umat Islam sepanjang zaman. Jika umat Islam benar-benar 

menempatkan Al-Qur`an  sebagai sesuatu yang sangat 

dimuliakan, kandungannya terus menerus digali, isinya selalu 

dimuliakan, niscaya umat Islam akan menjadi umat yang kuat 

dan sukses. Jika sebaliknya, Al-Qur`an  menjadi sesuatu yang 

mereka abaikan, maka umat Islam bukan hanya tidak bisa 

maju, tetapi justru malah semakin mundur dan melemah.
60

 

 

 

 

                                                             
59 Abdul Rauf dan Abdul Aziz, Kiat Sukses  menjadi Hafizh Qur`an   Da’iyah,…, h. 

17 
60 Abdulwaly, 40 Alasan Anda Menghafal Al-Qur`an , (Jakarta : Pustaka Al-
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f. Menjauhkan seorang mu`min dari aktifitas lahwu (tidak ada  

nilainya di sisi Allah SWT.) 

Seorang mu’min seharusnya menjauhkan dirinya dari 

aktifitas lahwu, baik yang mubah maupun haram. Dengan 

mendekat dan menghafal Al-Qur`an  kita bisa menjauhkan kita 

dari sifat lahwu.
61

 

 

g. Bahtera Ilmu 

Khazanah Ulumul Qur`an   (ilmu-ilmu Al-Qur`an ) dan 

kandungannya akan banyak sekali terekam dan melekat 

dengan kuat ke dalam benak orang yang menghafalkannya. 

Dengan demikian nilai-nilai Al-Qur`an  yang terkandung di 

dalamnya akan menjadi motivator terhadap kreatifitas 

pengembangan ilmu yang dikuasainya. Allah SWT. berfirman 

: 

 ُ ُ ُ ُ ُ  ُ ُ  ُ  ُ ُ ُ

  ُُُُ  ُُُ ُُ  ُ ُُُُ 
 

Artinya : “Dan seandainya pohon-pohon di bumi 

menjadi pena dan laut (menjadi tinta), ditambahkan 

kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak 

akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya 

Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S Luqman 

[31] : 27) 
 

Begitu banyak ilmu Allah SWT. yang tak terbatas itu 

akan terserap oleh orang y ang menghafal, mempelajari dan 

memahami isi yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, 

orang yang hafal Al-Qur`an , memahami dan mengamalkan isi 

                                                             
61 Abdul Rauf dan Abdul Aziz, Kiat Sukses Menjadi Hafizh Qur`an   Da’iyah,…,  h. 
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kandungannya disebut Hamalatul-Qur`an   yaitu orang yang 

memperhatikan hukum bacaannya, mengetahui halal dan 

haram yang terkandung di dalamnya serta mengamalkannya.
62

 

7. Faktor-Faktor Pendukung Menghafal Al-Qur`an  

Faktor-faktor yang mendukung seseorang dalam menghafal 

Al-Qur`an  adalah sebagai berikut : 

1. Menguasai Ilmu Tajwid 

Ilmu Tajwid sangat perlu diajarkan kepada orang yang 

ingin membaca atau mempelajari Al-Qur`an . Sebab, 

kesalahan satu huruf atau panjang-pendek dalam 

membaca Al-Qur`an  dapat berakibat fatal, yakni 

perubahan arti. Dalam ilmu tajwid diajarkan bagaimana 

cara mengucapkan huruf yang berdiri sendiri, yang 

dirangkai dengan huruf lain, melatih lidah mengucapkan 

huruf sesuai dengan makhrajnya, mengetahui panjang-

pendeknya suatu bacaan, dan sebagainya. Hukum 

mempelajari tajwid adalah fardhu kifayah. Artinya, jika di 

suatu tempat sudah ada orang yang mengerti ilmu tajwid, 

maka gugurlah kewajiban orang di tempat itu untuk 

memepelajari ilmu tajwid. Namun dalam praktiknya, 

mengamalkan ilmu tajwid hukumnya fardhu’ain.  

2. Persiapan yang Matang 

Persiapan yang matang merupakan syarat penting bagi 

seorang penghafal Al-Qur`an . Minat yang tinggi sebagai 
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  Ahsin W Al-Hafiz,  Bimbingan Praktis Menghafal Al-Qur`an , … , h. 37-38 



47 
 

 
 

usaha menghafal Al-Qur`an  adalah modal awal seseorang 

mempersiapkan diri secara matang.
63

 

3. Motivasi dan Stimulus 

Selain minat, motivasi dan stimulus juga harus 

diperhatikan bagi seseorang yang menghafal Al-Qur;an. 

Menghafal Al-Qur`an  dituntut kesungguhan khusus, 

pekerjaan yang berkesinambungan dan kemauan keras 

tanpa mengenal bosan dan putus asa. Karena itulah 

motivasi yang tinggi untuk menghafal Al-Qur`an  harus 

selalu dipupuk.
64

 

4. Faktor Kecerdasan 

Kecerdasan merupakan salah satu faktor pendukung 

dalam menjalani proses menghafalkan Al-Qur`an . Setiap 

individu mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda. 

Sehingga, cukup mempengaruhi terhadap proses hafalan 

yang dijalani. Meskipun demikian, bukan berarti 

kurangnya kecerdasan menjadi alasan untuk tidak 

bersemangat dalam menghafalkan Al-Qur`an . Karena 

yang paling penting ialah kerajinan dan istiqomah dalam 

menjalani hafalan.  

5. Faktor Usia 

Menghafal Al-Qur`an  pada dasarnya tidak dibatasi 

dengan usia, namun setidaknya usia yang ideal untuk 

menghafal Al-Qur`an  harus tetap dipertimbangkan. 

Seorang yang menghafal Al-Qur`an  dalam usia produktif 

                                                             
63 M. Ziyad Abbas, Metode Praktis Menghafal Al-Qur`an , (Jakarta : Firdaus, 

1993), h. 32  
64 Abdurrab Nawabuddin, Kaifa Tahfidzul Qur`an  , terj. Bambang Saiful Ma’arif, 
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(5-20 tahun) lebih baik daripada menghafal Al-Qur`an  

dalam usia 30-40 tahun.  

Faktor usia tetap harus diperhitungkan karena 

berkaitan dengan daya rekam (memori) seseorang. Oleh 

karena itu, lebih baik usia menghafal Al-Qur`an  adalah 

usia dini (masa anak dan remaja), karena daya rekam yang 

dihasilkan sangat kuat dan daya ingat yang cukup tajam. 

Hal ini adalah wajar sebab pepatah arab sendiri 

menyatakan : 

“belajar di masa kecil bagaikan mengukir di atas batu, 

sedangkan belajar di masa tua bagaikan mengukir di atas 

air”
65

 

6. Manajemen Waktu 

Pengelolaan dan pengaturan waktu yang sangat 

penting dalam menunjang keberhasilan penghafal Al-

Qur`an . Seseorang yang menghafal Al-Qur`an  harus 

dapat memanfaatkan waktu yang dimiliki dengan sebaik-

baiknya. Oleh karena itu, seseorang yang menghafal Al-

Qur`an  harus dapat memilih kapan ia harus menghafal 

dan kapan ia harus melakukan aktivitas dan kegiatan 

lainnya. 

Sehubungan dengan manajemen waktu, Ahsin W. Al-

Hafidz dalam bukunya Bimbingan Praktis Menghafal Al-

Qur`an  telah menginventarisir waktu-waktu yang 

dianggap ideal untuk menghafal Al-Qur`an  sebagai 

berikut : 
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a. Waktu sebelum fajar 

Waktu sebelum terbit fajar adalah waktu yang sangat 

baik untuk menghafal ayat-ayat suci Al-Qur`an , 

karena di samping saat ini memberikan ketenangan 

juga merupakan saat yang banyak memiliki 

keutamaan. 

b. Setelah fajar, sehingga terbit matahari 

Waktu pagi juga merupakan waktu yang baik untuk 

menghafal, karena pada saat ini pada umumnya 

seseorang belum terlibat dalam berbagai kesibukan 

bekerja, di samping baru saja bangkit dari istirahat 

panjang, sehingga karenanya jiwanya masih bersih 

dan bebas dari beban mental dan pikiran yang 

memberatkan.  

c. Setelah bangun dari tidur siang 

Faktor psikis dari tidur siang adalah untuk 

mengembalikan kesegaran jasmani dan menetralisasi 

otak dari kelesuan dan kejenuhan setelah sepanjang 

hari bekerja keras. Oleh karena itu setelah bangun 

dari tidur siang, di saat kondisi fisik dalam keadaan 

segar baik sekali dimanfaatkan untuk menghafal 

walaupun hanya sedikit, atau sekedar murâja‘ah. 

d. Setelah shalat 

Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW. pernah 

mengatakan bahwa di antara waktu-waktu yang 

mustajab adalah setelah mengerjakan shalat fardu, 

terutama bagi orang yang dapat mengerjakannya 

dengan khusyuk dan sungguh-sungguh sehingga ia 
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mampu menetralisasi jiwanya dari kekalutan. Dengan 

demikian, maka dapat disimpulkan bahwa waktu 

setelah sholat merupakan saat yang baik untuk 

menghafal Al-Qur`an .  

e. Waktu di antara magrib dan isya 

Kesempatan ini sudah sangat lazim sekali digunakan 

oleh kaum muslimin pada umumnya untuk membaca 

Al-Qur`an  atau bagi penghafal Al-Qur`an  waktu ini 

lazim juga dimanfaatkan untuk menghafal Al-Qur`an  

atau mengulang kembali ayat-ayat yang telah 

dihafalkannya.  

f. Tempat menghafal 

Situasi dan kondisi suatu tempat ikut mendukung 

tercapainya program menghafal Al-Qur`an . Suasana 

yang bising, kondisi lingkungan yang tak sedap 

dipandang mata, penerangan yang tidak sempurna 

dan polusi udara yang tidak nyaman akan menjadi 

kendala berat terhadap terciptanya konsentrasi. Itulah 

sebabnya, di antara para penghafal ada yang lebih 

cenderung mengambil tempat di alam bebas, atau di 

tempat terbuka, atau tempat yang luas, seperti di 

masjid, atau di tempat-tempat lain yang lapang, sunyi 

dan sepi.  

Dapat disimpulkan bahwa tempat yang ideal untuk 

menghafal itu adalah tempat yang memenuhi kriteria 

sebagai berikut : 

1. Jauh dari kebisingan 

2. Bersih dan suci dari kotoran dan najis 
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3. Cukup ventilasi untuk terjaminnya pergantian 

udara 

4. Tidak terlalu sempit 

5. Cukup penerangan 

6. Mempunyai temperatur yang sesuai dengan 

kebutuhan 

7. Tidak memungkinkan timbulnya gangguan-

gangguan, yakni jauh dari telepon, atau ruang 

tamu, atau tempat itu bukan tempat yang biasa 

untuk mengobrol.
66

 

Sedangkan menurut Raghib As-Sirjani dalam 

bukunya Cara Cerdas Hafal Al-Qur`an  mencamtukan 

kaidah pokok, kaidah pendukung, dan kaidah-kaidah emas 

dalam menghafal Al-Qur`an . Pertama, Kaidah 

pendukung; ikhlas, tekad yang kuat dan bulat, pahamilah 

besarnya nilai amalan anda, amalkan apa yang anda 

hafalkan, membentengi diri dari jerat-jerat dosa, 

berdoalah, pahamilah makna ayat dengan benar, 

menguasai ilmu tajwid, sering mengulang-ulang bacaan, 

melakukan shalat secara khusyuk dengan ayat-ayat yang 

telah dihafal. Kedua, kaidah pendukung; membuat 

perencanaan yang jelas, bergabung dalam sebuah 

kelompok, bawalah Al-Qur`an  kecil dalam saku, 

dengarkan bacaan imam saat shalat mulai dari juz Al-

Qur`an  yang mudah dihafal, gunakan satu jenis mushaf 

Al-Qur`an , membagi surat yang panjang, memperhatikan 

ayat-ayat  mutasyabihat, perlombaan menghafal Al-
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Qur`an . Ketiga,  kaidah-kaidah emas; hendaknya 

membatasi porsi hafalan untuk setiap harinya, jangan 

menghafal melebihi batasan harian sampai hafal 

sempurna, jangan beralih ke surat lain sebelum benar-

benar hafal, senantiasa memperdengarkan hafalan ke guru, 

manfaatkan usia emas dalam menghafal.
67

 

8. Faktor-Faktor Penghambat Menghafal Al-Qur`an  

 Adapun faktor penghambat dalam menghafal Al-Qur`an  yaitu 

: 

1. Tidak Sabar 

Sabar merupakan kunci kesuksesan untuk meraih 

cita-cita, termasuk cita-cita dan keinginan untuk 

menghafal Al-Qur`an . Kesulitan ini akan dihadapi jika 

tidak mempunyai sifat sabar dalam menghafal Al-Qur`an . 

Oleh karena itu, seorang penghafal Al-Qur`an  tidak boleh 

mengeluh dan patah semangat ketika mengalami kesulitan 

dalam proses menghafal. 

2. Tidak Sungguh-sungguh 

Seorang penghafal Al-Qur`an  akan mengalami 

kesulitan dan menjalani proses menghafal Al-Qur`an  jika 

tidak bekerja keras dan sungguh-sungguh. Apabila ingin 

menjadi seorang hafiz, harus bekerja keras dan sungguh-

sungguh dalam menghafal Al-Qur`an , layaknya orang 

yang siap mencapai sebuah kesuksesan. 
68
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3. Tidak Menghindari dan Menjauhi Maksiat 

Tidak menghindari dan menjauhi perbuatan dosa akan 

membuat sang penghafal Al-Qur`an  kesulitan dalam 

menghafal Al-Qur`an . 

4. Tidak Banyak Berdoa 

Berdoa merupakan senjata bagi umat Islam. Sebagai 

umat Islam, kita harus yakin bahwa tidak ada yang sia-sia 

dari usaha berdoa.  

5. Tidak Beriman dan Bertakwa 

Untuk menghafal Al-Qur`an  harus beriman dan 

bertakwa kepada Allah SWT. melalui media shalat, 

melakukan semua perintah-Nya, dan menjauhi semua 

larangan-Nya.
69

 

Menurut Abu ‘Abd Al-Rahman ada beberapa faktor 

yang dapat menghambat dalam menghafal Al-Qur`an  

atau menyebabkan mudah lupa terhadap Al-Qur`an . 

Orang yang benar-benar ingin hafal Al-Qur`an  harus 

memperhatikan hal-hal berikut dan berusaha untuk 

menjauhinya, di antaranya yaitu : 

a. Banyak berbuat dosa dan maksiat. Hal ini akan 

membuat orang mudah melupakan Al-Qur`an  dan 

membuat hatinya buta dari mengingat Allah SWT., 

membaca, dan menghafal Al-Qur`an  

b. Kurang sering mengulang-ulang hafalan dan 

memperdengarkan hafalannya (tasmi‘) 

c. Terlalu banyak memikirkan urusan duniawi, yang ini 

akan membuat hati sangat tergantung kepadanya, 
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yang pada gilirannya tidak dapat menghafal dengan 

mudah. 

d. Banyak menghafal Al-Qur`an  dengan waktu singkat, 

kemudian melanjutkan hafalan ke ayat berikutnya 

sebelum memantapkan hafalan ayat-ayat 

berikutnya.
70

 

e. Semangat yang berlebihan untuk menghafal di 

permulaan menjadikannya menghafalkan banyak ayat 

tanpa menguatkan hafalannya (terlebih dahulu).
71

 

Ada beberapa hal untuk mengatasi hambatan yang 

telah dipaparkan di atas, diantaranya : 

1) Berlindung kepada Allah SWT. dengan berdoa dan 

merendahkan diri dihadapan-Nya agar Dia mantapkan 

hati kita dalam menghafal Al-Qur`an  dan 

mengamalkan dengan cara yang diridhai-Nya. 

2) Niat ikhlas dan beribadah karena Allah SWT. dengan 

membaca Al-Qur`an . 

3) Bulatkan tekad untuk mengamalkan Al-Qur`an  

dengan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi 

larangan-Nya. 

4) Waspadalah perbuatan tercela yang dapat 

menghilangkan hafalan Al-Qur`an , seperti : ‘ujub 

(bangga diri), riya’ (ingin dilihat orang lain), 

memakan sesuatu yang subhat (tidak jelas) dan 

haram, mengejek orang lain yang tidak hafal atau 
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tidak bisa membaca Al-Qur`an , kemaksiatan dan 

dosa-dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, yang 

terakhir tidak konsisten dan tidak ada perhatian untuk 

membaca Al-Qur`an  meski dalam kondisi tersulit 

sekalipun. 
72

    

9. Cara Memelihara Hafalan agar Tidak Mudah Hilang 

Salah satu hal yang tergolong amat sulit bagi penghafal 

Al-Qur`an  adalah memelihara hafalan agar tidak mudah 

hilang. Bahkan, memelihara materi hafalan yang sudah dihafal 

jauh lebih sulit ketimbang menghafal dari nol. Untuk itu kita 

perlu mengetahui metode atau cara untuk menjaga dan 

memelihara hafalan yang sudah dihafal agar tidak mudah 

hilang, berikut beberapa cara untuk memelihara hafalan: 

a. Pintar mengatur waktu 

Seorang penghafal Al-Qur`an  harus bisa pintar mengatur 

waktu, maksud dari pintar mengatur waktu di sini adalah 

pandai memanfaatkan waktu dengan mengulang-ulang 

bacaan hafalan Al-Qur`an  yang sudah dihafal. Jangan 

pernah menyia-nyiakan waktu yang anda miliki tanpa 

mengulang-ulang hafalan. Karena kelak kita akan menyesal 

jika kita telah menyia-nyiakan waktu dengan hal-hal yang 

tidak bermanfaat. Luangkanlah waktu untuk mengulang 

hafalan Al-Qur`an  dan jangan menunggu waktu untuk 

menghafal Al-Qur`an  karena belum tentu kita memiliki 

waktu luang dan hafalan Al-Qur`an  itu lebih cepat 

menghilang dari ingatan kita jika kita tidak mengulang-
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ulang hafalan ketimbang lepasnya seekor unta dari ikatan 

yang kuat. 

b. Rajin tilawah Al-Qur`an   

Salah satu hal lainnya untuk menjaga hafalan adalah 

dengan cara rajin bertilawah Al-Qur`an . Penghafal Al-

Qur`an  harus memperbanyak tilawah setiap hari. Misalnya 

membaca Al-Qur`an  minimal satu juz sehari, sehingga 

anda bisa mengkhatamkan Al-Qur`an  selama 30 hari. 

Terlebih lagi dengan anda sering membaca Al-Qur`an , 

maka anda akan semakin akrab dengan kata-kata Arab 

sehingga memudahkan anda menghafal Al-Qur`an . 

c. Membacanya ketika shalat 

Saat melaksanakan shalat merupakan waktu yang sangat 

baik untuk membaca ayat-ayat Al-Qur`an  yang telah anda 

hafal. Sehingga ingatan anda semakin kuat, dan materi 

hafalan anda tidak akan hilang. Tidak hanya dalam shalat 

lima waktu, dalam shalat malam, dan shalat sunnah yang 

lainnya pun, anda bisa mempraktekkannya dengan 

membaca hafalan yang sudah dihafal. 

d. Menjadi guru tahfiz 

Cara ini sangat cocok bagi seseorang yang telah hafal 30 

juz, dan seseorang yang sudah memiliki hafalan beberapa 

juz. Dengan anda menjadi guru atau pembimbing tahfiz, 

maka anda secara tidak langsung sedang mengulang-ulang 

hafalan anda. Sehingga ingatan anda terhadap materi 

hafalan semakin kuat. Dengan demikian, materi hafalan 

semakin kuat. Dengan demikian materi hafalan anda tetap 

terjaga dengan baik.  
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e. Mendengarkan bacaan orang lain 

Selain mengulang hafalan sendiri, anda juga bisa 

mendengarkan hafalan Al-Qur`an  dengan cara 

mendengarkan bacaan hafalan teman anda atau orang lain 

untuk memelihara hafalan anda. Dengan kita mendengarkan 

hafalan bacaan teman atau orang lain dengan tidak sadar 

kita telah mengulang-ulang hafalan kita. Cara ini bisa kita 

lakukan dengan membuat kesepakatan kepada teman kita 

untuk saling memperdengarkan bacaan materi hafalan 

masing-masing. Dengan demikian, di antara keduanya 

terjadi saling mengkoreksi bacaan atas materi hafalan yang 

sudah dicapai oleh masing-masing dari keduanya.  

f. Mendengarkan tartil Al-Qur`an  melalui kaset atau CD 

Seseorang yang rajin mendengarkan Al-Qur`an  melalui 

kaset atau CD akan mudah menghafal Al-Qur`an . Bahkan, 

materi yang tersimpan di dalam ingatan dapat dipelihara 

dengan baik. Terlebih media untuk mewujudkan cara ini 

sekarang sangat mudah dengan kemajuan teknologi 

handphone dan lain sebagainya. 

g. Menjauhi kemaksiatan 

Aspek terpenting di atas semuanya untuk memelihara 

hafalan adalah kesanggupan calon hafiz Al-Qur`an  untuk 

menjauhi segala bentuk maksiat. Sebab, jiwa dan hati yang 

tertutup maksiat dan dosa akan sulit menerima pancaran 

cahaya dan hidayah dari Al-Qur`an .
73
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C. Metode Menghafal Al-Qur`an   

1. Pengertian Metode Menghafal Al-Quran 

Metode dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah 

Thariqah yang berarti cara, metode, sistem.
74

 Menurut Zuhairi, 

metode berasal dari bahasa Yunani (Greeka)  yaitu “metha” 

yang berarti melalui atau melewati dan “hodos”  yang berarti 

jalan atau cara yang harus dilalui atau dilewati untuk mencapai 

tujuan tertentu.
75

 Metode itu berasal dari bahasa Inggris yaitu 

“method” yang berarti cara 
76

, metode adalah cara cepat dan 

tepat dalam melakukan sesuatu.
77

 

Makna metode dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), metode memiliki dua arti. Yang pertama : Cara 

teratur yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan 

agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Yang kedua : 

Cara kerja bersistem untuk memudahkan pelaksanaan sesuatu 

tujuan yang ditentukan.
78

 Metode bisa juga diartikan sebagai 

prinsip-prinsip yang mendasari kegiatan mengarahkan 

perkembangan seseorang khususnya dalam proses belajar 

mengajar.
79

  

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa metode 

adalah cara yang ditempuh oleh seseorang untuk mencapai 
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tujuan tertentu. Sedangkan menghafalkan Al-Qur`an  adalah 

proses upaya memelihara, menjaga Al-Qur`an  dari orang yang 

ingin merubahnya dan memalsukan isinya. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa  metode menghafal Al-Qur`an  adalah 

suatu cara atau langkah-langkah yang digunakan secara tepat 

dalam usaha secara sadar dan bersungguh-sungguh untuk 

memelihara, menjaga, melindungi dan mengamalkan Al-

Qur`an  dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Macam-macam Metode Menghafal Al-Qur`an  

Adapun macam-macam metode dalam menghfal Al-

Qur`an  adalah : 

a. Metode Tasmi‘ 

Metode ini dilakukan dengan cara seorang siswa yang 

telah menghafal    ⁄  ,  
 ⁄  dan 1 juz diminta untuk 

memperdengarkan hafalannya kepada ustaz atau teman 

sebaya dan yang mendengarkannya diberi hak untuk 

membenarkannya jika terjadi kesalahan. Menurut Yahya 

Abdul Fattah, salah satu metode menghafalkan Al-Qur`an  

yaitu dengan cara mendengarkan bacaan kepada orang 

lain. Metode ini yang sering dengan tasmi‘.
80 

b. Metode Kitâbah  

Metode Kitâbah adalah menuliskan kembali ayat-ayat 

Al-Qur`an  yang sudah dihafal. Metode Kitâbah adalah 

menghafal dengan cara menulis ayat-ayat yang akan 

dihafalkan pada secarik kertas, kemudian ayat-ayat 
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tersebut dibaca lalu dihafalkan.
81

 Metode ini cukup praktis 

dan baik, karena disamping membaca dengan lisan, aspek 

visual menulis juga akan sangan membantu dalam 

mempercepat terbentuknya pola hafalan dalam 

bayangannya.
82

 

c. Metode Talaqqî 

 Metode Talaqqî adalah cara yang digunakan dalam 

mengajarkan tahfiz Al-Qur`an , di mana guru dan murid 

berhadapan langsung. Hal ini dilakukan untuk 

menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam 

mengucapkan huruf-huruf Al-Qur`an .
83

 

d. Metode Jama‘ 

Metode Jama‘ adalah menghafal ayat-ayat Al-Qur`an  

dengan secara kolektif atau bersama-sama, dipimpin 

seorang musyrif  (pengampu) kemudian santri mengikuti 

bacaan musyrif  secara berulang. Metode ini termasuk   

metode yang baik untuk dikembangkan, karena akan dapat 

menghilangkan kejenuhan, di samping akan membantu 

menghidupkan daya ingat terhadap ayat-ayat yang 

dihafalnya.
84
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e. Metode Wahdah  

Metode Wahdah adalah menghafal Al-Qur`an  dengan 

cara menghafal satu persatu ayat Al-Qur`an . Untuk 

mencapai hafalan awal , setiap ayat bisa dibaca sebanyak 

sepuluh kali, atau dua puluh kali, atau lebih sehingga 

proses ini mampu membentuk pola dalam bayangan, akan 

tetapi  hingga benar-benar membentuk gerak refleks pada 

lisannya. Setelah benar-benar hafal barulah dilanjutkan 

pada ayat-ayat berikutnya dengan cara yang sama.
85

 

f. Metode Sima‘i 

Sima‘i artinya mendengar . Yang dimaksud dengan 

metode ini ialah mendengarkan sesuatu bacaan untuk 

dihafalkannya. Metode ini akan sangat efektif bagi 

penghafal yang mempunyai daya ingat ekstra, terutama 

bagi penghafal tunanetra, atau anak-anak yang masih 

dibawah umur yang belum mengenal baca tulis Al-Qur`an 

. Metode sima‘i dapat dilakukan dengan 2 cara alternatif : 

1. Mendengar secara langsung dari guru yang 

membimbingnya. Terutama bagi penghafal tunanetra, 

atau anak-anak. Dalam hal seperti ini, instruktur 

dituntut untuk lebih berperan aktif, sabar dan teliti 

dalam membacakan dan membimbingnya, karena ia 

harus membacakan satu per satu ayat untuk dihafalnya,  

sehingga penghafal mampu menghafalnya secara 

sempurna. Baru kemudian dilanjutkan dengan ayat 

berikutnya.  
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2. Merekam terlebih dahulu ayat-ayat yang akan 

dihafalkannya ke dalam pita kaset dengan kebutuhan 

dan kemampuannya. Lalu kaset tersebut diputar dan 

didengar secara seksama sambil mengikuti secara 

perlahan-lahan. Kemudian diulang-ulang sehingga 

ayat-ayat tersebut benar-benar hafal (diluar kepala). 

Setelah hafalan itu cukup baik barulah pindah ke ayat-

ayat berikutnya dengan cara yang sama, dan demikian 

seterusnya. Metode ini akan sangat efektif untuk 

penghafal mandiri, atau untuk takrir (megulang 

kembali) ayat-ayat yang sudah dihalnya. Tentunya 

penghafal yang menggunakan metode ini, harus 

menyediakan alat-alat bantu secukupnya, seperti tape-

recorder, pita kaset, dan lain-lain.
86

  

g. Metode Talqîn 

Metode Talqîn yaitu dengan cara guru membaca, 

kemudian santri menirukan dan jika salah dibenarkan 

oleh guru.
87

 

h. Metode Gabungan 

Metode ini merupakan gabungan antara metode 

wahdah dan metode kitâbah. Hanya saja kitâbah 

(menulis) di sini lebih memiliki fungsional sebagai uji 

coba terhadap ayat-ayat yang telah dihafalnya. Maka 

dalam hal ini, setelah penghafal selesai menghafal ayat 

yang dihafalnya, kemudian ia mencoba menuliskannya 

                                                             
86

 Ahsin W Al-Hafiz, Bimbingan Praktis Menghafal Al-Qur`an ,… , h. 64-65 
87 Cucu Susianti, “Efektivitas Metode Talaqqî Dalam Meningkatkan Kemampuan 

Menghafal Al-Qur`an  Anak Usia Dini”, dalam Jurnal Tunas Siliwangi, Vol. 2 No. 1 April 

2016, h. 14 
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di atas kertas yang telah disediakan untuknya dengan 

hafalan pula. Jika ia telah mampu mereproduksi 

kembali ayat-ayat  yang dihafalnya dalam bentuk 

tulisan, maka ia bisa melanjutkan kembali untuk 

menghafal ayat-ayat berikutnya, tetapi jika penghafal 

belum mampu mereproduksi hafalannya ke dalam 

tulisan secara baik, maka ia kembali menghafalkannya 

sehingga ia benar-benar mencapai nilai hafalan yang 

valid. Demikian seterusnya, kelebihan metode ini 

adanya fungsi ganda, yakni berfungsi untuk 

pemantapan hafalan. Pemantapan hafalan dengan cara 

ini pun akan baik sekali, karena dengan menulis akan 

memberikan kesan visual yang mantap.
88

   

i. Metode Murâja‘ah 

Proses menghafal ayat yang dilakukan para santri dengan 

mengulang-ulang materi hafalan yang telah disetorkan, proses 

ini dilakukan secara pribadi.
89

  

j. Metode Mudârasah 

 Metode ini yaitu saling memperdengarkan hafalan atau bacaan 

antar sesama santri dalam kelompok juz pada satu majelis. Cara 

ini dapat dilakukan secara bergantian per ayat atau beberapa 

ayat sesuai yang disepakati oleh pengasuh.
90
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89 Muhammad Sobur dan Bunyamin Yusuf Sunur, Memelihara Kemurnian Al-
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3. Pengertian Metode Simak Audio Dalam Menghafal Al-Qur`an  

Sima‘i artinya mendengar . Yang dimaksud dengan metode ini 

ialah mendengarkan sesuatu bacaan untuk dihafalkannya. Metode ini 

akan sangat efektif bagi penghafal yang mempunyai daya ingat 

ekstra, terutama bagi penghafal tunanetra, atau anak-anak yang 

masih dibawah umur yang belum mengenal baca tulis Al-Qur`an . 

Metode sima‘i dapat dilakukan dengan 2 cara alternatif : 

1. Mendengar secara langsung dari guru yang membimbingnya. 

Terutama bagi penghafal tunanetra, atau anak-anak. Dalam hal 

seperti ini, instruktur dituntut untuk lebih berperan aktif, sabar 

dan teliti dalam membacakan dan membimbingnya, karena ia 

harus membacakan satu per satu ayat untuk dihafalnya, sehingga 

penghafal mampu menghafalnya secara sempurna. Baru 

kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya.  

2. Merekam terlebih dahulu ayat-ayat yang akan dihafalkannya ke 

dalam pita kaset dengan kebutuhan dan kemampuannya. Lalu 

kaset tersebut diputar dan didengar secara seksama sambil 

mengikuti secara perlahan-lahan. Kemudian diulang-ulang 

sehingga ayat-ayat tersebut benar-benar hafal (diluar kepala). 

Setelah hafalan itu cukup baik barulah pindah ke ayat-ayat 

berikutnya dengan cara yang sama, dan demikian seterusnya. 

Metode ini akan sangat efektif untuk penghafal mandiri, atau 

untuk takrir (megulang kembali) ayat-ayat yang sudah dihafalnya. 

Tentunya penghafal yang menggunakan metode ini, harus 

menyediakan alat-alat bantu secukupnya, seperti tape-recorder, 

pita kaset, dan lain-lain.
91
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Sedangkan pengertian media audio menurut Rudi Susilana 

dan Cepi Riyana media audio adalah media yang penyampaian 

pesannya hanya dapat diterima oleh indra pendengaran. Pesan 

atau informasi yang akan disampaikan dituangkan ke dalam 

lambang-lambang auditif yang berupa kata-kata, musik, dan 

sound effect.
92

 Media audio berkaitan dengan indera 

pendengaran. Pesan yang disampaikan dituangkan ke dalam 

lambang-lambang auditif, baik verbal maupun  non-verbal. 

Terdapat beberapa jenis media yang dapat dikelompokkan dalam 

media audio, antara lain : radio, alat perekam pita magnetik, 

piringan hitam, dan laboratorium bahasa.
93

 

Menurut Dina Indriana, media audio adalah media yang 

penyampaian pesannya ditangkap dengan indera pendengaran 

saja. Hal tersebut dikarenakan media ini hanya mengeluarkan 

suara tanpa ada gambar atau pesan konkret lainnya. Pesan yang 

bisa disampaikan adalah dalam bentuk kata-kata, musik, dan 

sound-effect saja. Dan yang termasuk dalam media audio ini 

adalah radio dan rekaman suara yang sebelumnya sudah direkam 

dan diputar dengan mesin pemutar suara, baik melalui kaset 

ataupun pita perekam magnetik atau disk.
94

    

Menurut Wina Sanjaya, media audio adalah media atau 

bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif (pita suara 

atau piringan suara) yang dapat merangsang pikiran dan perasaan 

pendengar sehingga terjadi proses belajar. Pada dasarnya semua 

                                                             
92 Rudi Susilana dan Cepi Riyana, Media Pembelajaran, (Bandung : CV. Wahana 

Prima, 2007), h. 18   
93 Arief S. Sadiman dkk, Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan, dan 

Pemanfaatannya, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 49 
94 Dina Indriana, Ragam Alat Bantu Media Pengajaran, (Jogjakarta : Diva Press, 

2011), h. 87  
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jenis tujuan belajar dapat dicapai dengan menggunakan media 

audio. Namun karena media ini lebih bersifat auditif, maka tujuan 

yang sifatnya mengharapkan keterampilan motorik, akan sulit 

menggunakan media ini. Media audio akan lebih cocok untuk 

mencapai tujuan yang bersifat kognitif berupa data dan fakta atau 

mungkin konsep dan tujuan yang berhubungan dengan sikap 

(afektif).
95

  

Dari beberapa pengertian media audio tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa media audio adalah media yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan verbal maupun non-verbal, di mana 

fokus pada aspek pendengaran sebagai penangkap informasi.  

Berkat kemajuan teknologi, sekarang telah tersedia 

bermacam-macam alat rekam atau rekaman. Di antaranya adalah 

tape recorder, CD, DVD, MP3, handphone, dan lain-lain. 

Bahkan sekarang telah tersedia rekaman bacaan murattal (secara 

tartil) Al-Qur`an  dengan lengkap 30 juz dari qari’qari’ (pembaca 

Al-Qur`an ) terkenal serta para imam di Mekkah dan Madinah 

seperti Syeikh Mahmud al-Hushari, Syekh Shiddiq al-Minsyawi, 

dan Syeikh as-Sudaisi. Mereka membca dengan tartil (jelas huruf 

dan harakatnya), dengan irama yang merdu dan suara yang 

indah.. Alhasil, enak untuk didengarkan. Ada yang direkam 

dalam bentuk kaset, CD, MP3, DVD, bahkan juga dalam bentuk 

software yang bisa ditampilkan dan diputar di computer dan 

handphone. Rekaman-rekaman ini bisa sangat membantu 

memudahkan penghafalan Al-Qur`an . Dengan rekaman itu anda 

bahkan bisa menghafalkan Al-Qur`an  sambil menyetir atau 

                                                             
95 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta : 
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mngendarai mobil. Jadi, kalau anda tidak cukup punya banyak 

waktu luang, anda bisa memanfaatkan perjalanan anda dari dan 

ke kantor misalnya, atau perjalanan ke manapun untuk 

menghafalkan Al-Qur`an .
96

   

Metode simak audio adalah menghafalkan Al-Qur`an  

dengan mendengarkan audio dan melihat Al-Qur`an  dengan cara 

diulang-ulang.
97

  Metode simak audio yaitu siswa menghafalkan 

Al-Qur`an  dengan cara menyimak murattal melalui audio seperti 

speaker, laptop dan sebagainya.
98

 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa metode simak audio dalam menghafal Al-

Qur`an  yaitu menghafalkan Al-Qur`an  dengan menggunakan 

media audio yaitu murattal dan mushaf Al-Qur`an  dengan cara 

didengarkan dan dibaca secara berulang-ulang. 

 

  

                                                             
96 Muhaemin Zen, Metode Pengajaran Tahfiz Al-Qur`an  di Pondok Pesantren, 

Tsanawiyah, Aliyah dan Perguruan Tinggi, (Jakarta : Pustaka Al-Husna, 2012), h. 44 
97  Wawancara dengan Guru Tahfiz SMPIT Ash-Shibgoh, Syifa Indah Amarulita, 

Tangerang,  02 April 2019 
98 Wawancara dengan Kepala Sekolah SMPIT Ash-Shibgoh, Surma, Tangerang, 08 
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BAB III 

KAJIAN OBJEK PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian yaitu di SMPIT Ash-Shibgoh, Jl. Raya 

Serang Km. 12 Ds. Bitung Jaya Rt. 05/02 Kec. Cikupa Kab. 

Tangerang Prov. Banten. Telp. (021) 22028272. Dilaksanakan pada 

02 April 2019 sampai dengan 16 Juli 2019.  

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau 

bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara 

holistic-kontekstual melalui pegumpulan data dari latar alami 

dengan memanfaatkan diri peneliti instrument kunci.
1
 

Menurut Denzin dan Lincoln yang dikutip dalam buku Lexy J. 

Moleong, bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada 

suatu latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang 

terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang 

ada. Maksud latar belakang disini adalah situasinya harus alami 

tidak direkayasa atau direncanakan. Dengan maksud agar hasilnya 

dapat digunakan untuk menafsirkan yang terjadi dalam lingkungan 

tersebut.
2
 Metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode 

penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis 

data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-

perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung dan 

                                                             
1 Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis, 

(Yogyakarta : Suaka Media, 2015), h. 10  
2 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung :  Remaja 

Rosdakarya, 2009), h. 5 
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mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan 

demikian tidak menganalisa angka-angka.
3
  

Menurut Strauss dan Corbin yang dikutip dalam buku Ninin 

Dwi Lestari, istilah penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis 

penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur 

statistic atau bentuk hitungan lainnya. Contohnya dapat berupa 

penelitian tentang riwayat dan perilaku seseorang, disamping juga 

tentang peranan organisasi, pergerakan sosial, atau hubungan timbal 

balik. Namun analisisnya bersifat kuantitatif.
4
 

Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan 

untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya 

adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci, 

pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan 

snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
5
 

Menurut Bog dan dan Taylor yang dikutip dalam buku 

Wiratna Sujarweni, menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah 

salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.
6
 

Bila dilihat dari segi tempat penelitian, penelitian ini termasuk 

dalam jenis penelitian lapangan (field research) yang berusaha 

                                                             
3 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif,  (Jakarta : Raja Grafindo, 2016), Cet. Ke-3, 

h. 13  
4 Ninin Dwi Lestari, Penelitian Kualitatif : Pendidikan Anak Usia Dini, (Jakarta: 

Rajagrafindo Persada, 2012), h. 66 
5
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif  dan R&D,  (Bandung: 

Alfabeta, 2012), Cet. Ke-16, h. 15   
6 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta:: PT. Pustaka Baru, 

2014), h. 6 
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mengadakan penelitian ke lokasi secara langsung dengan maksud 

memperoleh data-data yang akurat, cermat dan lebih lengkap. 

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif ini data yang 

diperoleh peneliti di lokasi berupa kata-kata bukan angka. Kata-kata 

tersebut dapat berupa tulisan maupun lisan. Melalui pendekatan 

kualitatif, data yang diperoleh lengkap, lebih mendalam dan dapat 

dipercaya. Dengan demikian implementasi metode simak audio 

terhadap kualitas hafalan Al-Qur`an  siswa SMPIT Ash-Shibgoh 

Tangerang dapat terungkap dengan jelas dan mendalam. 

C. Sumber Data 

Pada penelitian kualitatif pencatatan sumber data melalui 

wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari hasil 

melihat, mendengar dan bertanya. Kegiatan penelitian ini dilakukan 

dengan secara sadar dan terarah yang senantiasa memperoleh suatu 

informasi yang diperlukan peneliti. Berbagai sumber data yang 

diperlukan dalam peneletian ini sebagai berikut : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian 

ini meliputi:  

a. Informasi dari Kepala Sekolah SMPIT Ash-Shibgoh 

Tangerang 

b. Informasi dari Guru tahfiz SMPIT Ash-Shibgoh Tangerang 

c. Informasi dari siswa-siwi SMPIT Ash-Shibgoh Tangerang 

2. Data Sekunder 

Dalam penelitian ini data yang diperoleh bukan secara 

langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini sumber data 

sekunder yang dipakai adalah sumber tertulis, seperti buku, 



72 
 

 
 

brosur sekolah, dan dokumen-dokumen yang diberikan oleh 

kepala sekolah SMPIT Ash-Shibgoh Tangerang. 

D. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian perlu dilakukan untuk memberikan 

pemahaman yang lebih spesifik dan mengerucut serta menghindari 

pembahasan yang terlalu meluas. Maka pembahasan dalam 

penelitian ini terfokus pada implementasi penggunaan metode simak 

audio dalam pembelajaran tahfiz. Adapun subjek penelitiannya 

yaitu; kepala sekolah, guru tahfiz dan siswa SMPIT Ash-Shibgoh 

Tangerang. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka 

meingimplementasikan metode. Metode pengumpulan data yaitu 

suatu pernyataan (statement) tentang sifat, keadaan, kegiatan 

tertentu, dan sejenisnya,. Pengumpulan data dilakukan untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai 

tujuan penelitian.
7
 Dalam pengumpulan data ini, peneliti 

menggunakan beberapa cara/metode yaitu : 

1. Metode Observasi 

Observasi merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan 

terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.
8
  

Adapun macam-macam dari observasi yaitu : 

a. Obsevarsi Parsipatif adalah peneliti terlibat dengan kegiatan 

sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan 

                                                             
7 Bambang Rustanto, Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial, (Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 2015) Cet, 1, h.58  
8 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 2012),  h. 220 
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sebagai sumber data penelitian. Ini juga dibagi menjadi 

empat yaitu parsipatif pasif, moderat, aktif, lengkap. 

b. Observasi terus terang atau samar-samar adalah peneliti 

dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus 

terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan 

penelitian. 

c. Observasi tak berstruktur adalah observasi yang tidak 

dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan 

diobservasi.  

Dalam pengamatan ini, peneliti menggunakan jenis 

observasi parsipatif aktif, yaitu peneliti datang ke tempat 

kegiatan yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan 

tersebut. Peneliti merekam/ mencatat baik dengan cara 

terstruktur maupun semistruktur (misalnya dengan mengajukan 

sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh 

peneliti) dan aktifitas-aktifitas dalam lokasi penelitian. Teknik 

observasi ini yaitu untuk memperoleh data terkait implementasi 

metode simak audio terhadap kualitas hafalan Al-Qur`an  siswa 

SMPIT Ash-Shibgoh Tangerang. Adapun observasi yang 

dilakukan yaitu pada kegiatan hafalan menggunakan metode 

simak audio pada siswa SMPIT Ash-Shibgoh Tangerang. 

2. Metode Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu.
9
 Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara 

                                                             
9
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terstruktur, dengan membuat daftar pertanyaan yang akan 

ditanyakan pada narasumber untuk menggali informasi dan data.  

Wawancara dilakukan yang dimaksudkan untuk merekam 

data-data tertulis yang berfungsi sebagai data yang sangat 

penting untuk bahan analisis. 

Teknik pengumpulan data melalui wawancara umumnya 

dilakukan dalam 4 model, yaitu wawancara terstruktur, 

wawancara tidak terstruktur, wawancara terbuka dan wawancara 

terselubung.  

a) Wawancara Terstruktur 

Wawancara jenis ini mengutamakan teknik 

pengumpulan data melalui wawancara yang sudah 

terorganisasi dan terencana dengan baik, mulai dari : 

1. Pemilihan dan penentuan siapa objek yang akan 

diwawancara 

2. Waktu dan tempat pelaksanaan wawancara 

3. Tema dan topik inti yang akan ditanyakan 

4. Susunan pokok pertanyaan yang akan diajukan 

5. Perangkat dan media penyimpanan data yang akan 

digunakan 

Teknik wawancara jenis ini paling diprioritaskan dalam 

penelitian pendidikan dibanding jenis lain. Teknik ini dapat 

menghindari peluang terjadinya kesalahan tema dan topik 

inti yang akan diwawancara.  

b) Wawancara Tidak Terstruktur 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang 

bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap 
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untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang 

digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang 

akan ditanyakan. Kebaikan dari teknik ini adalah responden 

tidak merasa diwawancarai sehingga suasana akan lebih 

santai, terbuka, dan apa adanya. Sedangkan kelemahannya 

adalah wawancara kadang-kadang kurang terkendali.
10

 

c) Wawancara Terbuka 

Wawancara terbuka adalah teknik pengumpulan data dan 

informasi melalui wawancara yang dilakukan berdasarkan 

asas pengertian kedua belah pihak. Peneliti sudah 

memberikan informasi awal tentang tema dan topik inti yang 

akan dibicarakan. Dengan demikian, narasumber yang akan 

diwawancarai jauh-jauh hari bisa mempersiapkan data dan 

informasi yang dibutuhkan peneliti.  

Teknik ini memiliki banyak kelebihan, diantaranya data 

dan informasi yang dibutuhkan dapat terkumpul lengkap. 

Namun pada sisi lain, teknik ini juga memiliki kelemahan. 

Terutama jika narasumber yang diwawancarai berusaha 

menutup-nutupi objek yang akan diteliti dengan data dan 

informasi yang tidak benar atau ada motif lain dibalik 

kesediannya diwawancara oleh peneliti.  

d) Wawancara Terselubung 

Wawancara terselubung atau sering dikenal dengan 

istilah alistasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi 

melalui wawancara tang dilakukan secara diam-diam. 

Narasumber sebagai objek yang diteliti tidak tahu jika ia 
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Media, 2014) Cet 1, h. 178-179  
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sedang diwawancara. Wawancara dilakukan oleh peneliti 

dengan cara diam-diam disela-sela pembicaraan kedua belah 

pihak. Narasumber sebagai objek yang sedang diteliti hanya 

tahu bahwa ia sedang melakukan pembicaraan biasa-biasa 

saja dan wajar dengan si peneliti. 

Alat perekaman data dan informasi peneliti pun 

diletakkan secara tersembunyi dari penglihatan narasumber. 

Teknik ini biasanya digunakan oleh para aparat intelijen 

Negara. Tujuannya adalah untuk memperoleh data dan 

informasi yang benar dan akurat dan dibutuhkan tanpa harus 

melakukan konfrontasi terbuka. Teknik ini juga penting 

untuk menutupi identitas peneliti. 
11

 

Dalam mengumpulkan data informasi penelitian ini 

maka peneliti menggunakan jenis wawancara tak berstruktur 

agar peneliti lebih leluasa dan bebas mengajukan pertanyaan 

sesuai dengan fokus dan rumusan masalah penelitian, dan 

narasumber juga tidak terlalu kaku diwanwancarai. 

Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait yaitu guru 

tahfiz, kepala sekolah, dan peserta didik SMPIT Ash-

Shibgoh. 

3. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu tektik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, yaitu data 

dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.
12

 Metode 

dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting 

baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan. 

                                                             
11  Jasa Ungguh Muliawan, Metodelogi Penelitian Pendidikan, …, h. 183-184 
12

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, …, h. 221 
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Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar 

oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.
13

   

Dalam penelitian ini, dokumen dijadikan sumber data yang 

utama karena menyangkut lembaga resmi, tentunya data yang 

tertulis dan telah terpublikasikan akan memiliki nilai kevalidan 

dan derajat keformalan lebih tinggi, baik data tersebut 

menyangkut masalah sejarah perkembangan, perundang-

undangan, peraturan, kebijakan-kebijakan, program kerja, 

struktur kelembagaan, tata tertib dan sebagainya. Kemudian 

sumber data tersebut dilengkapi dengan hasil wawancara dan 

observasi lapangan.
14

 Metode ini peneliti gunakan untuk 

memperoleh dokumentasi berupa gambar mengenai kegiatan 

pembelajaran tahfiz menggunakan metode simak audio.  

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan adalah berkas pedoman atau 

petujuk yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada 

Kepala Sekolah, Guru Tahfiz, dan kepada siswa SMPIT Ash-

Shibgoh, agar wawancara tersebut terarah dan mencapai tujuan 

penelitian. 

Tabel 3.1 Instrumen Wawancara Kepala Sekolah 

No Pertanyaan Jawaban 

1 
Apa pengertian metode simak audio menurut 

bapak? 
 

2 
Apa tujuan dari penerapan metode simak audio, 

sehingga lebih memilih menggunakan metode 
 

                                                             
13 Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif, (Malang : UMM Pers, 2017),  h. 240 
14 Sanusi Uwe6s, Manejemen Pengembangan Mutu Dosen, (Jakarta : Logis Wacana 

Ilmu, 1999), Cet. 1, h. 74  
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ini? 

3 
Bagaimana sejarah penerapan metode simak 

audio di SMPIT Ash-Shibgoh? 
 

4 
Menurut bapak, keunggulan dan kelemahan 

metode simak audio itu apa saja pak? 
 

5 

Apakah metode ini sudah cocok untuk selalu 

diterapkan atau akan ada perbandingan lagi 

untuk inovasi baru? 

 

6 

Apakah ada kesulitan dan kemudahan bagi 

kepala sekolah dalam penerapan metode simak 

audio? 

 

7 

Bagaimana evaluasi dari Kepala Sekolah untuk 

guru tahfiz dan guru-guru yang mendampingi 

anak-anak dalam penerapan metode simak 

audio? 

 

 

Tabel 3.2 Instrumen Wawancara Guru Tahfiz 

No Pertanyaan Jawaban 

1 
Apa pengertian metode simak audio 

menurut bu Syifa? 
 

2 

Sampai saat ini, siswa SMP telah 

mampu menghafal berapa juz dengan 

menggunakan metode ini? 

 

3 

Berapa lama waktu yang diperlukan 

untuk menghafal 1 halaman Al-Qur`an 

? 
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4 

Apa kendala bagi bu Syifa dalam 

mengajar tahfiz ketika menggunakan 

metode ini? 

 

5 
Bagaimana cara mengevaluasi 

hafalannya (murâja’ah)? 
 

6 
Apa kelebihan dan kekurangan dalam 

penggunaan metode simak audio? 
 

7 
Bacaan murattal Syeikh siapa saja 

yang telah digunakan? 
 

8 

Bagaimana cara mengevaluasi bacaan 

siswa yang belum lancar membaca Al-

Qur`an ? 

 

9 

Bagaimana kualitas hafalan siswa 

setelah menghafal menggunakan 

metode ini? 

 

 

Tabel 3.3 Instrumen Wawancara Siswa  

No Pertanyaan Jawaban 

1 
Sampai saat ini telah mampu 

menghafal berapa juz? 

 

2 Juz berapa saja yang telah di hafal?   

3 
Apakah ada kesulitan dalam 

penggunaan metode simak audio? 

 

4 
Apa kemudahan yang didapatkan dari 

penggunaan metode simak audio? 

 

5 

Apakah ada peningkatan kualitas 

dalam hafalan selama penggunaan 

metode simak audio? 
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G. Keabsahan Data 

Salah satu syarat bagi analisi data adalah dimiliknya data yang 

valid dan reliable. Untuk itu, dalam kegiatan penelitian kualitatif pun 

dilakukan upaya validasi data. Objektifitas dan keabsahan data 

penelitian dilakukan dengan melihat reliabilitas dan validitas data 

yang diperoleh.
15

 Uji kredibilitas data diperiksa dengan teknik-

teknik sebagai berikut : 

a. Perpanjangan Pengamatan 

Dengan perpanjangan pengamatan akan banyak mempelajari 

kebudayaan, juga dapat menguji ketidak benaran informasi, 

membangun kepercayaan dengan narasumber sehingga tidak 

ada informasi yang disembunyikan lagi. Dalam perpanjangan 

pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian, 

sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah 

diperoleh. Bila setelah dicek kembali ke lapangan data sudah 

benar, berarti kredibel dan waktu perpanjangan bisa diakhiri.  

b. Meningkatkan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara 

lebih cermat dan berkesinambungan. Peneliti dapat melakukan 

pengecekan kembali terhadap data yang ditemukan itu salah 

atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan 

maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan 

sistematis tentang apa yang diamati. Dengan melakukan hal ini, 

dapat meningkatkan kredibilitas data. 

 

 

                                                             
15 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Jakarta : Erlanngga, 2009), h. 

145  
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c. Triangulasi 

Triangulasi adalah pengecekan data dengan cara pengecekan 

data atau pemeriksaan ulang. Dalam bahasa sehari-hari 

triangulasi ini sama dengan cek dan ricek. Tekniknya adalah 

pemeriksaan kembali data dengan tiga cara yaitu : (1) 

Triangulasi sumber, (2) metode, dan (3) waktu.
16

   

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengecakan 

data dengan cara pengumpulan data yang berbeda-beda yaitu 

obsevarsi parsipatif, wawancara terarah, dan dokumentasi untuk 

mendapatkan data dari sumber data yang sama secara serempak. 

Dengan demikian peneliti menerapkan teknik triangulasi. 

H. Teknik Analisis Data  

Analisis data menurut M. Djuanaidi Ghony dan Fauzan Al-

Manshur, upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi suatu unit yang 

dapat dikelola, mentesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa-apa yang penting dan apa-apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa-apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
17

  

Sedangkan menurut Sugiyono, analisis data kualitatif adalah 

bersifat induktif, yaitu suatu analisis yang berdasarkan data yang 

diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Dalam 

penelitian ini data diperoleh dari observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Analisis data kualitatif dilakukan sejak sebelum 

dimulai, ketika berlangsung, dan setelah selesai.
18

  

                                                             
16 Ninin Dwi Lestari, Penelitian Kualitatif : Pendidikan Anak Usia Dini, …, h. 89  
17 M. Djuanidi Ghony dan Fauzi Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif, 

(Malang : Ar-Ruz Media, 2012),  h. 247 
18

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif  dan R&D,…, h. 245 
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Sugiyono mengutip pendapat Miles dan Huberman yang 

mengemukakan bahwa aktifitas analisis data yaitu data reduction, 

data display, dan data conclusion drawing/ verification. 

1. Data Reduction (reduksi data) 

Reduksi data adalah merangkum memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan yang 

lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

2. Data Display (penyajian data) 

Data display atau penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif.  

3. Data Conclusion Drawing/Verification 

Data Conclusion Drawing/Verification adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum 

pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu 

objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan 

kasual atau interaktif, hipotesis atau teori. 
19

 

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dalam analisis data penulis 

menggunakan teori Miles dan Huberman yaitu data reduction, 

data display, dan data conclusion drawing/ verification.

                                                             
   

19
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif  dan R&D,…, h. 225 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Umum SMPIT Ash-Shibgoh 

1. Sejarah Berdirinya SMPIT Ash-Shibgoh 

Sekolah Menengah Islam Terpadu pada hakekatnya adalah sekolah 

yang mengimplementasikan konsep pendidikan Islam berlandaskan 

Al-Qur`an  dan As-Sunnah. Konsep operasional SMPIT merupakan 

akumulasi dari proses pembudayaan, pewarisan dan pengembangan 

ajaran agama Islam, budaya dan peradaban Islam dari generasi ke 

generasi. Istilah “Terpadu” dalam SMPIT dimaksudkan sebagai 

penguat dari Islam itu sendiri. Maksudnya adalah Islam yang utuh 

menyeluruh, integral, bukan parsial, syumuliah bukan juz’iyah. Hal 

ini menjadi semangat utama dalam gerak dakwah di bidang pendidikan 

ini sebagai perlawanan terhadap pemahaman sekuler, juz’iyah. 

 Dalam aplikasinya Sekolah Islam Terpadu atau SIT diartikan 

sebagai sekolah yang menerapkan pendekatan penyelenggaraan 

dengan memadukan pendidikan umum dan pendidikan agama menjadi 

satu jalinan kurikulum. Dengan pendekatan ini, semua mata pelajaran 

dan semua kegiatan sekolah tidak lepas dari bingkai ajaran dan pesan 

Islam. Tidak ada keterpisahan, tidak ada sekularisasi di mana pelajaran 

dan semua bahasan lepas dari nilai dan ajaran Islam, ataupun 

sakralisasi di mana Islam diajarkan terlepas dari konteks kemaslahatan 

kehidupan masa kini dan masa depan. Pelajaran umum, seperti 

Matematika, IPA, IPS, Bahasa, Jasmani/Kesehatan, Keterampilan 

dibingkai dengan pijakan, pedoman, dan panduan Islam. Sementara di 
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pelajaran Agama, kurikulum diperkaya dengan pendekatan konteks 

kekinian dan kemanfaatan, dan kemaslahatan. SMPIT Ash-

Shibgoh didirikan pada tahun 2007,  di bawah naungan Yayasan 

Ash-Shibgoh berkedudukan di Jl. Raya Serang Km 12, Desa 

Bitung Jaya Rt 05/02 Kec. Cikupa, Kabupaten  Tangerang. SMPIT 

Ash-Shibgoh tercakup dalam satu naungan SIT Ash-Shibgoh yang 

terdiri dari TKIT, SDIT, SMPIT, dan SMAIT. Maksud dan tujuan 

didirikannya sekolah SMPIT Ash-Shibgoh dikarenakan : 

a.  Adanya animo masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya 

ke sekolah yang di dalamnya memadukan pelajaran-pelajaran 

nasional dengan nilai-nilai keIslaman. 

b. Adanya permintaan  dari Wali Murid SDIT Ash-Shibgoh agar 

Yayasan Ash-Shibgoh mendirikan pendidikan lanjutan ke 

jenjang yang lebih tinggi. 

c. Adanya pemberian Ijin Operasional berdasarkan keputusan 

kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor 

421.3/034/DISPEND/2009 yang sekaligus memberikan 

motivasi kepada pihak sekolah untuk mengembangkan sekolah 

menjadi sekolah kebanggaan dan pilihan masyarakat khususnya 

Kecamatan Cikupa. 

Dasar hukum berdirinya sekolah SMPIT Ash-Shibgoh adalah 

sebagai berikut : 

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31. 

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 

(2)  Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar 

dan  pemerintah wajib membiayainya. 

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu 

sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan 
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dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan 

Undang-Undang. 

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-

kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan 

dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan 

belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan 

penyelenggaraan pendidikan nasional. 

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan 

bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan 

umat manusia. 

2. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 17 Tahun 

2004 tentang Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten 

Tangerang. 

2. Visi dan Misi SMPIT Ash-Shibgoh 

a. Visi  

Mencetak insan Qur`an  i menguasai IPTEK dan berwawasan 

global 

b. Misi 

1. Mewujudkan lingkungan belajar yang Islami dan 

menyenangkan 

2. Melahirkan insan berkarakter Al-Qur`an  

3. Menumbuh kembangkan siswa sesuai potensi dan bakatnya 

4. Menumbuhkan pribadi berjiwa leadership dan entrepreneurship 
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5. Mengantarkan siswa mampu berinteraksi dengan kemajuan 

teknologi menguasai sains dan bahasa internasional 

6. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan 

pendidikan berkelas internasional 

7. Mewujudkan kemandirian finansial untuk pengembangan mutu 

pendidikan berkelas internasional 

3. Guru dan Tenaga Kependidikan SMPIT Ash-Shibgoh 

Susunan struktur organisasi untuk Tahun Pelajaran 2018/2019 SMPIT 

Ash-Shibgoh sebagai berikut : 

Kepala Yayasan SIT Ash-Shibgoh  : H. Hendra Mulia, S.Pd. 

Kepala Sekolah    : Surma, ST. 

Waka Kurikulum    : Arum Suprihatin, S.Pd. 

Waka Kesiswaan    : Eva Setyawati, S,Pd. 

Wali kelas 7 As-Sami’ (pa)  : Intan Nurhaqiqi, S.Pd. 

Wali kelas 7 Al-Halim (pi)  : Sri Puji Astuti, S.Pd. 

Wali kelas 8 Al-Qudus (pa)  : Eva Setyawati, S.Pd. 

Wali kelas 8 Al-Qoyyum (pi)   : Deanita Amelia Pratiwi, S.Pd. 

Wali kelas 9 Al-Malik (pa)  : Unik Gina Fitriani, S.Pd. 

Wali kelas 9 Al-Ghoni (pi)  : Siti Rahmawati, S.Pd. 

4. Pengorganisasian Siswa 

Tabel 4.1 Data Siswa 

No Kelas Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 VII 24  24 

2 VII  24 24 

3 VIII 29  29 

4 VIII  25 25 

5 IX 26  26 

6 IX  27 27 
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Jumlah Keseluruhan 155 

 

5. Sarana dan prasarana 

a. Komplek sekolah yang asri dan nyaman untuk belajar 

b. Ruang kelas dengan fasilitas yang memadai 

c. Laboratorium komputer 

d. Lapangan  

e. Masjid 

f. Perpustakaan 

g. Wifi/Internet 

h. Sistem Mobile Cyber School 

Sarana dan pra sarana SMPIT Ash-Shibgoh sudah termasuk dalam 

bagian sarana sekolah SMPIT dan SMAIT. Dan dilihat dari sarananya 

pun sangat membantu para siswa akan selalu nyaman berada di 

kawasan sekolah 

6. Tata tertib  

Adapun Tata Tertib/Peraturan KURASAKI (Kurangi Sampah Sekolah 

Kita) SIT Ash-Shibgoh, yaitu : 

1. Siswa wajib membawa tempat makan 

2. Siswa wajib membawa tempat minum 

3. Siswa wajib membawa sapu tangan 

4. Siswa wajib membawa kantong plastik dalam keadaan darurat 

5. Siswa tidak membuang sampah dikelas atau lingkungan sekolah 

7. Prestasi yang pernah diraih 

Tabel 4.2 Prestasi 

No Prestasi 

1 Juara I Lomba Nasyid Tingkat Kabupaten Tangerang 

2 Juara II Lomba Cerdas Cermat Agama Tingkat Kabupaten  
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3 Juara II Lomba Taekwondo Tingkat Provinsi Banten 

4 Juara III Lomba Taekwondo Tingkat Kabupaten Tangerang 

5 Juara III Lomba MHQ Tingkat Kabupaten Tangerang 

6 Juara II Lomba Cerdas Cermat Tingkat Kabupaten 

7 Juara I Lomba Kaligrafi Tingkat gugus 03 Kabupaten  

8 Juara I Lomba MHQ Tingkat gugus 03 Kabupaten  

Melihat dari prestasi yang telah di dapat, bahwasanya SMPIT 

Ash-Shibgoh bukan hanya mampu dalam bidang hafalannya saja 

melainkan pada bidang umum juga. 

8. Life Skill 

1. Tahfiz Al-Qur`an  

2. Tahsin 

3. Taekwondo 

4. Wushu/Taichi 

5. Story Telling 

6. Cipta Puisi 

7. Nasyid 

8. Marawis 

9. Desain Grafis 

10. Tata Boga 

11. Tari Saman 

12. Pramuka 

13. PMR 

14. Kerajinan Tangan 

15. Hadroh 
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9. Keunggulan utama  

Kegiatan para siswa dalam melaksanakan program unggulan berupa 

tahfiz Al-Qur`an  dengan metode simak audio, dengan diwajibkannya 

menghafal Al-Qur`an , maka akan lebih mudah bagi pengelola 

sekolah untuk mencetak siswa yang tidak hanya mahir di bidang ilmu 

umumnya saja tetapi juga mahir dibidang keagamaan dan hafalan Al-

Qur`an . 

B. Sejarah Penggunaan Metode Simak Audio di SMPIT Ash-Shibgoh 

Program menghafal Al-Qur`an  di SMPIT Ash-Shibgoh sudah 

menjadi kewajiban utama seperti layaknya mata pelajaran umumnya di 

sekolah. Adapun sejarah menggunakan metode simak audio itu sendiri 

berdasarkan hasil studi banding yang dilakukan kepala yayasan SIT Ash-

Shibgoh di salah satu pesantren di daerah Bogor. Berdasarkan pengamatan 

beliau, metode tersebut sangat cocok apabila diterapkan di Ash-Shibgoh. 

Maka dari itu beliau pun mengajak para guru untuk mempelajari dan 

berlatih metode tersebut. Metode Simak Audio mulai diterapkan di SIT 

Ash-Shibgoh pada tahun ajaran 2015/2016, kecuali TKIT karena tidak ada 

program wajib menghafal Al-Qur`an . Sebelumnya SMPIT Ash-Shibgoh 

menerapkan metode talaqqî, yaitu siswa mendengarkan dan mengikuti 

bacaan instruktur tahfiz secara berulang kali kemudian mengulang sendiri 

sampai hafal lalu disetorkan berdasarkan target harian yang akan dicapai. 

Metode ini sudah berjalan selama SMPIT Ash-Shibgoh dimulai dan 

berakhir pada tahun ajaran 2014/2015. Adapun penerapan metode simak 

audio yaitu para guru membimbing siswa menghafal Al-Qur`an  

menggunakan audio dengan memperdengarkan murattal menggunakan 

speaker dan tetap menggunakan mushaf Al-Qur`an . Menurut kepala 

sekolah SMPIT Ash-Shibgoh metode ini sangat membantu karena tidak 

terlalu membutuhkan banyak tenaga pengajar yang sudah hafal 30 Juz. 
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Yang penting memiliki kemampuan membaca Al-Qur`an  dengan baik dan 

benar. Karena sebelumnya, SMPIT Ash-Shibgoh harus memiliki minimal 

2 guru hafiz Al-Qur`an  untuk membimbing siswa dalam menghafal Al-

Qur`an . Namun kini, hanya ada satu guru yang sudah hafiz Al-Qur`an  30 

juz yang menyimak hafalan para siswa yaitu ibu Syifa Indah Amarulita.  

C. Tahapan Awal Penerapan Metode Simak Audio dalam menghafal Al-

Qur`an  di SMPIT Ash-Shibgoh Tangerang 

 Sebelum memasuki program menghafal di SMPIT Ash-Shibgoh, 

calon siswa harus lulus melalui tahapan-tahapan sesuai dengan syarat dan 

ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila calon siswa berhasil melalui 

semua tahapan dan dinyatakan lulus, maka calon siswa dapat menjadi 

siswa SMPIT Ash-Shibgoh dan bisa memulai belajar sekaligus menghafal 

dengan menggunakan Metode Simak Audio. Tahapan-tahapan yang harus 

dijalankan ialah sebagai berikut : 

a. Tahap Seleksi Penerimaan Siswa Baru  

Pada tahap seleksi awal merupakan tahap pertama yang harus 

dilewati calon siswa sebelum masuk SMPIT Ash-Shibgoh Tangerang. 

Pada tahap pertama ini calon siswa harus lulus mengikuti beberapa tes 

yang diselenggarakan. Adapun syarat yang harus dimiliki oleh calon 

siswa yaitu : 

1. Tes bacaan Al-Qur’aan sesuai dengan makhraj 

2. Tes hafalan Al-Qur`an  yang sudah dimiliki, seperti surah-surah 

pendek atau surah-surah pilihan 

3. Tes tulis, yaitu : Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris 

4. Tes wawancara 

b. Persiapan Sebelum Menghafal Al-Qur`an  di SMPIT Ash-Shibgoh  

Sebelum mulai menghafal Al-Qur`an , hal pertama yang 

dilakukan oleh calon penghafal adalah memperbaiki niat. Niat yang 



91 
 

 
 

kuat dan sungguh-sungguh akan mengantarkan seseorang ke tempat 

tujuan dan akan membentengi diri terhadap kendala-kendala yang 

mungkin akan datang merintanginya. Jika niat sudah ikhlas menghafal 

Al-Qur`an  hanya semata-mata mencapai ridha Allah SWT., maka 

akan memicu timbulnya kesetiaan dalam menghafal Al-Qur`an . 

Kedua, yaitu izin kepada kedua orangtua, karena walaupun menghafal 

Al-Qur`an  suatu keharusan yang mutlak, namun harus ada kejelasan. 

Karena hal demikian akan menciptakan saling pengertian kedua belah 

pihak, yakni antara kedua orangtua dengan anak. Ketiga memiliki 

keteguhan. Keteguhan dan kesabaran faktor-faktor yang sangat 

penting bagi orang yang dalam proses menghafal Al-Qur`an . Hal ini 

disebabkan karena dalam proses menghafal Al-Qur`an  akan banyak 

sekali ditemui bermacam kendala seperti jenuh, gangguan lingkungan, 

atau menghadapi ayat-ayat yang dirasa sulit untuk dihafal dan lain 

sebagainya. Keempat yaitu mampu membaca Al-Qur`an  dengan baik. 

Sebelum seorang penghafal melangkah pada proses menghafal, 

seharusnya orang tersebut meluruskan dan memperlancar bacaan. 

Sebagian besar ulama bahkan tidak memperkenankan anak didik yang 

diampunya untuk menghafal Al-Qur`an  sebelum terlebih dahulu 

mengkhatamkan Al-Qur`an  Bin-Nazhar (dengan membaca). Hal ini 

dimaksudkan agar calon penghafal Al-Qur`an  benar-benar lurus dan 

lancar dalam membacanya serta ringan lisannya untuk mengucapkan 

fonetik arab.
1
  

Sedangkan data lapangan yang diperoleh, bahwa persiapan 

menghafal siswa baru kelas 7 yang telah dinyatakan lulus seleksi yaitu 

melakukan proses membaca Al-Qur`an  sacara berulang-ulang agar 

terbiasa dengan ayat-ayat Al-Qur`an  yang baru dihafalkan. Cara 

                                                             
1
 Ahsin W Al-Hafiz, Bimbingan Praktis Menghafal Al-Qur`an ,… , h. 55 
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tersebut dinamakan OD3R (One Day 3 Read), terinpirasi dari ODOJ 

(One Day One Juz). Yaitu membaca juz 1 dengan cara perhalaman 

demi halaman dan setiap halaman diulang sebanyak 3 kali.
2
 Pada awal 

masuk SMPIT Ash-Shibgoh, siswa kelas 7 memang akan diarahkan 

untuk menghafal mulai dari juz 1, sehingga bagi siswa yang baru 

pertama kali menghafal Al-Qur`an  akan mulai terbiasa dengan ayat-

ayat Al-Qur`an  yang baru dihafalkannya. Namun proses penerapan 

OD3R baru dilaksanakan ketika para siswa kelas 7 telah memasuki 

proses menghafal halaman 7 pada juz 1. Para siswa mulai diwajibkan 

membaca halaman juz 1 yang dimulai dari halaman 1, adapun sistem 

membacanya yaitu membaca 1 halaman yang diulang 3 kali dalam 

satu hari. Apabila para siswa sudah mulai memasuki bacaan pada 

halaman yang sedang dihafalkan. Maka diulang kembali ke halaman 

1. Tujuan dari penerapan ini agar para siswa mulai terbiasa murâja’ah 

yang diawali secara membaca kemudian kedepannya akan terbiasa 

tanpa membaca.  

Dapat diambil kesimpulan bahwa antara teori dan data di 

lapangan memiliki kesamaan dalam hal persiapan sebelum menghafal 

Al-Qur`an . Namun ada pula perbedaannya yaitu di SMPIT Ash-

Shibgoh hanya terfokus untuk membiasakan membaca juz 1 bagi 

siswa yang baru mulai menghafal Al-Qur`an , tidak diwajibkan untuk 

membaca secara keseluruhan Al-Qur`an  (khatam). 

c. Metode Menghafal Al-Qur`an  di SMPIT Ash-Shibgoh 

Dalam sebuah teori ada beberapa metode yang dapat digunakan 

untuk menghafal Al-Qur`an . Menurut Dr.K.H. Ahsin Sakho 

                                                             
2 Wawancara dengan Guru Tahfiz SMPIT Ash-Shibgoh, Syifa Indah Amarulita, 

Tangerang,  02 April 2019  



93 
 

 
 

Muhammad, MA., beberapa metode menghafal tersebut adalah 

metode Jibril, Sima‘i, Gabungan (Wahdah dan Kitâbah) dan Jama‘.  

Cara menggunakan metode tersebut berbeda-beda, ada yang 

sebelum menghafal harus menuliskan ayatnya terlebih dahulu, ada 

juga yang harus dibaca berulang-ulang kali sebelum menghafalnya. 

Namun kesamaannya adalah awal menghafal dari juz 1 halaman 

pertama sampai dengan selesai juz 30. 

Berbagai macam metode disuguhkan untuk memudahkan 

seseorang menghafal Al-Qur`an . Selain itu ada juga metode STIFIn 

yang cara kerjanya adalah dengan mengenali diri dengan baik dan 

mengetahui cara menghafal seperti apa yang bisa digunakan oleh 

orang tersebut. 

Sedangkan data lapangan yang diperoleh, bahwa SMPIT Ash-

Shibgoh menggunakan metode menghafalnya yaitu Metode Simak 

Audio. Metode ini digunakan sejak tahun 2015, berdasarkan hasil 

studi banding yang dilakukan oleh kepala Yayasan SIT Ash-Shibgoh 

ketika mencari inovasi  metode baru agar para siswa tidak merasa 

terbebani dengan program tahfiz dan membuat siswa lebih mudah 

menghafal apabila menggunakan metode tersebut.
3
 

Dapat disimpulkan bahwa dari teori dan data lapangan yang di 

dapatkan oleh peneliti memiliki kesamaan di dalamnya yaitu 

menghafal dari juz 1 halaman pertama hingga halaman akhir di juz 

30.  

D. Sistem Metode Simak Audio 

 Menghafal Al-Qur`an  adalah suatu usaha untuk mengingat ayat-ayat 

Allah tanpa melihat tulisannya dan asas tajwidnya. Maka dari itu sebelum 

                                                             
3 Wawancara dengan Kepala Sekolah SMPIT Ash-Shibgoh, Surma, Tangerang, 08 

Mei 2019 
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menghafal menggunakan metode simak audio, ada beberapa hal yang 

harus diperhatikan, yaitu : 

1. Memperbaiki makharijul huruf 

2. Memperbanyak mendegar murattal Al-Qur`an  yang sedang digunakan 

untuk menghafal sehingga mampu membaca dan menghafal Al-Qur`an  

sesuai dengan murattal yang dihafalkan 

3. Memperhatikan kebersihan jasmani dan rohani 

4. Menjelaskan keutamaan membaca dan menghafal Al-Qur`an  

5. Membaca terus sambil mengulang 

6. Luruskan niat dalam menghafal 

Adapun penerapan dalam menggunakan metode Simak Audio, yaitu : 

1) Memulai menghafal dari halaman pertama juz 1 surah Al-fatihah 

kemudian lanjut surah Al-Baqarah. 

2) Tahap pertama yaitu siswa mendengarkan murattal (audio) sambil 

menyimak menggunakan mushaf Al-Qur`an  pada halaman yang 

sedang dihafalkan (misalnya halaman 15). Adapun pada tahap ini, 

siswa diperdengarkan murattal (audio) sebanyak 2 kali. 

3) Tahap kedua yaitu siswa mendengarkan murattal (audio) sembari  

mengikuti bacaan dengan membaca mushaf Al-Qur`an .  

4) Tahap ketiga yaitu siswa kembali mendegarkan murattal (audio) 

sambil menyimak atau mengikuti bacaan tersebut di dalam hati 

menggunakan mushaf Al-Qur`an . 

5) Tahap keempat yaitu siswa membaca halaman yang sedang 

dihafalkan tersebut tanpa dibantu oleh murattal (audio). 

6) Tahap kelima yaitu, guru menunujuk beberapa siswa untuk 

membaca sendiri halaman yang sedang dihafal menggunakan 

mushaf Al-Qur`an  namun tanpa dibantu oleh murattal (audio).  
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7) Sebelum lanjut ke tahap berikutnya, siswa diperkenankan istirahat 

seperti minum sembari mendengarkan nasyid. 

8) Tahap keenam yaitu siswa mendengarkan kembali murattal 

(audio) sambil mengikuti bacaan dengan membaca mushaf Al-

Qur`an .  

9) Tahap ketujuh yaitu pembimbing tahfiz akan menunjuk beberapa 

orang siswa untuk membaca sendiri halaman 15 tanpa dibantu oleh 

murattal (audio). 

10) Tahap kedelapan yaitu murâja’ah (penguatan hafalan) pada dua 

halaman sebelumnya yaitu halaman 13 dan 14. Pada tahap ini guru 

mengulang kembali murattal (audio) dan para siswa pun mengikuti 

tanpa membaca mushaf Al-Qur`an . Ada perbedaan pada tahap ini, 

apabila sedang dibimbing oleh wali kelas, maka para siswa hanya 

sampai pada tahap ketujuh. Namun ketika sedang dibimbing oleh 

khusus guru tahfiz, maka guru tahfiz akan menunujuk beberapa 

siswa secara acak untuk langsung membaca hafalan mereka 

halaman 13 dan 14. Namun pada tahap murâja’ah ini, guru tahfiz 

memiliki banyak metode dalam penguatan hafalan siswa. Tidak 

hanya langsung menunjuk siswa untuk membaca halaman 13 dan 

14. Adapun metode lain tersebut yaitu : mendengarkan murattal 

(audio) secara bersama-sama, membaca ulang hafalan sembari 

mendengarkan audio, menyimak hafalan secara berkelompok, dan 

menyimak hafalan antar teman. 

E. Penerapan Metode Simak Audio dalam Menghafal Al-Qur`an  

 Metode menghafal yang digunakan oleh SMPIT Ash-Shibgoh 

Tangerang adalah metode simak audio. Sudah dua versi bacaan murattal 

yang digunakan, yaitu versi bacaan murattal Syeikh Abu Bakar As-Syatiri 

dan Syeikh Mishary Rashid Alafsy, namun sekarang yang sedang 
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digunakan adalah Syeikh Mishary Rashid Alafsy dan kedepannya tetap 

menggunakan bacaan dari Syeikh Mishary Rashid karena berdasarkan 

pengalaman sebelumnya, siswa mengeluh bingung apabila menghafal 

menggunakan dua nada yang berbeda. Ketika sebelumnya menghafal juz 1 

menggunakan bacaan murattal Syeikh Abu Bakar As-Syatiri kemudian 

menghafal juz 2 nya menggunakan bacaan Syeikh Mishary Rashid Alafsy, 

para siswa sering mengeluh bingung dan lupa nada murattalnya ketika 

murâja’ah juz 1, karena sudah terfokus menghafal dengan nada yang lain.
4
 

 Adapun pembagian kelas akselerasi dan regular yaitu berdasarkan 

kemampuan percepatan hafalan siwa. Apabila kelas regular menghafal 1 

halaman Al-Qur`an  lebih dari satu minggu. Maka kelas akselerasi mampu 

menghafal 1 halaman Al-Qur`an  hanya 1 minggu saja. 

 Seperti yang telah disebutkan sebelumnya mengenai tahap-tahap 

penerapan simak audio. Para siswa yang menghafal menggunakan metode 

simak audio maka setiap harinya akan melalui beberapa tahap dalam 

proses menghafal. Adapun proses tersebut akan dilakukan secara 

berulang-ulang selama 1 minggu.  

 Pada minggu berikutnya, kelas akselerasi akan lanjut ke halaman 

berikutnya. Namun untuk kelas regular, masih tetap menghafal di halaman 

yang sama sampai siswa dianggap telah mampu untuk melanjutkan ke 

halaman selanjutnya. 

Adapun target hafalan Al-Qur`an  di SMPIT Ash-Shibgoh adalah 3 

juz dan hafal surah Yásîn, namun sekolah tidak memberatkan wajib bisa 

mengujikan 3 juz tersebut saat akhir ujian sekolah ketika kelas 9. Sekolah 

mengutamakan hafalan para siswa berkualitas meskipun tidak banyak. 

Meskipun tahfiz adalah program unggulan yang utama, namun sekolah 

                                                             
4 Wawancara dengan Guru Tahfiz SMPIT Ash-Shibgoh, Syifa Indah Amarulita, 

Tangerang,  02 April 2019  
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tidak ingin para siswanya terbebani meskipun pada akhirnya banyak siswa 

yang tetap mampu menghafal sesuai target bahkan lebih.   

 

Gambar 4.1  

Penerapan Metode Simak Audio 

F. Evaluasi dalam Menghafal Al-Qur`an  Menggunakan Merode Simak 

Audio 

 Berdasarkan teori evaluasi merupakan istilah terapan dalam bahasa 

Indonesia yang berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu Evalution. 

Evalution  sendiri berasal dari akar kata value atau berarti nilai. 

Selanjutnya, dari kata nilai terbentuklah kata “penilaian” yang digunakan 

sebagai padanan dari istilah evaluasi karena memang penilaian  dapat 

diartikan sebagai tindakan memberi nilai tentang kualitas sesuatu. 

Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

suatu program pendidikan, pengajaran, ataupun pelatihan yang telah 

dilaksanakan.
5
  

 SMPIT Ash-Shibgoh Tangerang ini juga mempunyai evaluasi 

pembelajaran dalam menerapkan metode yang digunakan. Adapun 

                                                             
5 Baihaqi dan Ibnu Hizam dkk, Evaluasi Pembelajaran, (Jakarta :  PT. Grafindo, 

2008), h. 19  
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evaluasi yang diterapkan ada dua, yaitu setelah proses menghafal dalam 

pembelajaran dan sistem OD3R, OD3P dan OD5P. 

 “Kami menerapkan dua sistem murâja’ah, yaitu dalam proses 

pembelajaran dan sistem murâja’ah OD3R, OD3P dan OD5P. 

Adapun sistem murâja’ah dalam proses pembelajaran yaitu apabila 

telah selesai proses menambah hafalan, maka dilanjutkan dengan 

murâja’ah dengan cara; mendengarkan audio bersama-sama, 

membaca ulang hafalan sembari mendengarkan audio, menyimak 

hafalan secara berkelompok, dan menyimak hafalan antar teman. 

Ketika telah selesai menambah hafalan siswa akan di uji oleh guru 

tahfiz untuk membaca hafalan 2 halaman sebelumnya yang telah 

dihafal dari dua minggu sebelumnya. Misalkan minggu ini menghafal 

halaman 33, maka akan di tunjuk beberapa orang untuk membaca 

halaman 31 dan 32. Jadi pengujiaannya secara acak saja tidak semua 

siswa. Saya masuk ke kelas hanya seminggu sekali. Selebihnya 

mereka menghafal dibimbing oleh wali kelas masing-masing. Jadi 

untuk motivasi saja, karena bisa saja ketika jadwal  saya yang 

membimbing, mereka terpilih untuk di uji 3 halaman di minggu ini. 

Sedangkan  sistem murâja’ah OD3P dan OD5P yaitu sistem 

murâja’ah yang terinspirasi dari ODOJ (One Day One Juz). Jadi 

OD3P itu One day 3 Page untuk kelas 7 dan kelas 8, sedangkan OD5P 

itu One day 5 Page untuk kelas 9. Jadi kami memanfaatkan teknologi 

media sosial whatsapp untuk membuat grup laporan apabila siswa 

sudah melaksanakan murâja’ah harian. Jadi siswa wajib murâja’ah 

sendiri lalu mengirim laporan kepada grup tersebut. Dalam grup 

tersebut berisi pemberitahuan laporan bahwa anggota grup sudah 

melaksanakan murâja’ah, membaca surah Yaasin dan juz 30. Namun 

yang diwajibkan hanya murâja’ah harian saja, sedangkan membaca 

surah Yaasin dan juz 30 di sunnahkan. Dalam grup tersebut terdapat 

penanggung jawab yang akan membuat daftar harian bagi siswa yang 

telah melaksanakan murâja’ah dan akan dikirim kepada saya. 

Biasanya para siswa murâja’ahnya tidak langsung sekaligus 3 atau 5 

halaman. Ada yang sehabis sholat dicicil perhalaman, atau ketika 

istirahat di Sekolah, para siswa biasanya menyisihkan waktu untuk 

murâja’ah. Lalu setiap malam siswa mengirimkan laporan kepada 

grup tersebut bahwa telah selesai melaksanakan murâja’ah harian. 

Apabila dalam satu hari ada siswa yang tidak bisa murâja’ah, 

misalkan seperti hari minggu ada yang memiliki acara, maka siswa 

tersebut wajib laporan langsung kepada saya. Biasanya akan tetap 

saya tunggu semampu mereka murâja’ahnya mampu dapat berapa 

halaman. Untuk kelas 7 yang baru memulai menghafal Al-Qur`an , 
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maka sistem murâja’ahnya masih menerapkan OD3R, One Day 3 

Read. Adapun penerapan OD3R yaitu ketika hafalan juz 1 sudah 

memasuki halaman 7, maka dalam satu hari para siswa wajib 

membaca 1 halaman dan diulang sebanyak 3 kali sampai para siswa 

telah menyelesaikan juz 1. Lalu setelah menyelesaikan menghafal juz 

1,  berganti menjadi OD3P, untuk murâja’ah juz 1 nya.  

Lalu lanjut menghafal juz 2 dan seterusnya.”
6
  

 

 
 

Gambar 4.2 

Wawancara dengan Guru Tahfiz  

 
 

Evaluasi yang dilakukan oleh guru tahfiz ada dua cara, yaitu ketika 

proses pembelajaran dan sistem OD3R, OD3P dan OD5P. Evaluasi 

hafalan dalam proses pembelajaran yaitu siswa mengulang kembali 

hafalan sebelumnya di akhir proses pembelajaran, yaitu beberapa siswa 

akan ditunjuk untuk membaca 2 halaman yang sudah dihafal dua minggu 

sebelumnya. Apabila sedang menghafal halaman 15, maka guru tahfiz 

akan menunjuk beberapa siswa untuk membaca hafalan halaman 13 dan 

14 tanpa dibantu murattal (audio). Namun guru tahfiz tidak hanya selalu 

menunjuk siswa untuk membaca. Adapula cara-cara lain yang dilakukan 

se-kreatif guru tahfiznya. Terkadang hanya sekedar mendengarkan 

murattal (audio) secara bersama-sama, membaca ulang hafalan sembari 

                                                             
6 Wawancara dengan Guru Tahfiz SMPIT Ash-Shibgoh, Syifa Indah Amarulita, 

Tangerang,  02 April 2019  
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mendengarkan audio, menyimak hafalan secara berkelompok, dan 

menyimak hafalan antar teman. Apabila masih ada waktu sebelum proses 

pembelajaran berakhir, maka siswa akan dibimbing pula untuk mengulang 

hafalan dari juz 1.  

Sedangkan evaluasi hafalan dengan sistem OD3R, OD3P dan OD5P 

dilaksanakan secara bertahap, adapun untuk kelas 7 yang baru mulai 

menghafal juz 1 halaman 7, maka baru mulai diterapkan sistem  OD3R, 

yaitu siswa kelas 7 yang sudah mulai menghafal juz 1 maka diwajibkan 

untuk membaca ulang hafalan dari halaman 1 secara diulang sebanyak 3 

kali dalam satu hari. Apabila halaman yang dibaca telah memasuki 

halaman yang akan dihafal, maka para siswa pun mengulang kembali 

membaca halaman 1, bukan melanjutkan membaca halaman yang belum 

dihafalkan. Tahap OD3R ini dilaksanakan sampai para siswa kelas 7 telah 

menyelesaikan hafalan juz 1. Adapun tujuan OD3R yaitu untuk 

membiasakan siswa kelas 7 yang baru mulai menghafal agar terbiasa 

murja’ah meskipun baru sekedar membaca secara berulang-ulang.  

Apabila telah menyelesaikan hafalan juz 1, tahap evaluasi hafalan berganti 

menjadi sistem OD3P, yaitu para siswa mulai murâja’ah juz 1 sebanyak 3 

halaman perhari tanpa membaca lagi. Kemudian apabila sudah hafal 2 juz,  

tahap evaluasi berganti menjadi sistem OD5P dengan tujuan agar siswa 

lebih banyak mengulang karena hafalan yang dimiliki sudah lebih banyak.  

 Adapun evaluasi bacaan bagi siswa yang masih kurang lancar dalam 

tahsinnya. Maka diadakan program tahsin tambahan di luar jam pelajaran 

dengan tujuan agar siswa tidak hanya lancar menghafal karena hanya 

mengikuti bacaan murattal (audio) saja namun juga lancar membaca Al-

Qur`an  sesuai hukum bacaan yang seharusnya.  

“Di Sekolah sudah ada program tahsinnya setiap minggu. Sebelum 

masuk sekolah pun ada tes membaca Al-Qur`an  dan diutamakan yang 

diterima yaitu yang sudah cukup lancar membaca Al-Qur`an . Tetapi 
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jika ternyata ketika pembelajaran masih ada siswa yang ketika 

membaca Al-Qur`an nya tidak lancar seperti menghafal karena mudah 

tinggal mengikuti murattal (audio) yang sudah pasti benar hukum 

bacaannya, maka saya adakan program khusus di luar jam sekolah. 

Tetapi tidak banyak, hanya beberapa siswa saja yang terkadang masih 

belum lancar.”
7
 

 

Adapun evaluasi hasil keseluruhan hafalan siswa, dilaksanakan 

sebelum siswa kelas 9 melaksanakan Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan 

Ujian Nasional (UN).  Siswa kelas 9 wajib membaca hafalan yang sudah 

mereka hafalkan sejak kelas 7, meskipun Sekolah tidak memaksakan 

target. Namun mayoritas para siswa mampu menyelesaikan hafalan 

minimal 2 juz selama 3 tahun dengan hafalan yang bagus.  

“Alhamdulillah para siswa lebih senang dan lebih cepat menghafal 

dengan murattal (audio).  Karena jika menghafal tanpa murattal 

(audio) biasanya suka salah tajwidnya, seperti madnya dan hukum-

hukum bacaannya. Tetapi dengan simak audio yaitu dengan 

mendengarkan murattal, secara tidak langsung para siswa langsung 

menyesuaikan pula bacaannya seperti murattal yang didengarkan. Dan 

juga walaupun sekolah tidak memaksa harus mencapai target seperti 1 

tahun 1 juz. Tetapi hafalan para siswa insya Allah kuat meski hanya 

mendapat 2 Juz selama 3 tahun di SMP. Tetapi ada juga yang bisa 

mencapai sesuai target bahkan lebih.”
8
 

 

Berdasarkan teori yang ada dan pemaparan data yang dibuat oleh 

penulis, dapat diambil kesimpulan bahwa keduanya memiliki kesamaan. 

Evaluasi merupakan penilaian tingkat kualitas keberhasilan untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan. Begitu pula di SMPIT Ash-Shibgoh 

Tangerang yang menerapkan evaluasi atau penilaian terhadap siswanya 

sehingga dapat mengontrol sejauh mana hafalan yang diperoleh oleh para 

siswanya.    

                                                             
7
 Wawancara dengan Guru Tahfiz SMPIT Ash-Shibgoh, Syifa Indah Amarulita, 

Tangerang,  02 April 2019  
8 Wawancara dengan Guru Tahfiz SMPIT Ash-Shibgoh, Syifa Indah Amarulita, 

Tangerang,  02 April 2019  
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G. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Metode Simak Audio 

 Setiap metode menghafal pasti memiliki faktor pendukung dan 

penghambat,  adapun faktor pendukung dan penghambat dalam metode 

simak audio yaitu : 

a. Siswa lebih cepat dalam mengingat ayat Al-Qur`an  

Pengunaan metode simak audio yang didengarkan secara berulang-

ulang ketika proses menghafal, membuat siswa lebih cepat untuk 

mengingat ayat demi ayat yang sedang dihafal. Karena menurut 

mereka, menghafal menggunakan murattal (audio) lebih mudah untuk 

diikuti.  

“Menjadi lebih mudah dan cepat hafal jika mengikuti nada 

murattal (audio). Karena sering diperdengarkan juga ketika 

istirahat atau sebelum bel masuk di Sekolah, saya pun bisa 

mendengarkan sambil ber-murâja’ah.”
9
 

 

Meskipun belum dihafalkan di Sekolah, para siswa merasa 

mampu untuk mempersiapkan sebelumnya dirumah dengan cara 

mendengarkan murattal secara berulang-ulang.  

“Lebih terbantu dalam proses menghafal dikarenakan metode ini 

sangat asyik menggunakan nada dan saya menjadi lebih tertantang 

untuk bisa mengikuti bacaan sesuai nada murattal (audio). 

Begitupun terhadap ayat yang belum pernah dihafalkan, meskipun 

belum dihafalkan di Sekolah, karena sering diperdengarkan 

sebelumnya dirumah, ketika menghafal di Sekolah saya langsung 

mampu terbiasa dengan ayat tersebut karena sudah terbiasa 

mendengarkan sebelumnya.”
10

 

 

                                                             
9
 Wawancara dengan siswa SMPIT Ash-Shibgoh, Yunia Sari, Tangerang,  15 April 

2019  
10 Wawancara dengan siswa SMPIT Ash-Shibgoh, Adinda Ayu Wulandari, 

Tangerang,  16 Juli 2019  
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Gambar 4.3 

Wawancara dengan Siswa SMPIT Ash-Shibgoh 

 

b. Hasil atau kualitas hafalan lebih kuat 

Pada waktu pengulangan hafalan, waktunya tidak dipisahkan 

dengan hafalan halaman baru, apabila sedang menghafal halaman 15, 

maka halaman 13 dan 14 akan di murâja’ah. Begitupula dengan 

keseharian sekolah yang selalu memperdengarkan murattal (audio) 

ketika waktu istirahat atau sebelum bel masuk sekolah. Maka dari itu, 

semakin sering diulang hafalan siswa maka akan semakin kuat 

hafalannya. 

c. Siswa tidak merasa terbebani dengan target hafalan harian 

Sebelumnya SMPIT Ash-Shibgoh menerapkan metode talaqqî, 

yaitu siswa menghafal mengikuti bacaan instruktur tahfiz secara 

berulang-ulang, kemudian mengulang sendiri dan wajib disetorkan 

sesuai target harian. Namun pada sistem simak audio, siswa tidak 

dibebani target harian. Melainkan sesuai kemampuan masing-masing. 

Hanya saja diterapkan dua kelas yang berbeda, yaitu kelas akselerasi 
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(percepatan) dan regular untuk mengoptimalkan kemampuan siswa 

yang mampu lebih cepat dalam menghafal Al-Qur`an . 

“Sebelumnya SMPIT Ash-Shibgoh menggunakan metode setoran 

biasa (talaqqî) dan para siswa merasa terbebani karena ada target 

hafalan harian. Misalkan wajib setoran 5 ayat, jadi perhari harus 

hafal 5 ayat. Namun semenjak menggunakan metode simak audio, 

para siswa tidak merasa terbebani dengan target dan mereka 

mampu menyerap hafalan dengan kemampuan masing-masing 

dengan menggunakan metode ini.”
11

 
 

d. Tidak memerlukan banyak guru hafiz Al-Qur`an  

Jika sebelumnya dalam penggunaan metode talaqqî SMPIT Ash-

Shibgoh harus menyiapkan kurang lebih 3 orang guru tahfiz yang 

mutqin dalam hafalannya. Maka untuk metode ini, Sekolah cukup 

terbantu dengan 1 guru tahfiz saja yang akan mengkoordinasi para wali 

kelas yang membimbing hafalan siswanya dan mengevaluasi hafalan 

siswa secara mingguan, sebelum ujian kenaikan kelas, dan sebelum 

ujian akhir sekolah. 

“Saya sebagai kepala sekolah merasa terbantu karena tidak terlalu 

harus banyak guru tahfiz di Sekolah, yang penting guru yang 

membimbing hafalan sudah lancar membaca Al-Qur`an  saja, 

sudah lancar tajwid dan tahsinnya. Karena hanya membantu 

menyimak saja. Sedangkan dulu harus benar-benar banyak guru 

tahfiz yang sudah mutqin karena harus membimbing langsung 

dengan hafalan mereka, lalu terima setoran langsung dari para 

siswa.”
12

 
 

e. Mampu membedakan ayat yang serupa  

Karena adanya nada murattal, siswa merasa terbantu apabila ada 

ayat yang serupa, karena meskipun ayatnya mirip tetapi siswa tetap 

mampu membedakan dengan nada murattal (audio) maka siswa 

mampu melanjutkan bacaan selanjutnya.  

                                                             
11

 Wawancara dengan Kepala Sekolah SMPIT Ash-Shibgoh, Surma, Tangerang, 08 

Mei 2019 
12 Wawancara dengan Kepala Sekolah SMPIT Ash-Shibgoh, Surma, Tangerang, 08 

Mei 2019 
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“Saya mampu membedakan ayat yang mirip/serupa. Meskipun 

ayatnya mirip tetapi karena beda nada, aku dapat mengetahui 

kelanjutan ayatnya.”
13

 
 

Selain memiliki kelebihan, metode menghafal juga mempunyai 

beberapa faktor penghambat. Adapun faktor penghambat dalam metode 

simak audio yaitu : 

1) Media audio membutuhkan listrik 

Terhambatnya menambah hafalan apabila sedang mati listrik, 

karena media audio sangat mengandalkan listrik. 

“Kendala lainnya itu apabila sedang mati listrik. Jadi menghambat 

praktek menghafal. Jika sedang mati listrik kita murâja’ahsaja. 

Karena jika murâja’ah bersama-sama mereka mampu membaca 

dengan nada murattal tanpa dibantu audio.”
14

 
 

2) Lupa nada awal murattal  

Sering kali ketika di tes (misalnya membaca halaman 4), siswa 

sering mengeluh lupa nada awal murattal tersebut. Namun ketika 

sudah disebutkan, siswa mampu melanjutkan bacaan tersebut. 

 “Kendalanya yaitu ada beberapa siswa yang sering terfokus pada 

nada murattalnya, jadi ketika diuji untuk membaca halaman 23 

misalnya. Mereka meminta bantuan untuk didengarkan terlebih 

dahulu awal bacaan ayat dari halaman yang diuji beserta nada 

murattalnya. Karena mereka menghafalkan dengan nada, jadi jika 

lupa nada, ikut lupa pula awal ayat dari halaman yang diuji. Tetapi 

ketika didengarkan, mereka mampu mengikuti. Karena memang 

kita mennghafal terpaku nada dari murattal, jadi mereka terbiasa 

menghafal beserta nada murattalnya.”
15

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                             
13 Wawancara dengan siswa SMPIT Ash-Shibgoh, Zahira Nur Shadrina, Tangerang,  

15 April 2019 
14

 Wawancara dengan Guru Tahfiz SMPIT Ash-Shibgoh, Syifa Indah Amarulita, 

Tangerang,  02 April 2019  
15 Wawancara dengan Guru Tahfiz SMPIT Ash-Shibgoh, Syifa Indah Amarulita, 

Tangerang,  02 April 2019  
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3) Sulit mengikuti bagian mad panjang seperti pada murattal (audio) 

Para siswa merasa sulit mengikuti atau mengatur nafas apabila ada 

bacaan nada murattal yang terlalu panjang tidak sesuai dengan 

kemampuan mereka. 

“Kesulitannya yaitu pada nada murattal yang bacaan mad 

panjangnya. Saya sering tidak terlalu kuat nafasnya ketika 

mengikuti sesuai nada murattal.”
16

 
 

H. Hasil yang Dicapai Dalam Hafalan Menggunakan Metode Simak 

Audio  

  Di SMPIT Ash-Shibgoh Tangerang ini memang membuat target 3 

juz selama 3 tahun, namun target ini tidak diwajibkan karena sekolah 

mengutamakan kualitas hafalan bukan kuantitas hafalan. Bagi siswa yang 

mengikuti kelas akselerasi mampu menyelesaikan target 3 juz selama 3 

tahun, namun untuk siswa yang mengikuti kelas regular hanya mampu 

menghafal 2 juz. Data hafalan siswa SMPIT Ash-Shibgoh adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.3 Data Hafalan Siswa 

No Nama Siswa Pencapaian Juz Keterangan 

1 Andi Nur Ashilah Maulina 5 Juz 29,30,1,2,3 

2 Aninda Khairunnisa 2 Juz 1,2 

3 Azka Yahdini 4 Juz 30,1,2,3 

4 Bintang Reginatanjung 4 Juz 30,1,2,3 

5 Dinda Salsabila 3 Juz 1,2,3 

6 Fella Nurhaliza 2 Juz 1,2 

7 Haromatul Mukaromah. A 5 Juz 30,1,2,3,4 

8 Mailahaerani Syafei 2 Juz 1,2 

9 Nabila Oktaviani 2 Juz 1,2 

10 Nadela Afiyanna Salsa 3 Juz 1,2,3 

11 Nadiya Nuranggraeni 2 Juz 1,2 

                                                             
16 Wawancara dengan siswa SMPIT Ash-Shibgoh, Rahma Agustin, Tangerang,  15 

April 2019 
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12 Nadya Octaviyanti 2 Juz 1,2 

13 Nagita Cian Salvina 2 Juz 1,2 

14 Nazifa Salma Annida 4 Juz 30,1,2,3 

15 Pinki Adellia 3 Juz 1,2,3 

16 Siti Nurliah Rahmawati 2 Juz 1,2 

17 Tiara Sri Kusumajati 2 Juz 1,2 

18 Zahira Nur Shadrina 4 Juz 30,1,2,3 

19 Ika Radistya Vallen 2 Juz 1,2 

20 Anissa Nur Maharani 2 Juz 1,2 

21 Rahma Agustin 5 Juz 29,30,1,2,3 
 

 Dari data siswa di atas dapat disimpulkan bahwa hasil untuk hafalan 

setiap siswa memang berbeda-beda. Bagi siswa yang memiliki 

kemampuan menghafal lebih cepat dan mempertahankannya lebih kuat 

maka mampu menyelesaikan target hafalannya dengan menggunakan 

metode Simak Audio dalam waktu 3 tahun. Namun bagi siswa yang 

dengan kemampuan biasa saja, maka hanya bisa menyelesaikan 

hafalannya sebanyak 2 juz. Namun meskipun hasil hafalannya berbeda. 

Hafalan yang diujikan di akhir dapat dipastikan bagus kualitasnya atau 

lancar. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pemaparan data dan analisis yang telah dikemukakan, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Metode simak audio adalah metode menghafal Al-Qur`an  yang 

memanfaatkan kecanggihan teknologi. Dengan menggunakan 

media audio. SMPIT Ash-Shibgoh mampu memberikan inovasi 

baru kepada para peserta didiknya agar dapat menghafal tanpa 

merasa terbebani dan menghafal dengan cara yang mudah yaitu 

dengan cara sering mengulang murattal, baik ketika menghafal 

maupun ketika sedang waktu senggang di Sekolah. Seperti  

sebelum bel masuk sekolah maupun ketika jam istirahat. Sebelum 

menggunakan metode simak audio, sekolah harus mampu 

membimbing dengan banyak guru tahfiz yang mutqin karena 

harus men-talaqqî kan bacaan Al-Qur`an  yang akan dihafal. 

Namun semenjak menggunakan metode simak audio, sekolah pun 

terbantu untuk lebih mudah membimbing siswa dalam menghafal 

Al-Qur`an . 

2. Dari segi implementasi metode simak audio dalam menghafal Al-

Qur`an  di SMPIT Ash-Shibgoh Tangerang berjalan sesuai dengan 

prosedur dan tahapan yang sudah ditetapkan sejak awal. 

Sedangkan implikasi dari penggunaan metode simak audio yaitu 

membuat siswa menghafal lebih mudah dan menyenangkan 

karena dengan metode simak audio. Metode yang digunakan 

untuk evaluasi hafalan (murâja‘ah) pun sangat menarik dan 

fleksibel karena menggunakan sistem OD3R, OD3P dan OD5P. 

Evaluasi tersebut terbilang sangat inovatif karena memanfaatkan 
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teknologi whatsapp. Sehingga para siswa tetap terkontrol 

hafalannya meskipun tidak berada di Sekolah. Problematika yang 

dihadapi siswa dalam menghafal menggunakan metode simak 

audio yaitu beberapa mengaku sulit mengikuti nada murattal 

ketika mad panjang karena terkadang nafasnya tidak kuat apabila 

mengikuti sesuai bacaan Syeikh pada murattal yang digunakan. 

Adapun problematika yang dihadapi guru tahfiz yaitu ada 

beberapa siswa yang sering terfokus pada nada murattal, sehingga 

ketika diuji hafalannya para siswa tersebut  meminta untuk 

diperdengarkan terlebih dahulu nada murattalnya, solusinya yaitu 

para siswa yang merasa sering lupa nada murattalnya harus lebih 

sering mendengarkan murattal ketika diluar jam pelajaran tahfiz.  

Keberhasilan menghafal menggunakan metode simak audio di 

SMPIT Ash-Shibgoh terbilang bagus, karena mayoritas siswa 

mampu menyelesaikan hafalannya sesuai target ditambah pula 

dengan bacaan hafalan yang bagus karena mengikuti nada 

murattal yang biasa digunakan ketika menghafal. Sehingga ketika 

mengikuti lomba, para siswa memiliki keunikan tersendiri karena 

bacaan hafalannya mengikuti bacaan murattal.  Adapun faktor 

pendukung dalam penggunaan metode simak audio yaitu para 

siswa tidak terbebani lagi dengan beban hafalan harian seperti 

metode yang digunakan sebelumnya, murojaahnya pun menjadi 

lebih menyenangkan dan fleksibel karena bisa sekedar 

mendengarkan murattal sembari mengerjakan pekerjaan lain, 

seperti ketika istirahat di Sekolah, para siswa dapat beristirahat 

makan atau bermain sembari bermurâja’ah mendengarkan 

murattal. Ketika dirumah pun para siswa mampu mengulang 

sendiri hafalan menggunakan murattal yang bisa diperdengarkan 
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melalui MP3 atau music player di handphone. Namun setiap 

metode pasti memiliki kelemahan, Sedangkan faktor penghambat 

dalam penggunaan metode simak audio yaitu terhambatnya 

penambahan hafalan ketika pembelajaran tahfiz apabila sedang 

mati listrik karena metode simak audio menggunakan sound dan 

mengandalkan listrik. Namun apabila sedang mati listrik, para 

guru akan membimbing dan mengarahkan siswa untuk 

bermurâja’ah bersama tanpa audio, sehingga para siswa tetap 

melaksanakan pembelajaran tanpa ada waktu yang terbuang sia-

sia. Beberapa siswa pun ada yang sering terlupa nada murattal 

ketika di tes bacaan hafalan, dikarenakan mungkin tidak terlalu 

cepat menangkap apabila melaksanakan pembelajaran 

menggunakan media audio. Meskipun demikian, keinginan yang 

kuat menjadi kunci keberhasilan mereka dalam menghafal Al-

Qur`an . Jika keinginannya kuat, semua rintangan Insya Allah 

dapat diselesaikan. 

B. Saran 

1. Bagi SMPIT Ash-Shibgoh Tangerang 

Penulis berharap SMPIT Ash-Shibgoh Tangerang dapat  

mencetak buku yang membahas tentang metode simak audio 

yang telah diterapkan di Sekolah ini ataupun di Sekolah lainnya. 

2. Bagi pembimbing dan Guru tahfiz 

Hendaknya semakin inovasi dan kreatif dalam mengelola 

kelas ataupun dalam proses pembelajaran serta terus memberikan 

motivasi kepada para siswa agar selalu bersemangat menghafal 

Al-Qur`an . 
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3. Bagi para siswa SMPIT Ash-Shibgoh Tangerang 

Hendaknya lebih membiasakan mendengarkan murattal 

(audio) agar lebih mudah memperkuat hafalan menggunakan 

bacaan murattal yang digunakan dalam menghafal.   

4. Bagi Sekolah dan lembaga tahfiz lainnya 

Semoga metode ini dapat dijadikan rujukan dalam pelaksanaan 

program tahfiz. 

5. Bagi peneliti selanjutnya 

Hendaknya hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk 

mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan yang 

berkaitan dengan upaya pembimbing tahfiz dalam penerapan 

metode simak audio dalam menghafal Al-Qur`an  
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Kegiatan pembelajaran tahfiz menggunakan metode simak audio 



 
 

 
 

 

 

 

 

Proses Pengulangan hafalan, para siswa saling menyimak hafalan antar 
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