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ABSTRAK 

Sholikah, Mi’Roju. 2015. Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an Di Rumah Tahfidz 

Sundul Langit Desa Sundul, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. 

Skripsi Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing 

Dr. H.AB.Musyafa Fathoni, M.Pd.I. 

Kata Kunci: Pembelajaran dan Pembelajaran Tahfidzul Qur’an. 

Pada awal perkembangan anak adalah masa yang sangat penting, jika anak 

pada masanya sudah ditanami agama serta mencintai al-Qur‟an sejak dini maka 
besarnya akan menjadi anak yang befikir cerdas, daya hafal yang kuat dan dapat 

mengamalkan kandungan al-Qur‟an. Dengan itu akan terbentuk insan yang 

berakhlakul karimah.
1
 

Saat ini karena keterbatasan pengawasan orang tua, karena kesibukan 

orang tua dan kurangnya waktu bagi anak untuk berkumpul dengan orang tua, 

pendidikan non formal diserahkan kepada lembaga yang dipercaya untuk 

membimbing pembelajaran agama maupun hafalan al-Qur‟an bagi anak-anak usia 

Dini, usia Paud maupun anak sekolah usia MI/SD seperti adanya Rumah Tahfidz. 

Lembaga Rumah Tahfidz ini dapat membimbing anak-anak untuk mencintai al-

Qur‟an sekaligus menghafalnya.2
 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan tujuan penelitian: 

Mendeskripsikan persiapan Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an di Rumah Tahfidz 

Sundul Langit Desa Sundul, Kec. Parang, Magetan. Mendeskripsikan proses 

Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an di Rumah Tahfidz Sundul Langit Desa Sundul, 
Kec. Parang, Magetan. Mendeskripsikan evaluasi Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an 
di Rumah Tahfidz Sundul Langit Desa Sundul, Kec. Parang, Magetan. 

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data 

berupa Observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 

digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. 

Dari hasil penelitian menyimpulkan: 1) persiapan dimulai dari 

menumbuhkan minat dan kemauan anak, supaya ada minat untuk menghafal. 

Menjelaskan kaidah utama yang harus dimiliki santri yang sedang menghafal al-

Qur‟an dan mempersiapan diri sebelum memulai menghafal. 2) Proses 
pembelajarnya, Materi yang disampaikan yaitu menghafal juz „amma mulai surat 
an-Naas mundur kebelakang sampai surat an-Naba‟ dilanjutkan surat-surat pilihan 

dan juz 1. Metode yang digunakan yaitu metode wahdah, metode Sama‟i dan 
metode jami‟. 3) Evaluasi pembelajaran dilaksanak satu minggu sekali setiap hari 
rabu. 

 

 

 

 

                                                             
1 Lu‟luatul Maftuhah, Metode pembelajaran Tahfidz Qur’an, 4. 
2 Ibid, 3. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur‟an adalah kitab suci bagi umat Islam yang kekal, berisi wahyu 

Allah Swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw dengan perantara 

melalui malaikat jibril, yang membaca terhitung sebagai ibadah dan tidak 

ditolak kebenarannya.
3
 Dalam beberapa ayat Al-Qur‟an memperkenalkan 

dirinya sebagai al-Kitab (buku)
4
, al-dzikir (peringatan)

5
, hudan (petunjuk)

6
, 

al-syifa‟ (obat penawar)7
, al-furqan (pembeda antara yang baik dan buruk)

8
, 

mau‟idlah (nasehat).9 Nama-nama dan atribut ini eksplisit memberi indikasi 

bahwa al-Qur‟an adalah kitab suci yang berdimensi banyak dan berwawasan 

luas. Di sinilah letak keotentikan, sekaligus keistimewaan al-Qur‟an. 

Kedudukan dan fungsi al-Qur‟an sebagai pedoman hidup bagi orang 

yang bertaqwa, dan sebagai petunjuk atau bimbingan bagi umat manusia.
10

 

Oleh karena itu, jika nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Qur‟an mampu 

di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, niscaya akan terbentuk 

kehidupan yang religius, damai dan sentosa. 

                                                             
3 Ahsin W.Alhafidz, Bimbingan Praktis Menghafal al-Qur’an, (Jakarta: Bumi Aksara, 

1994), 1. 
4 Al-Qur‟an, 2:2. 
5 Al-Qur‟an, 15:6. 
6
 Al-Qur‟an, 2:185, 

7 Al-Qur‟an, 10:57 
8 Al-Qur‟an, 25:1 
9 Al-Qur‟an, 3:138 
10 Al-Qur‟an, 2:2 
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Cara mengimplementasikan al-Qur‟an dalam kehidupan, adalah 

mengamalkan segala isinya. Untuk tujuan itu, terlebih awal diperlukan proses 

pembelajaran terhadap al-Qur‟an. Quraish Shihab menegaskan bahwa, 

“mempelajari al-Qur‟an itu adalah kewajiban”.11
 Kaitannya dengan ini, salah 

satu usaha yang harus dilakukan dalam mempelajari al-Qur‟an, ia harus 

membaca. Sebab, memang makna dasar al-Qur‟an adalah “bacaan”. Allah 

Swt berfirman dalam QS. Al-Qiyamah ayat 18 bahwa: ”apabila Kami telah 

selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu.”12
 Implementasi 

sekaligus aktualisasi nilai-milai al-Qur‟an dalam kehidupan tidak akan 

terwujud dengan sendirinya tanpa ada kesungguhan untuk mengusahakannya 

dan mengamalkannya. Al-Qur‟an tidak akan mampu memberikan manfaat 

secara konkrit tanpa ada usaha yang sistematis dan terorganisiR dari umat 

Islam itu sendiri. Keyakinan inilah yang membawa umat Islam senantiasa 

berusaha memasyarakatkan al-Qur‟an dan mengamalkan al-Qur‟an dengan 

berbagai cara dan upaya yang dilakukan. Agar bacaan dan tesk al-Qur‟an 

mengakar dalam diri seseorang maka diperlukan pembelajaran al-Qur‟an 

yang ditanamkan sejak dini karena pada usia dini seorang anak memiliki daya 

tangkap yang kuat terhadap lingkungan dan pendidikan. 

Melihat realitas masyarakat Indonesia sekarang ini, sangat banyak 

orang yang berpendidikan tapi mereka belum dekat dengan akhlak mulia. Ini 

merupakan usaha serius bagi bangsa untuk membenahi kekurangan dalam 

pendidikan, yaitu salah satunya melalui pembelajaran al-Qur‟an sejak usia 
                                                             

11 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an Fungsi dan Peran Wahyu dalam 
Kahidupan Masyarakatm (Bandung: Mirzan 1999), 33. 

12 Al-Qur‟an, 75:18 
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dini. Dengan adanya penanaman tentang kandungan maupun isi al-Qur‟an 

sejak usia dini diharapkan mampu memperbaiki kualitas pendidikan dan 

terwujud manusia yang berakhlakul karimah.
13

 

Anak adalah bahan baku yang baik untuk membangun dan 

mengokohkan sebuah masyarakat serta menjaga al-Qur‟an serta Sunnah-Nya. 

Dari sini dibutuhkan peran aktif orang tua untuk memperhatikan belahan jiwa 

mereka agar menjadi buah yang matang dalam perjalanan masa depan. Oleh 

karena itu, peran aktif orang tua dalam membentuk karakter anak sangatlah 

penting. Dibutuhkan orang tua yang perhatian pada anaknya dalam 

pendidikan formal  maupun non formal.
14

 

Pada awal perkembangan anak adalah masa yang sangat penting, jika 

anak pada masanya sudah ditanami agama serta mencintai al-Qur‟an sejak 

dini maka besarnya akan menjadi anak yang befikir cerdas, daya hafal yang 

kuat dan dapat mengamalkan kandungan al-Qur‟an. Dengan itu akan 

terbentuk insan yang berakhlakul karimah.
15

 

Saat ini karena keterbatasan pengawasan orang tua, karena kesibukan 

orang tua dan kurangnya waktu bagi anak untuk berkumpul dengan orang tua, 

pendidikan non formal diserahkan kepada lembaga yang dipercaya untuk 

membimbing pembelajaran agama maupun hafalan al-Qur‟an bagi anak-anak 

usia Dini, usia Paud maupun anak sekolah usia MI/SD seperti adanya Rumah 

                                                             
13 Lu‟luatul Maftuhah, Metode pembelajaran Tahfidz Qur’an bagi Anak MI di 

RumahTahfidz al-Hikmah Gubukrubuh Gunungkidul (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 

2014), 2. 
14 Ahmad Salim Badwilan, Seni Menghafal al-Qur’an, (Solo: Wacana Ilmiah Press, 2008), 

30.  
15 Lu‟luatul Maftuhah, Metode pembelajaran Tahfidz Qur’an, 4. 
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Tahfidz. Lembaga Rumah Tahfidz ini dapat membimbing anak-anak untuk 

mencintai al-Qur‟an sekaligus menghafalnya.16
 

Rumah Tahfidz adalah tempat untuk menghafalkan al-Qur‟an.17
 Di 

Magetan ada salah satu rumah Tahfidz yang berdiri di bawah Yayasan 

Pendidikan Islam. Rumah Tahfidz Sundul Langit yang berdiri di bawah 

naungan Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Baiturrahman terletak di Rt 03/ Rw 

02 Desa Sundul Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Rumah Tahfidz 

Sundul Langit sudah berdiri kurang lebih satu tahun ini, santri yang belajar di 

Rumah Tahfdiz Sundul Langit sudah mencapai kurang lebih 100 santri laki-

laki maupun perempuan dari anak usia PAUD-RA dan MI/SD. Rumah 

Tahfidz Sundul Langit mempunyai tujuan mengenalkan al-Qur‟an pada anak 

sejak usia dini. Santri yang mengikuti belajar di Rumah Tahfidz Sundul 

Langit dianjurkan untuk menghafal al-Qur‟an. Untuk  santri usia PAUD-RA 

yang diantara mereka masih tahap mangaji Iqra‟ bukan menjadi alasan untuk 

tidak bisa menghafal. Mereka dengan mendengarkan dan menirukan apa yang 

diucapkan ustadzah sudah mampu menghafal. Selain menghafal mereka juga 

mengaji iqra‟ tahap 1-6. Jadi jika nanti sudah masuk tahap mengaji al-Qur‟an 

mereka tinggal membenarkan bacaan hurufnya dengan mudah karena sudah 

mempunyai kemampuan menghafal. 

Dan berbeda dengan Rumah Tahfidz yang lain, santri sama-sama 

dianjurkan menghafal al-Qur‟an bagi anak usia MI dan MTs. Santri MI 

menghafal ketika di sekolah pagi (formal) santri MTs di asmara bagi yang 

                                                             
16 Ibid, 3. 
17 Ibid, 4.  
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bermukim. Akan tetapi, yang menjadi masalah di sini ketika santri Mts itu 

berasal dari luar atau dari SD/MI yang di sana tidak mempunyai pembelajaran 

menghafal al-Qur‟an dia akan kesulitan dalam mengahafal meskipun dia 

harus melewati tahapan-tahapan dalam menghafal. Serta yang berasal dari SD 

yang Pendidikan Agama Islamnya miniman sekali bahkan kurang 

memuaskan jika di bandingkan dengan Pendidikan Agama Islam MI, itu akan 

menjadi masalah kesulitan bagi santri bahkan ustadzahnya. 

Masalahnya sekarang bagaimana meningkatkan kualitas hafalan yang 

masih dianggap sulit bagi anak. Hal ini menjadi tantangan bagi para ustadz-

ustadzah dalam menemukan metode atau strategi tepat bagi anak. Oleh 

karena itu, dalam proses Tahfidzul Qur’an diperlukan metode atau strategi 

yang tepat dan cocok. Hal ini agar anak-anak senang terhadap al-Qur‟an serta 

semakin mencintai al-Qur‟an jika amanah atau cara yang disampaikan juga 

menyenangkan bagi anak.
18

 

Dari latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk meneliti 

bagaimana pembelajaran Tahfidzul Qur‟an  di Rumah Tahfidz Sundul  Langit. 

Dengan judul penelitian “PEMBELAJARAN TAHFIDZUL QUR’AN DI 

RUMAH TAHFIDZ SUNDUL LANGIT DESA SUNDUL KEC. PARANG 

KABUPATEN MAGETAN” 

B. Fokus Penelitian 

Pada Penelitian ini di fokuskan pada pembelajaran Tahfidzul Qur‟an 

di Rumah Tahfidz Sundul Langit Desa Sundul, Kec. Parang Kab. Magetan. 

                                                             
18 Ibid,. 
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C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas maka peneliti mengambil rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana persiapan Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an di Rumah Tahfidz 

Sundul Langit Desa Sundul, Kec. Parang, Magetan ? 

2. Bagaimana proses Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an di Rumah Tahfidz 

Sundul Langit Desa Sundul, Kec. Parang, Magetan ? 

3. Bagaimana evaluasi Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an di Rumah Tahfidz 

Sundul Langit Desa Sundul, Kec. Parang, Magetan ? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan persiapan Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an di Rumah 

Tahfidz Sundul Langit Desa Sundul, Kec. Parang, Magetan 

2. Mendeskripsikan proses Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an di Rumah Tahfidz 

Sundul Langit Desa Sundul, Kec. Parang, Magetan 

3. Mendeskripsikan evaluasi Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an di Rumah 

Tahfidz Sundul Langit Desa Sundul, Kec. Parang, Magetan. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritik 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi 

pengembang Ilmu yang terkait dengan pembelajaran Tahfidzul Qur‟an. 

 

 



 

vii 
 

2. Secara Praktik 

a. Bagi Rumah Tahfidz 

Dapat menambah wawasan dalam usaha peningkatan 

pembelajaran Tahfidzul Qur‟an di Rumah Tahfidz Az-zahra Sundul 

Langit Desa Sundul, Kec. Parang, Magetan. 

b. Bagi Masyarakat 

Dapat menambah kesadaran bagi masyarakat bahwa, 

pentingnya mengenalkan al-Qur‟an pada anak sejak usia dini dan akan 

lebih baik jika di hafalkan.  

c. Bagi Peneliti 

Peneliti memperoleh tambahan wawasan dan pengalaman 

khususnya berkenaan dengan pembelajaran Tahfidzul Qur‟an. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang memiliki 

karakteristik yang alami (natural setting) sebagai sumber data langsung, 

deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil, analisis dalam 

penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis induktif dan 

makna merupakan hal yang esensial. Pendekatan kualitatif adalah prosedur 
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penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami
19

. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu suatu 

diskripsi intensif dan analisis fenomena atau satuan sosial seperti individu, 

kelompok, institusi atau masyarakat.
20

 Peneliti menggunakan pendekatan 

ini karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan pelaksanaan 

pembelajaran al-Qur‟an di Rumah Tahfidz Sundul Langit Desa Sundul, 

Kec. Parang Kab. Magetan Kehadiran Peneliti 

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperan serta, sebab peranan penelitianlah yang menentukan 

keseluruan sekenarionya. Umtuk itu, dalam hal ini peneliti adalah sebagai 

instrument kunci, partisipasi penuh sekaligus pengumpul data. Sedangkan 

instrument yang lain, seperti catatan dokumen dan foto adalah sebagai 

penunjang.   

Pengamatan berperan serta adalah penelitian yang bercirikan 

interaksi sosial yang memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan 

subjek dalam lingkungan subjek dan selama itu data dalam bentuk catatan 

lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan.
21

 

 

 

                                                             
19

 Lexy J. Moleong, metodologi penelitian kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

2000), 3. 
20 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 22. 
21 Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif.117 
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3. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian yang dijadikan sebagai obyek penelitian dalam 

skripsi ini adalah Rumah Tahfidz Sundul Langit Rt 03/ Rw 02 Di Desa 

Sundul Kec. Parang Kab. Magetan. 

4. Data dan Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data dieroleh
22

. Dalam bagian 

ini peneliti harus secara tegas mengatakan bahwa sumber data utama 

dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah 

tambahan seperti sumber data tertulis dan foto. Yang dimaksud kata-kata 

dan tindakan yaitu, kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau 

diwawancarai.  

Dalam penelitian ini mengunakan sumber data utama, yaitu hasil 

wawancara dengan Pihak lembaga Rumah Tahfidz, Ustadzah Rumah 

Tahfidz, dan santri Rumah Tahfidz Sundul Langit. Selebihnya adalah 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peenelitian ini. 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen penelitian itu 

sendiri. Keunggulan penelitian ini, tergantung kualitas peneliti sebagai 

instrumen penelitian. 

Untuk itu, peneliti berusaha seobyektif mungkin dalam 

mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyimpulkan. Guna 

                                                             
22 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 107.  



 

vii 
 

menjaga obyektifitas dan kenetralan dalam penelitian ini, maka penulis 

telah menempuh langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Melakukan pendekatan secara informal dengan Ustadzah Rumah 

Tahfidz  dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri serta 

menyampaikan maksud peneliti. 

2. Melakukan pendekatan secara formal. Pendekatan ini dilakukan untuk 

mendukung sekaligus menindaklanjuti pendekatan secara informal, 

yaitu dengan menyampaikan surat ijin secara resmi sehingga kehadiran 

peneliti betul-betul dapat diterima dan tidak dicurigai. 

 Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tehnik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. 

1. Teknik Observasi  

Yaitu kegiatan mengamati gejala-gejala secara obyektif yang 

terkait langsung dengan fokus penelitian. Observasi digunakan untuk 

mengukur tingkah laku individu maupun proses terjadinya suatu 

kegiatan yang diamati baik dalam situasi sebenarnya maupun situasi 

buatan,
23

 sehingga kegiatan pembelajaran al Qur‟ansedang berjalan 

maupun hasil-hasilnya dapat terungkap. Hasil dari observasi partisipasi 

ini akan terhimpun dalam beberapa field note (catatan lapangan) yang 

merupakan sekumpulan data, informasi yang selanjutnya dianalisis.  

 

 

                                                             
23 Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan (Bandung: Sinar Baru, 

1989), 109. 
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2. Teknik Wawancara  

Wawancara  atau interview adalah sebuah dialog yang dilakukan 

oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara
24

. 

Teknik ini, peneliti perlukan pada saat-saat kehadiran peneliti  di 

sekolah untuk memperolah informasi yang sangat diperlukan sebagai  

“penuntun” dalam menggali informasi-informasi yang sifatnya khusus, 

terperinci dan mendalam. Seperti penjelasan ustadzah Rumah Tahfidz 

tentang pembelajaran al-Qur‟an. Hasil wawancara ini peneliti catat 

dalam bentuk interview transcript (transkrip wawancara) yang 

kemudian dianalisis. 

3. Dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh 

melalui teknik observasi dan wawancara. Dalam teknik ini, yang 

menjadi sumber data adalah sejumlah dokumen tertulis. Teknik ini 

digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan kondisi 

obyektif tempat penelitian. 

6. Teknik Analisis Data 

Pada prinsipnya analisis data adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola kategori dan satuan urutan 

dasar. Analisis data dalam penelitian ini dalam rangka pencarian dan 

penyusunan secara sistematis semua transkrip wawancara, catatan 

lapangan dan bahan-bahan lain yang telah dikumpulkan sehingga peneliti 

                                                             
24 Suharsimi Arikunto, Prosedur Suatu Pendekatan Praktek. 144.  
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dapat memperoleh pemahaman mengenai semua itu dan 

mengungkapkan/menyajikan apa yang telah ditemukannya kepada  orang 

lain.  

Sesuai saran dari Miles & Hubermen
25

 Analisis   data penelitian ini 

akan dilakukan dengan analisis kualitatif dengan langkah-langkah:  

a. Reduksi data yaitu untuk memilih dan menyederhanakan  data-data 

kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, 

maksudnya untuk menajamkan, mengklasifikasikan, mengarahkan, 

membuang data yang dianggap tidak perlu dan mengorganisir 

sehingga interpretasi data dapat dilakukan dengan mudah 

b. Penyajian data digunakan untuk menyajikan sekumpulan 

data/informasi dengan sistematis yang telah diperoleh, agar mudah 

dipahami secara utuh dan integral 

c. Verifikasi data (menarik kesimpulan) didasarkan pada hasil 

pembahasan dan analisis dengan memperhatikan problem 

penelitian sehingga dapat memberikan arti penting temuan 

penelitian.  

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Masalah kesahihan, kredibilitas dan validitas data adalah masalah 

yang sering dipersoalkan  dalam penelitian baik dalam penelitian 

kuantitatif  maupun kualitatif. Terdapat banyak teknik  untuk memeriksa 

                                                             
25 M. B. Miles, A.M. Hubermen, Analisis Data Kualitatif,  terj. Tjetjep Rohadi, (Jakarta: 

UI Press, 1992), 16-19.  
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tingkat kepercayaan tersebut, salah satu dan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah  trianggulasi. 

Trianggulasi merupakan kegiatan pengecekan  terhadap kebenaran 

data yang telah diperoleh  melalui cara/instrumen dalam teknik 

pengumpulan data. Cara atau instrumen pengumpulan data yang berbeda 

digunakan baik untuk keperluan pengujian kebenaran data maupun sebagai 

pembanding atas data yang telah diperoleh. 

Ada beberapa cara yang bisa digunakan  dalam tahap trianggulasi 

ini, antara lain: 

a. Membandingkan hasil wawancara mengenai beberapa hal yang sama 

terhadap dua orang subyek atau lebih 

b. Membandingkan fenomena-fenomena  yang berupa kasus mengenai 

subyek penelitian primer dengan pendapat dan pandangan orang lain 

(subyek sekunder) 

c. Membandingkan data yang sama, antara yang diperoleh melalui 

wawancara dengan yang diperoleh melalui observasi dan studi 

dokumentasi 

d. Membandingkan data yang diperoleh dalam waktu dan tempat yang 

berbeda atas data dan teknik yang sama.    

8.  Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahap dan 

ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan 

laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: 
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a. Tahap pra lapangan, yang meliputi: menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan 

menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan 

etika penelitian. Mencari informasi mengenai kegiatan pembelajaran 

Tahfidzul Qur‟an di Rumah Tahfidz Sundul Langit. 

b. Tahap penggalian data, tahap ini merupakan eksplorasi secara terfokus 

sesuai dengan pokok permasalahan yang dipilih sebagai fokus 

penelitiah. Tahap ini merupakan pekerjaan lapangan, di mana peneliti 

memasuki lapangan dan ikut serta melihat aktifitas dan melakukan 

interview, pengamatan dan pengumpulan data serta dokumen. 

Pengolahan data kemudian dicatat dengan cermat, menulis peristiwa-

peristiwa yang sedang diamati kemudian menganalisis data lapangan 

secara intensif yang dilakukan setelah pelaksaan penelitian selesai. 

Tahap ini dilakukan bulan April-Mei 2015  

c. Tahap analisis data, tahap ini dilakukan penulis beriringan dengan tahap 

pekerjaan lapangan. Dalam tahap ini, penulis menyusun hasil 

pengamatan, wawancara, serta data tertulis untuk selanjutnya penulis 

segera melakukan  analisa data dengan cara distributiv, dan selanjutnya 

dipaparkan dalam bentuk naratif. Tahap ini dilakukan  pada bulan Juni 

2015.  

d. Tahap penulisan laporan hasil penelitian, dilaksanakan pada bulan Juni 

2015. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi data-data secara 

sistematis, secara keseluruhan dan disusun berdasarkan per bab dan 

selanjutnya akan dibagi sub-sub bab. Antara lain sebagai berikut: 

BAB I  Pendahuluan, bab ini merupakan pola dasar keseluruhan isi skripsi 

yang berisi : latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian 

dan sistematika pembahasan. 

BAB II Kerangka teori memperjelas atau memperkuat jawaban dari 

rumusan masalah. Bab ini berisi tentang teori pembelajaran 

meliputi, pengertian pembelajaran, ciri-ciri pembelajaran, strategi 

pembelajaran, tehapan pembelajaran, rencana pembelajaran, 

metode pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Serta teori 

tentang tahfidzul qur‟an, yag meliputi Dasar dan tujuan 

pembelajaran tahfidzul qur‟an, Materi pembelajaran tahfidzul 

qur’an, metode pembelajaran tahfidzul qur’an, strategi 

pembelajaran tahfidzul qur’an, alat dan sumber pembelajaran 

tahfidzul qur’an dan keutamaan menghafal al-Qur‟an. Serta telaah 

pustaka merupakan cuplikan peneliti terdahulu sebagai pembanding 

dari skripsi yang ditulis peneliti. 

BAB III Deskripsi Data, memuat uraian tentang data umum  dan data 

khusus. Data umum berisi deskripsi singkat profil Rumah Tahfidz 

Sundul Langit. Sedangkan data khusus berisi tentang temuan yang 
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diperoleh dari pengamatan dan atau hasil wawancara serta 

dokumentasi lain terkait dengan rumusan masalah. Maksudnya data 

khusus adalah jawaban dari rumusan masalah. 

BAB IV Analisis Data, merupakan pembahasan yang berfungsi menafsirkan 

dan menganalisis hasil temuan yang meliputi persiapaaa 

pembelajaran tahfidzul qur’an di Rumah Tahfidz Sundul Langit 

Desa Sundul, Kec. Parang, Magetan, proses Pembelajaran Tafidzul 

Qur‟an di Rumah Tahfidz Sundul Langit Desa Sundul, Kec. 

Parang, Magetan, evaluasi Pembelajaran Tafidzul Qur‟an di Rumah 

Tahfidz Sundul Langit Desa Sundul, Kec. Parang, Magetan. 

BAB V Penutup, bab ini berfungsi untuk mempermudah para pembaca 

dalam mengambil intisari yang berisi kesimpulan dan saran. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vii 
 

BAB II 

KAJIAN TEORI DAN ATAU TELAAH HASIL PENELITIAN 

TERDAHULU 

 

A. Kajian Teori 

1. Teori Pembelajaran 

a. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah 

usaha mempengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual seseorang agar 

mau belajar dengan kehendaknya sendiri.
26

 Melalui pembelajaran akan 

terjadi proses pengembangan moral keagamaan, aktifitas dan 

kreativitas melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar. 

Pembeajaran tidak sama dengan pengajaran, pembelajaran 

menekankan pada aktivitas peserta didik sedangkan pengajaran 

menekankan pada aktivitas pada pendidik (guru). Menurut Nasution, 

pembelajaran adalah suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur 

lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan peserta didik 

sehingga terjadi proses belajar. 

Penyelenggaraan pembelajaran merupakan salah satu tugas 

utama guru dimana pembelajaan dapat diartikan sebagai kegiatan yang 

ditujukan untuk membelajarkan siswa.
27

 Pembelajaran yang dimaksud 

                                                             
26 Abuddin Nata, Perspektif IslamTentang Strategi Pembelajaran (Jakarta: Kencana, 

2009), 85. 
27 Dimyati dan Mudjiono, Bejar dan Pembelajaran (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 

105. 
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agar tercipta kondisi yang memungkinkan terjadinya belajar pada diri 

siswa. Dalam suatu kegiatan pembelajaran, ada dua aspek penting 

yaitu hasil belajar berupa perubahan perilaku pada diri siswa dan 

proses hasil belajar berupa sejumlah pengalaman intelektual, 

emosional dan fisik pada diri siswa. Pembelajaran juga berarti 

meningkatkan kemampuan-kemampuan kognitif (daya pikir), afektif 

(tingkah laku) dan psikomotorik (keterampilan), kemampuan tersebut 

dikembangkan bersama dengan perolehan pengalaman-pengalaman 

belajar. Jadi pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan 

membelajarkan siswa yang dinilai dari perubahan perilaku dan 

meningkatkan pengetahuan serta pengalaman pada diri siswa. 

Pada dasarnya belajar merupakan suatu proses yang berakhir pada 

perubahan. Belajar tidak pernah memandang siapa pengajarnya, 

dimana tempat dan apa yang diajarkan. Tetapi, dalam hal ini lebih 

menekankan pada hasil dari pembelajaran tersebut. Perubahan apa 

yang terjadi setelah melakukan pembelajaran. Seringkali kita berkata 

“Belajar” bahkan tidak jarang pula menyebutkannya, tetapi kita belum 

mengetahui secara detail makna apa yang sebenarnya terkandung 

dalam belajar itu. 

Sudjana berpendapat bahwa belajar bukan menghafal dan bukan 

pula mengingat, belajar adalah salah satu proses yang ditandai dengan 

adanya perubahan pada diri seseorang.
28

 Perubahan sebagai hasil 

                                                             
28 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar (Bandung: Sinar Baru,1987), 28. 
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proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentu seperti 

perubahan pengetahuannya, pemahamannya, sikap dan tingkah 

lakunya, keterampilannya, kecakapan dan kemampuannya dan aspek 

lainnya yang ada pada individu yang sedang belajar. 

Maka dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses yang aktif, 

belajar adalah proses merealisasi terhadap semua situasi yang ada di 

sekitar individu. Belajar adalah proses yang diarahkan kepada tujuan, 

proses berbuat melalui berbagai pengalaman. Belajar adalah proses 

melihat, mengamati, memahami sesuatu. Apabila kita berbicara 

tentang belajar maka kita berbicara bagaimana mengubah tingkah laku 

seseorang. 

Dari beberapa definisi belajar diatas maka pembelajaran 

merupakan proses belajar. Dalam proses pembelajaran seorang 

individu melakukan kegiatan pembelajaran. Sedangkan dalam belajar 

seorang individu harus mempu mengadakan perubahan tingkah laku. 

Perubahan yang diharapkan dari pembelajaran adalah perubahan yang 

lebih baik dari sebelummnya.
29

 

b. Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan adalah proses penetapan dan pemanfaatan sumber 

daya secara terpadu yang diharapkan dapat menunjang kegiatan-

kegiatan dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara efisien dan 

efektif dalam mencapai tujuan. Dalam konteks pembelajaran 

                                                             
29 Muhammad Fathurrahman, Belajar dan Pembelajaran (Sleman Yogyakarta: TERAS, 

2012), 11.  
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perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan materi 

pelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan pendekatan 

atau metode pembelajaran, dan penilaian dalam suatu alokasi waktu 

yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan 

yang ditentukan.
30

 

Sebagai perencana, guru hendaknya dapat mendiaknosa 

kebutuhan para siswa sebagai subyek belajar, merumuskan tujuan 

kegiatan proses pembelajaran dan menetapkan strategi pengajaran 

yang ditempuh untuk merealisasikan tujuan yang telah dirumuskan.
31

 

Perencanaan itu dapat bermanfaat bagi guru sebagai kontrol 

terhadap diri sendiri agar dapat memperbaiki cara pengajarannya.
32

 

Agar dalam pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan baik untuk itu 

guru perlu menyusun komponen perangkat perencanaan pembelajaran 

antara lain: 

1) Menetukan Alokasi Waktu dan Minggu efektif 

Menentukan alokasi waktu pada dasarnya adalah 

menetukan minggu efektif dalam setiap semester pada satu tahun 

ajaran. Rencana alokasi waktu berfungsi untuk mengetahui berapa 

jam waktu efektif yang tersedia untuk dimanfaatkan dalam proses 

pembelajaran dalam satu tahun ajaran. Hal ini diperlukan untuk 

menyesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar 

                                                             
30Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran : Mengembangkan Standar Kompetensi 

Guru, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005 ) 17. 
31

Ibid,  91. 
32Suryobroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), 27 



 

vii 
 

minimal yang harus dicapai sesuai dengan rumusan standart isi 

yang ditetapkan.
33

 

2) Menyusun Program Tahunan (Prota) 

Program tahunan (Prota) merupakan rencana program 

umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, yang 

dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan, yakni 

dengan menetapkan alokasi dalam waktu satu tahun ajaran untuk 

mencapai tujuan (standar kompetensi dan kompetensi dasar) yang 

telah ditetapkan.Program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan 

oleh guru sebelum tahun ajaran, karena merupakan pedoman bagi 

pengembangan program-program berikutnya.
34

 

3) Menyusun Program Semesteran (Promes) 

Program semester (Promes) merupakan penjabaran dari 

program tahunan. Kalau Program tahunan disusun untuk 

menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai 

kompetensi dasar, maka dalam program semester diarahkan untuk 

menjawa bminggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk 

mencapai kompetensi dasar itu dilakukan.
35

 

4) Menyusun Silabus Pembelajaran 

Silabus adalah bentuk pengembangan dan penjabaran 

kurikulum menjadi rencana pembelajaran atau susunan materi 

                                                             
33

Wina Sanjaya, Perencanaan dan Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2011), 49 
34E. Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2006), 251 
35Wina Sanjaya, Perencanaan dan Sistem Pembelajaran, 53. 
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pembelajaran yang teratur pada mata pelajaran tertentu pada kelas 

tertentu.
36

 

Komponen dalam menyusun silabus memuat antara lain 

identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, standart kompetensi 

(SK), kompetensi dasar (KD), materi pelajaran, kegiatan 

pembelajaran, indikator, pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi 

waktu, dan sumber belajar.
37

 

5) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) disusun untuk 

setiap Kompetensi dasar (KD) yang dapat dilaksanakan dalam satu 

kali pertemuan atau lebih.
38

Komponen-komponen dalam 

menyusun RPP meliputi: a) Identitas Mata Pelajaran; b) Standar 

Kompetensi; c) Kompetensi Dasar; d) Indikator Tujuan 

Pembelajaran; e) Materi Ajar; f) Metode Pembelajaran; g) 

Langkah-langkah Pembelajaran; h) Sarana dan Sumber Belajar; i) 

Penilaian dan Tindak Lanjut.
39

 

Selain itu dalam fungsi perencanaan tugas kepala sekolah 

sebagai manajer yakni mengawasi dan mengecek perangkat yang 

dibuat oleh guru, apakah sesuai dengan pedoman kurikulum 

ataukah belum. Melalui perencanaan pembelajaran yang baik, guru 

                                                             
36Nazarudin,126. 
37Syamsudin Makmun, Pengelolaan Pendidikan, (Bandung: Pustaka Eduka, 2010), 217 
38Ibid, 221. 
39E. Mulyasa,Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, 222-223. 
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dapat mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan siswa dalam 

belajar. 

c. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan proses berlangsungnya 

belajar di kelas yang merupakan inti dari kegiatan di sekolah. Jadi 

pelaksanaan pembelajaran adalah interaksi guru dengan murid dalam 

rangka menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa dan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran.
40

 

Setelah segala sesuatu disiapkan, dengan berpegang kepada RPP 

guru akan menyelenggarakan kegiatan belajar dan pembelajaran. 

Dalam kegiatan ini pertanyaan yang harus diajukan oleh guru kepada 

dirinya sendiri adalah bukan hanya apa materi yang dipelajari oleh 

siswa, tetapi juga bagaimana cara yang terbaik bagi siswa dalam 

mempelajari materi tersebut. Dan guru harus hadir di kelas. Sangat 

tepat jika prinsip  kepemimpinan seperti dikutip oleh semboyan dari 

Ki Hajar Dewantoro, pelopor pendidikan nasional Indonesia, jika 

diterapkan oleh guru dalam mengelola kelasnya memainkan tiga 

peranan utama, yaitu Tutwuri Handayani, Ing Madyo Mangun Karso 

dan Ing NgarsoSung Tuladha. Dengan berpegang pada prinsip ini 

maka akan tercipta suasana belajar dan pembelajaran yang kondusif 

bagi siswa dan terciptanya hasil belajar yang sesuai dengan pola dan 

cita-cita siswa serta seuai dengan kurikulum yang ada. Dengan 

                                                             
40 Muhammad Fathurrahman, Belajar dan Pembelajaran, 103. 
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demikian upaya pendidikan untukmenjadikan siswa sebagai manusia 

seutuhnya akan tercapai melalui kegiatan belajar dan pembelajaran 

yang diselenggarakan oleh guru.
41

 

Pelaksanaan pembelajaran ini meliputi penggunaan bahan, 

metode, media/alat dan sumber pembelajaran sebagai implementasi 

dari pelaksanaan pembelajaran. Adapun perinciaan sebagai berikut: 

1) Bahan Pembelajaran 

Bahan adalah substansi yang akan disampaikan dalam 

proses interaksi edukatif. Tanpa bahan pelajaran interaksi edukatif 

tidak akan berjalan. Karena itu guru yang akan mengajar pasti 

mempelajari dan mempersiapkan bahan pelajaran yag akan 

disampaikan kepada siswa. Bahan atau materi adalah mediun untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang dikonsumsi oleh peserta didik. 

Bahan ajar merupakan materi yang terus berkembang secara 

dinamis seiring dengan kemajuan dan tuntutan perkembangan 

mayarakat. Maka hal ini sesuai yang dikemukakan oleh 

Fathurrahman dan Sutikno, bahwa “bahan ajar yang diterima oleh 

anak didik harus mampu merespon setiap perubahan dan 

mengantisipasi setiapperkembangan yang akan terjadi di masa 

depan”.42
 

Bahan pelajaran adalah isi yang diberikan kepada siswa 

pada saat berlangsungnya proses belajara mengajar. Melalui bahan 

                                                             
41 Ibid, 104. 
42 Pupuh Fathurrahman dan M. Sobry Sutikno, Strategi Belajar Mengajar: Melalui 

Penanaman Konsep Umum dan Konsep Islami (Bandung: Refika Aditama, 2007),14. 
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pelajaran ini siswa diantarkan kepada tujuan pembelajaran.
43

 

Dengan perkataan lain tujuan yang akan dicapai siswa diwarnai 

dan dibentuk oleh bahan pelajaran atau bidang studi yang diberikan 

kepada siswa sesuai dengan kurikulum yang di gunakan. 

2) Metode Pembelajaran 

Metode belajar mengajar berarti bagaimana menata potensi 

(subyek didik, pendidik) dan sumber daya (sarana prasarana,biaya) 

agar suatu program dapat di manfaatkan secara optimal, atau suatu 

mata pelajaran/mata kuliah dapat mencapai tujuan pembelajaran.
44

 

Metode pembelajaran adalah langkah-langkah yang 

terencana dan bermakna luas dan mendalam serta berdampak jauh 

ke depan dalam menggerakkan seseorang dengan kemampuan dan 

kemauan sendiri dapat melakukan kegian yang berhubungan 

dengan belajar. 

Komponen yang harus diperhatikan dalammenetapkan 

metode pembelajaran antara lain: 

a) Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku 

dan kepribadian peserta didik sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan 

                                                             
43 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar (Bandung: Sinar Baru 

Algesindo, 2004), 67.  
44 Noeng Muhadjir, Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial: Teori Pendidikan Pelaku 

Sosial Kreatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000),139. 
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b) Menentukan pilihan berkenaan dengan pendekatan terhadap 

masalah belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan 

pandangan hidup masyarakat 

c) Memilih prosedur, metode dan teknik belajar mengajar 

yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat 

dijadikan pegangan dalamkegiatan pembelajaran 

d) Penetapan norma dan criteria keberhasilan kegiatan belajar 

mengajar sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru 

dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan pembelajaran.
45

 

3) Media Pembelajaran 

Media pembelajaran (alat bantu) sebagai segala sesuatu 

yang dapat digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran, media 

tidak hanya sebagai pelengkap tetapi juga sebagai pembantu 

mempermudah dalam usaha mencapai tujuan pembelajaran. Media 

pembelajaran adalah segala alat yang dapat menunjang efektifitas 

dan efisiensi pembelajaran. Yang termasuk di dalamnya adalah 

sarana belajar atau sarana pembelajaran. Fungsi media 

pembelajaran adalah untuk mempermudah penyampaian pesan dari 

sumber belajar kepada anak didik. Beberapa factor yang perlu 

diperhatikan dalammemilih media pembelajaran, 

diantaranya:objektifitas, program pengajaran, sasaran program, 

                                                             
45 Ahmad Sabri, Strategi Belajar Mengajar dan Micro Teaching (Ciputat: Quantum 

Teaching, 2005), 2. 
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situasi dan kondisi, kualitas teknik, keefektifan dan efisien 

penggunaan.
46

 

4) Sumber Pembelajaran 

Sumber belajar adalah bahan-bahan apa saja yang dapat 

dimanfaatkan untuk membantu guru atau siswa dalam upaya 

mencapai tujuan pembelajaran. Dengan kata lain sumber belajar 

adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam proses pembelajaran, 

yang dapat berupa buku teks, media cetak, media pembelajaran 

elektronik narasumber, lingkungan alam sekitar dan lain 

sebagainya.
47

 

d. Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi merupakan suatu upaya untuk mengetahui berapa 

banyak hal-hal yang telah dimiliki oleh siswa dari hal-hal yang telah 

diajarkan oleh guru.
48

Evaluasi pembelajaran mencakup evaluasi hasil 

belajar dan evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi hasil belajar 

menekankan pada diperolehnya informasi tentang seberapakah 

perolehan siswa dalam mencapai tujuan pengajaran yang ditetapkan. 

Evaluasi pembelajaran merupakan proses sistematis untuk 

memperoleh informasi tentang keefektifan proses pembelajaran dalam 

membantu siswa mencapai tujuan pengajaran secara optimal. 

                                                             
46

 Sumiati dan Arsa, Metode Pembelajaran (Bandung: Prima, 2008), 
47 Saiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak dalam Interaksi Edukatif: Suatu Pendekatan 

Teoritis Psikologi (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2005), 215-217. 
48Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, Cet. 7 ( Jakarta:PT. Bumi Aksara, 

2008), 156. 
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Dengan demikian evaluasi hasil belajar menetapkan baik 

buruknya hasil dari kegiatan pembelajaran. Sedangkanevaluasi 

pembelajaran menetapkan baik buruknya proses darikegiatan 

pembelajaran. 

1) Evaluasi Hasil Pembelajaran 

Evaluasi hasil belajar merupakan proses untukmenentukan 

nilai belajar siswa melalui kegiatan peniliaiandan atau 

pengukuran hasil belajar hasil belajar, tujuanutama evaluasi 

untuk mengetahui tingkat keberhasilanyang dicapai oleh siswa 

setelah mengikuti suatu kegiatanpembelajaran, dimana tingkat 

keberhasilan yang tersebutkemudian ditandai dengan skala nilai 

berupa huruf ataukata atau simbol. Apabila tujuan utama 

kegiatan evaluasi hasil belajar ini sudah terealisasi maka 

hasilnya dapat difungsikan untuk berbagai keperluan tertentu. 

Adapun langkah-langkah evaluasi hasil pembelajaran 

meliputi: 

a) Evaluasi Formatif 

Evaluasi formatif sering kali diartikan sebagai 

kegiatan evaluasi yang dilakukan pada akhir pembahasan 

setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasan.
49

 Evaluasi 

ini yakni diselenggarakan pada saat berlangsungnya proses 

belajar mengajar, yangdiselenggarakan secara periodik, 

                                                             
49Indah Komsiyah, Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Teras, 2012), 125. 
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isinya mencakup semua unit pengajaran yang telah 

diajarkan. 

b) Evaluasi Sumatif 

Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang 

diselenggarakan oleh guru setelah jangka waktu tertentu 

pada akhir semesteran. Penilaian sumatif berguna untuk 

memperoleh informasi tentang keberhasilan belajar pada 

siswa, yang dipakai sebagai masukan utama untuk 

menentukan nilai rapor akhir semester.
50

 

2) Evaluasi Proses Pembelajaran 

Evaluasi proses pembelajaran yakni untuk menentukan 

kualitas dari suatu program pembelajaran secara keseluruhan 

yakni dari mulai tahap proses perencanaan, pelaksanaan dan 

penilaian hasil pembelajaran. Evaluasi ini memusatkan pada 

keseluruhan kinerja guru dalam proses pembelajaran. 

Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara: 

a) Membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan 

guru dengan standard proses. 

b) Mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran 

sesuai dengan kompetensi guru. 

Sebagai implikasi dari evaluasi proses pembelajaran yang 

dilakukan guru maupun kepala sekolah dapat dijadikan umpan 

                                                             
50Suryobroto, Proses Belajar, 44. 
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balik untuk program pembelajaran selanjutnya. Jadi evaluasi 

pada program pembelajaran meliputi: 

a) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, disbanding dengan 

rencana. Melaporkan penyimpangan untuk tindakan koreksi 

dan merumuskan tindakan koreksi, menyusun standar-

standar pembelajaran dan sasaran-sasaran. 

b) Menilai pekerjaan dan melakukan tindakan 

terhadappenyimpangan-penyimpangan baik institusional 

satuan pendidikan maupun proses pembelajaran.
 51

 

e. Tahapa-tahapan Pembelajaran 

Tahapan pembelajaran yaitu jenjang dalam melakukan 

pembelajaran yang harus dilalui oleh seorang guru, yang meliputi 

sebagai berikut: 

1) Tahapan pra Instruksional 

Adalah tahapan yang ditempuh oleh guru pada saat memulai 

proses pembelajaran.beberapa kegiatan yang dilakukan guru pada 

tahapan ini adalah: 

a) Guru menanyakan kehadiran siswa dan mencatat siapa yang 

tidak hadir, tidak perlu diabsensi satu per satu, cukup 

ditanyakan yang tidak hadis dengan alasannya 

b) Guru bertanya kepada siswa, sampai dimana pembahasanan 

pelajaran sebelumnya 

                                                             
51Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, 146. 
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c) Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang bahan 

pelajaran yang sudak diberikan sebelumnya 

d) Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai 

bahan pelajaran yang belum dikuasainya dari pengajaran 

yang telah dilaksanakan sebelumnya 

e) Mengulang kembali bahan yang lalu secara singkat tapi 

mencakup semua aspek bahan yang telah dibahas sebelumnya 

Tujuan tahapan ini, adalah untuk mengungkapkan kembali 

tanggapan siswa terhadap bahan yang telah diterimanya dan 

menumbuhkan kondisi belajar dalam hubungannya dengan 

pelajaran hari ini. 

2) Tahapan Instruksional 

Tahap ini merupakan tahapan inti. Secara umum tahapan ini 

dapat diidentifikasi dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:  

a) Menjelasakan kepada siswa tujuan pembelajaran yang harus 

dicapai siswa 

b) Menuliskan pokok materi yang akan dibahas hari ini 

c) Membahas pokok materi yang telah dtitulikan 

d) Pada setiap pokok materi yang dibahas hendaknya diberikan 

contoh-contoh konkret 

e) Penggunaan alat bantu pembelajaran untuk memperjelas 

pembahasan setiap pokok materi sangat diperlukan  

f) Menyimpulkan hasil pembahasan dari setiap pokok materi. 
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Hal yang harus diperhatikan dalam tahapan instruksional 

adalah sebaiknya titik tekan kegiatan adalah siswa, sehingga 

metode dan lain sebagainya dipilih yang menekankan pada 

keaktifan siswa. 

3) Tahapan Evaluasi dan Tindak Lanjut 

Tujuan tahapan ini adalah untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan dari tahap kedua. Kegiatan yang dilakukan antara 

lain:  

a) Mengajukan pertanyaan kepada kelas, atau kepada beberapa 

siswa mengenai materi pokok yang telah dibahas pada 

tahapan kedua 

b) Apabila pertanyaan yang diajukan belum dapat dijawab oleh 

siswa kurangdari 70%, maka guru harus mengulang kembali 

materi yang belum dikuasaioleh siswa 

c) Untuk memperkaya pengetahuan siswa, materi yang dibahas 

hari ini, guru dapat memberikan tugas atau pekerjaan rumah 

yang ada hubungannya dengan bahan pembelajaran atau 

pokok materi yang telah dibahas 

d) Akhiri pelajaran dengan menjelaskan atau 

memberikantahukan pokok materi yang akan dibahas pada 

pertemuan berikutnya.
52

 

 

                                                             
52 Sabri, Strategi Belajar Mengajar dan Micro Teaching, 4-9. 
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2. Teori Pembelajaran Tahfidzul Qur’an 

a. Dasar dan Tujuan Pembelajaran Tahfidzul Qur’an 

Dasar yang dijadikan sebagai landasan untuk pembelajaran 

menghafal Al-Qur‟an adalah dari nash al-Qur‟an yaitu: 

Surat Al-Hijr ayat 9. 

   

   

     

 “Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Qur’an, dan 

Sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya”. (QS. Al-Hijr:9).
53

 

Adapun tujuan pembelajaran tahfidzul Qur‟an secara terperinci 

yakni sebagai berikut: 

1) Siswa dapat memahami dan mengetahui arti penting dari 

kemampuan dalam menghafal Al-Qur‟an. 

2) Siswa dapat terampil menghafal ayat-ayat dari surat-surat tertentu 

dalam juz „amma yang menjadi materi pelajaran. 

3) Siswa dapat membiasakan menghafal Al-Qur‟an dan supaya dalam 

berbagai kesempatan ia sering melafadzkan ayat-ayat Al-Qur‟an 

dalam aktivitas sehari-hari. 

Selain itu juga tujuan yang terpenting yakni untuk 

menumbuhkan, mengembangkan serta mempersiapkan bakat 
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hafidz dan hafidzah pada anak, sehingga nantinya menjadi generasi 

cendekiawan muslim yang hafal Al-Qur‟an. 

b. Tinjauan Tentang Rumah Tahfidz 

Rumah artinya adalah bangunan untuk tempat tinggal, Tahfidz 

berasal dari kata hafadza yang artinya menjaga. Adapun yang 

dimaksud disini adalah menjaga dengan menghafal al-Qur‟an. Rumah 

tahfiz adalah rumah yang dipergunakan untuk menghafal al-Qur‟an. 

Konsep Rumah tahfidz merupakan ide/gagasan pondok pesantren 

Daarul Qur‟an dalam upaya menerapkan metode dan program 

pembibitan penghafal al-Qur‟an ditengah-tengah masyarakat. Kenapa 

rumah dijadikan tempat tahfidz, gagasannya muncul agar penghafal al-

Qur‟an yang hadir ditengah masyarakat tidak hanya dari pondok 

pesantren.
54

 

c. Definisi menghafal al-Qur’an 

Menghafal berarti menjaga, memelihara dan melindungi. Maka 

menghafal al-Qur‟an itu ialah menjaga hafalan yang sudah dihafalkan. 

Serta membaca dengan melantunkan bacaan al-Qur‟an sesuai hak-

haknya, sesuai kemampuannya tanpa melihat mushaf yang dikehendari 

dengan niat, kesadarannya dengan sungguh-sungguh.
55

 

d. Hukum Menghafal al-Quran 

                                                             
54 Umi Rafinza, http://rumahtahfidzcintarasul.blogspot.com/2012/09/pengertian-rumah-

tahfidzrumah-artinya.html  
55 Manna‟ Kholil Al-Qathan, Mabahis Fi Ulumul Qur’an, Terj. Mudzakir AS, (Jakarta: 

PT. Pustaka, Litera, Antar Nusa, 2006), 274. 
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Menghafal al-Qur‟an hukumnya fardhu kifayah. Ini berarti bahwa 

orang yang menghafal al-Qur‟an tidak boleh kurang daru jum‟lah 

mutawwatir, sehingga tidak aka nada kemungkinan terjadinya 

pemalsuan dan perubahan terhadap ayat-ayat al-Qur‟an. Jika 

kewajiban ini telah dpenuhi oleh sejumlah orang yang sudah mencapai 

tingkat mutawwatir maka gugurlah kewajiban tersebut dari yang 

lainnya. Sebalikknya jika kewajiban ini tidak terpenuhi maka semua 

umat islam akan menanggung dosanya.  

Hal ini ditegaskan oleh Imam Abdul Abbas, dalam menafsirkan 

firman Allah: 

  

  

        

“dan Sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk 

pelajaran, Maka Adakah orang yang mengambil pelajaran?” (QS. 

Al-Qamar ayat 17)
56

 

e. Materi Pembelajaran Tahfidzul Qur’an 

Materi adalah “isi yang diberikan kepada siswa pada saat 

berlangsungnya proses belajar mengajar”.57
 Sedangkan materi yang 

diberikan dalam menghafal al-Qur‟an menurut Ahsin W. al-Hafidz 

berupa materi bacaan, yang terdiri dari :  

                                                             
56 Al-Qur‟an, 54:17 
57 Nana Sujana. Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru.1989), 67. 
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1) Makhraj al-huruf , yaitu tempat asal keluarnya huruf, ada lima 

tempat diantaranya, keluar dari lubang mulut, keluar dari 

tenggorokan, keluar dari lidah, keluar dari bibir, keluar dai hidung  

2) Ilmu tajwid, yaitu pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara 

membaca al-Qur‟an dengan sebaik-baiknya 

3) Kefasihan dalam membaca 

4) Kelancara dalam membaca  

Setelah materi bacaan diberikan dan santri dapat menguasainya, 

maka selanjutnya diberi materi hafalan yang menghafal ayat-ayat al-

Qur‟an, ayat demi ayat.58
 

Untuk urutan materi pembelajaran Al-Qur’an bagi anak usia dini 

atau siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) dimulai dengan menghafal Juz 

Amma, tepatnya dari surat An-Naas mundur ke belakang sampai surat 

An-Naba‟.59
Baru setelah itu bisa dilanjutkan dengan surat-surat 

pilihan, seperti Al-Mulk, Al-Waqiah, Ar-Rahman dan sebagainya. 

Atau bisa mulai dari Juz 1 atau Juz 29, dan seterusnya.
60

 

f. Metode Pembelajaran Tahfidzul Qur’an 

Menurut Hadari Nawawi metode mengajar adalah kesatuan 

langkah kerja yang dikembangkan oleh guru berdasarkan 

pertimbangan rasional tertentu, masing-masing jenisnya bercorak khas 

                                                             
58 Ahsin, Bimbingan Praktis Menghafal al-Qur’an, 76 
59Ahmad Lutfi, Pembelajaran Al-Qur’an dan Hadits, (Jakarta: Direktorat Jenderal 

Pendidikan Islam, 2009), 165. 
60Sa‟dullah, 9 Cara Cepat Menghafal Al-Qur’an (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 58. 
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dan kesemuanya berguna untuk mencapai tujuan pembelajaran 

tertentu.
61

 

Ahsin W. al-Hafidz menyebutkan 5 metode menghafalkan Al- 

Qur‟an meliputi: 

1) Metode Wahdah 

Metode Wahdah yaitu menghafal satu persatu  terhadap 

ayat-ayat yang hendak di hafalnya dimana setiap ayat yang akan 

dihafal di baca berulang-ulang sehingga tercapai atau terbentuk 

gerak reflek pada lisan, setelah benar-benar hafal kemudian di 

lanjutkan ayat berikutnya. 

2) Metode Kitabah 

Metode Kitabah yaitu orang yang menghafal terlebih 

dahulu menulis ayat-ayat yang akan di hafalkan kemudian ayat-

ayat itu di baca hingga lancar dan benar bacaannya, lalu di 

hafalkan. Dengan metode ini akan sangat membantu dalam 

mempercepat terbentuknya pola hafalan dalam bayangan. 

3) Metode Sama‟i 

Metode Sama‟i yaitu seorang penghafal mendengarkan 

suatu bacaan untuk di hafalkannya. Metode ini dapat dilakukan 

dengan dua alternatif yaitu dengan mendengarkan dari guru yang 

membimbingnya dan mendengarkan kaset secara seksama sambil 

mengikutinya secara perlahan-lahan. 
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4) Metode Gabungan 

Metode gabungan yaitu gabungan antara metode Wahdah 

dan Kitabah yaitu dengan cara setelah selesaimenghafal ayat yang 

di hafalkan, kemudian mencoba menuliskannya di atas kertas yang 

telah di sediakan. 

5) Metode Jami‟ 

Metode Jami‟ yaitu cara menghafal yang dilakukan secara 

kolektif, ayat-ayat yang dihafal di baca secara kolektif atau 

bersama-sama, di pimpin oleh ustadz/ustadzah. Dimana 

ustadz/ustadzah itu membacakan satu atau beberapa ayat, dan 

santri menirukan secara bersama-sama.
62

 

Faktor methode tidak boleh diabaikan dalam proses menghafal al-

Qur‟an, karena methode akan ikut menentukan berhasil atau tidaknya 

tujuan menghafal-al-Qur‟an. Makin baik metode, makin efektif pula 

dalam pencapaian tujuan. 

Perlakukanlah anak didik dengan metode yang baik sesuai dengan 

bakat dan kepekaannya. Dan yang terpenting adalah membuat rasa 

senang dan nyaman anak ketika menghafal.Untuk itu seorang guru 

atau ustadz/ustadzah harus pandai-pandai mengembangkannya dalam 

rangka mencari alternative terbaik untuk menghafal Al-Qur‟an. 63
  

 

g. Alat dan Sumber Pembelajaran Tahfidzul Qur’an 

                                                             
62Ahsin, Bimbingan Praktis Menghafal al-Qur’an,  63-66. 
63Sa‟ad Riyadh, Anakku Cintailah Al-Qur’an (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), 25 
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Alat dan sumber pembelajaran yang digunakan dalam 

pembelajaran Tahfizul Qur’an di antaranya adalah alat multimedia 

seperti:  

1) Komputer/laptop beserta infocus 

2) Televisi dan VCD Player 

3) Tape dan kaset atau CD 

4) Proyektor atau OHP.  

Buatlah bagan, dengan menggunakan power point untuk 

diproyeksikan lewat infocus atau ditransparansi untuk diproyeksikan 

melalui OHP, namun jika tidak ada bisa langsung dengan dibuatkan di 

papan tulis. 

Jika tidak ada, guru dapat memanfaatkan papan tulis dan beberapa 

spidol dengan bermacam warna. Alat penutup untuk menutupi teks 

arabnya, dapat menggunakan penggaris kayu atau kertas.
64

Untuk 

sumber pembelajarannya gunakanlah mushaf Juz Amma atau Mushaf 

bahriah, yang sangat praktis digunakan saat menghafal Al-Qur‟an.
65

  

h. Kiat Sukses Menghafal Al-Qur’an 

Untuk membantu mempermudah membentuk kesan dalam ingatan 

terhadap ayat-ayat yang dihafal, maka diperlukan kiat sukses 

menghafal al-Qur‟an yang baik. Ada beberapa pedoman yang 

digunakan dalam menghafal Al-Qur‟an, yaitu: 

1) Ikhlaskan Hati 

                                                             
64Ahmad Lutfi, Pembelajaran Al-Qur’an dan Hadits, 176. 
65Sa‟dullah, 9 Cara Cepat Menghafal Al-Qur’an, 58. 



 

vii 
 

Ketika kita sedang menghafal al-Qur‟an, berarti kita sedang 

membangun menara kemuliaan untuk diri sendiri dan keluarga. 

Kita menyusun huruf demi huruf, ayat demi ayat, surat demi surat 

dan juz demi juz dam hati dan jiwa kita. Dengan arti lain kita 

tengah merancang istana kemuliaan yang penuh kedamaian dan 

ketenangan. Ayat-ayat yang kita hafal itu akan memberika 

penerangan yang sangat indah didalam jiwa, membimbing langkah-

langkah kita di jalan yang tepat saat menyusuri lorong-lorong 

kehidupan dunia, hingga akhirnya kelak kita bertemu dengan sang 

pencipta. 

Jadi, manfaat menghafal al-Qur‟an akan kembali pada diri kita 

sendiri. Orang tua, guru dan keluarga kemungkinan akan 

mendapatkan cipratan nikmat ketika kita mampu menghafal al-

Qur‟an. Tapi, mata air kejayaan dunia dan akhirat sepenuhnya 

adalah milik kita pribadi yang sedang menghafal al-Qur‟an dan 

tidak dapat direbut orang lain. Tidak ada kenikmatan yang dapat 

menandingi kenikmatan menghafal al-Qur‟an. Karena hal itulah 

yang mengantarkan kita mendapatkan keridhaan Allah Swt. 

Maka, alangkah ruginya bila menghafal al-Qur‟an tidak dengan 

niat hati yang ikhlas. Sungguh sangat rugibila niatnya hanya untuk 

mencari nama dan sebuah pujian. Tidak sebanding dengan 

kemulian al-Qur‟an dan nilai waktu yang kita gunakan untuk 

menghafal. Maka dari itu menghafal al-Qur‟an harus dilandasi 
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dengan niat hati yang ikhlas, agar al-Qur‟an bisa memberikan kita 

surga kepada para penghafal al-Qur‟an.66
 

 

 

2) Satu Amal Seribu Niat 

Satu bonus dari Allah Swt, selama kita focus berharap agar 

amalan kita diterim oleh Allah. Maka dalam satu amalan kita bias 

menghadirkan dan menabur niat yang banyak. Satu amalan seribu 

niat. Setiapa niat itu akan dibalas kebaikan oleh Allah. Demikian 

pula dalam menghafal al-Qur‟an. Dr.Raghib as-Sirjani 

mencontohkan bahwa orang yang menghafal al-Qur‟an bias 

mengatur niatnya sebagai berikut: 

a) Agar mendapatkan pahala membaca al-Qur‟an dengan sebanyak-

banyaknya. Karena bagaimanapun untuk menghafal al-Qur‟an 

seseorang harus sering membacanya. Begitu juga setelah menjadi 

penghafal al-Qur‟an 

b) Bias sholat Qiyamullail dengan bacaan atau ayat al-Qur‟an yang 

sudah dihafalkan 

c) Niat mendapatkan keutamaan dan pahala-pahala yang sudah 

disediakan sebagai penghafal al-Qur‟an, baik pahala untuk dirinya, 

orang tuanya, keluarganya dan untuk orang lain 
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d) Niat agar keak diakhirat nanti berhak memberikan mahkota 

kehormatan dan keselamatan untuk kedua orang tuanya 

e) Niat berlindung dari siksaan akhirat. Sebab Allah Swt tidak akan 

menyiksa hati yang didalamnya tersimpan al-Qur‟an 

f) Niat dapat mengajarkan al-Qur‟an kepada orang lain. Sebab, 

sebaik-baiknya orangadalah mereka yang belajar dan menghafalkan 

al-Qur‟an 

g) Niat untuk menjadi teladan yang baik bagi umat islam secara 

keseluruhan 

h) Niat agar kitamenjadi bagian dari kelompok  yang dipilih oleh 

AllahSwt untuk menjaga kalam-Nya 

i) Belajar bahasa arab dengan segala cabangnya dari al-Qur‟an 

j) Lebih dekat dengan Allah Swt karena kita sedang mempelajari dan 

menghafal kalam-Nya 

Di tengah proses sedang menghafal al-Qur‟an, kita harus 

berusaha agar niat ini tetap terjaga. Menghafal al-Qur‟an tidak 

hanya membutuhkan niat yangbaik dari awal, tetapi juga komitmen 

untuk menjaga niat hingga akhirnya bias menyelesaikan hafalan al-

Qur‟an atas pertolongan Allah Swt. Menjaga niat agartidak 

terperangkap kepada keinginan-keinginan duniawi. Sebab hafalan 

al-Qur‟an sungguh jauh lebih mulia harganya daripada dunia dan 

seluruh isinya.
67
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3) Tekad yang kuat 

Bila menghafal al-Qur‟an sekedar hanya keinginan sesaat dan 

tidak kita jaga, maka ia akan hilang dan berlalu bersama 

berjalannya waktu. Menghafal al-Qur‟an harus dilandasi dengan 

niat ikhlas, kemauan yang kuat dan tekad yang kuat. Agar hafalan 

kita tidak putus ditengah jangan dan sampai pada tujuan akhir 

menjadi seorang hafidz/hafidzah. 

4) Selalu bersama al-Qur‟an 

Hati yang dipenuhi oleh al-Qur‟an akan menjadi bersinar dan 

mudah menerima ilmu pengetahuan. Ia juga sangat mudah 

tersentuh oleh nasehat dan pelajaran kehidupan. Sementara hati 

yang kosong dari al-Qur‟an laksana rumah yang kosong dan hancur 

segala isinys yang bias menjadi sarang dari berbagai penyakit. 

Hal ini dapat kita pahami betapa pentingnya tilawah al-Qur‟an. 

Namun terlalu banyak kesibukan jadi sering tidak sempat tilawah. 

Maka, dimanapun kita berada ada baiknya kita membawa mushaf 

al-Qur‟an. Ketika ada waktu luang tanpa kesibukan, segera ambil 

al-Qur‟an dan membacanya dengan nama Allah. Jadi,dimanapun 

kita berada sebaiknya kita selalu bersama al-Qur‟an. Bagi yang 

sedang menghafal al-Qur‟an bisa untuk mengulang hafalannya.68
 

5) Menghafal dari satu Mushaf 

                                                             
68 Ibid., 105. 
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Maksudnya, ia harus memiliki mushaf khusus dan tidak boleh 

menghafal dengan berganti-ganti mushaf. Ia harus hafal jumlah 

halaman mushafnya, jumlah ayat dalam setiap  juz dan halaman, 

dan mesti hafal pula awal dan akhir setiap ayat yang terdapat dalam 

setiap halaman. Maka mereka tidak boleh berganti-ganti mushaf. 

Sebab, jika mushaf-mushaf tersebut berasal dari penerbit yang 

berbeda, dikhawatirkan jumlah halaman dan awal serta akhir  ayat 

pada setiap halaman berbeda. Akibatnya hafalan mereka akan 

kacau.
69

 

Ketika sudah memiliki satu mushaf yang biasa kita gunakan 

untuk menghafal, maka jagalah mushaf ini dengan baik dan jangan 

sampai hilang. Ketika menghafal gunakanlah terus mushaf ini dan 

jangan berganti kemushaf yang lain. Ini adalah salah satu nasehat 

yang sangat penting dan diwasiatkan oleh banyak guru tahfidz. 

Hendaknya dari awal kita menghafal dari satu mushaf dan tidak 

berganti-ganti. Mushaf yang paling baik adalah mushaf yang 

dimulai dengan ayat dan diakhiri dengan ayat, agar hafalan 

ayatknya tidak terpotong.
70

 

6) Tinggalkan Dosa 

Dosa adalah kotoran bagi jiwa dan kotoran hati. Ketika kita 

ingin menghafal al-Qur‟an, maka hati sebagai tempat penyimpanan 

al-Qur‟an harus kita bersihkan dan selalu kita jaga kebersihannya. 
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Dosa itu menutup mata hati. Kalau dulu ia bersinar, bercak-bercak 

dosa itulah yang menutupi hati sehingga tidak bisa melihat apa-apa 

lagi. Dosa itulah yang membuat usaha kita tidak pernah berkah, 

menjadikan pekerjaan kita tidak menghasilkan apa-apa. Uang boleh 

banyak, tapi bila tanpa berkah hanya akan membawa celaka.
71

 

Maka apabila kita berniat hendak menghafal al-Qur‟an, 

hendaknya kita memulai dengan niat yang ikhlas, bertaubat kepada 

Allah menghilangkan dosa agar semua usaha dan niatnya berkah. 

Setelah kita dalam proses sedang menghafalkan al-Qur‟an 

hendaknya kita menghindari maksiat dan menjauhkan diri dari 

segala perbuatan dosa. 

7) Waktu khusus dan Tempat yang nyaman 

Agar waktu menghafal al-Qur‟an menjadi efektif, penting 

untuk memilih tempat yang nyaman dan tenang. Tempat yang baik 

dan lingkungan menghafal, adalah factor yang sangat penting 

dalam proses menghafal al-Qur‟an berikan waktu yang khusus dan 

tempat yang nyaman untuk al-Qur‟an maka al-Qur‟an akan dating 

kepada kita dan menghiasi hati kita dengan keindahan. Waktu yang 

paling bagus untuk menghafal al-Qur‟an adalah dimalam hari 

terutama diwaktu sahur.
72

 

Tempat yang nyaman adalah tempat yang tenang, memiliki 

ventilasi udara yang baik. Sebuah ruangan khusus yang 
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memungkinkan untuk menyendiri didalamnya ketika menghafal al-

Qur‟an jauhkan diri dari kegaduhan dan suara-suara yang 

mengganggu. Usahakan agar dinding ruangan tersebut tidak 

terdapat lukisan atau gambar yang membuat pandangan tertuju 

padanya, agar bisa focus dan konsentrasi dengan hafalannya. 

Pengkondisian waktu dan lingkungan untuk menghafal al-

Qur‟an adalah metode yang paling penting dan utama dari sekian 

metode menghafal al-qur‟an.73
 

8) Tajwid yang Benar 

Membaca al-Qur‟an dengan tajwid yang benar lebih penting 

daripada menghafal al-Qur‟an. Sebab, tanpa tajwid yang benar 

maka seorang pembaca al-Qur‟an akan terjatuh pada banyak 

kesalahan makna dan artinya. Perintah untuk membaca al-Qur‟an 

dengan tajwid sudah ditegaskan Allah Swt dalam surat al-

Muzzammil ayat 4:
74

 

  

     

“Dan bacalah Al Quran itu dengan perlahan-lahan.”(Al-

Muzzammil ayat 4)
75
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Sahabat Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa arti Tartil 

dalam ayatini adalah mentajwidkan huruf-hurufnya dan mengetahui 

tempat-tempat waqaf (berhenti). 

Ibnu al-jazari menyatakan, “membaca al-Qur‟an dengan tajwid 

itu hukumnya wajib, siapa yang tidak membacanya dengan tajwid 

maka ia berdosa. Karena dengan tajwidlah Allah Swt menurunkan 

al-Qur‟am dan dengan demikian pula al-Qur‟an sampai kepada 

kita.”76
 

Dari penjelasan diatas maka, apabila membaca al-Qur‟an sudah 

diwajibkan menggunakan tajwid yang benar, maka begitu pula 

menghafal al-Qur‟an sangat diharuskan dan diwajibkan 

menggunakan tajwid. 

9) Suara Keras 

Disamping memilih metode yanga cocok, dianjurka sekali 

untuk mendengarkan suara pada saat menghafal, karena setidaknya 

ada dua indera yang bekerja pada saat itu, indera penglihatan dan 

pendengaran. Berbeda dengan menghafal didalam hati atau tidak 

disuarakan, hanya indera penglihatan yang bekerja. Padahal semaik 

banyak indera yang aktif maka akan semakin bagus pula yang 

diperolehnya.
77

 

10) Memahami Makna Ayat 
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Menghafal al-Qur‟an dengan berusaha memahami makna ayat 

sebelumnya, akan sangat membantu memudahkan proses 

menghafal. Memahami makna ayat juga akan sangat bermanfaat 

pada Waqaf dan Iftida’, kapan harus memulai dan kapan harus 

berhenti. Ketika kita salah memulai dapat mengubah arti, ini dapat 

kita hindari bila kita memahami apa yang kita baca. 

Disamping susunan ayat yang indah dan mudah diingat, ketika 

memahami makna-makna ayat, maka ketika kita membaca al-

Qur‟an rasanya lebih nikmat dan meresap kedalam hati. 

Pemahaman terhadap ayat akan mengokohkan hafalan dan 

membuatnya bertahan lama dalam ingatan.
78

 

11) Tilawah secara rutin dan Dengarkan Tilawah al-Qur‟an 

Tilawah al-Qur‟an dapat menjadi penawar bagi hati yang resah 

dan gundah gulana. Ketika hati kita terasa susah dan gelisah, maka 

yang pertama kita ingat adalah kapan terakhir membaca al-Qur‟an. 

Sebab ada keterkaitan antara keresahan hati dengan kejauhan kita 

dari al-Qur‟an. Demikian juga ada hubungan yang kuat antara 

kebahagiaan jiwa dengan kedekatan kita dengan al-Qur‟an. 

Semakin dekat kepada Ilahi maka semakin ceria dan bahagia pula 

hati kita. 

Menghafal adalah proses menyimpan hasil penglihatan dan 

pendengaran. Maka semakin banyak kita membaca al-Qur‟an dan 
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mendengarkan tilawah al-Qur‟an, akan semakin cepat pula dalam 

menghafal al-Qur‟an.79
 

 

 

12) Mengulang Hafalan 

“Siapa yang mengulang-ulang hafalannya (takrir) maka 

hafalannya akan mantap”. Membaca al-Qur‟an secara rutin dan 

mengulang-ulang akan memindahkan ayat-ayat dan surat-surat 

yang telah dihafalkan dari otak kiri ke otak kanan. Dan salah satu 

cara yang penting dan baik untuk memasukkan memori ke dalam 

otak kanan adalah dengan cara mengulang-ulang. Karena itu, sering 

dan banyak membaca al-Qur‟an sangat efektif dalam rangka 

mematangkan dan menguatkan hafalan al-Qur‟an.80
 

13) Lancarkan Dulu baru Menambah Hafalan 

Setelah ayat-ayat suci al-Qur‟am berhasil kita masukkan 

kedalam hati dan pikiran, jagalah jangan sampai hilang dan 

terbang. Sebab, hafalan kita akan lebih cepat pergi dan berlalu 

daripada seekor unta yang diikat. Ia akan pergi dari hati orang-

orang yang tidak pernah memperhatikannya. Hafalan ayat-ayat suci 

itu harus lancar, karena bila tidak lancer akan mudah hilang. Begitu 

pula bila ingin menambah hafalan baru, jagalah hafalan yang 

sebelumnya jangan sampai hilang. 
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Terserah berapa banyak kita menambah hafalan harian, ketika 

sudah mencapai satu juz, maka ulangi hafalan dengan membaca 

dari awal juz tersebut sampai akhir. Kalau hafalan kita sudah 

lancer, kita bisa melanjutkan ke juz berikutnya, kalau belum lancer 

maka ulangi sampai benar-benar lancar.
81

 

14) Perhatikan ayat yang mirip 

Memperhatikan ayat-ayat yang lafadznya mirip dan 

membandingkan satu sama lain merupakan hal yang sangat 

penting. Ketika sedang menghafal kemudian menemukan ayat yang 

mirip maka hendaknya dicatat dalam catatat khusus, supaya tempat 

ayat dan lafadznya mirip tadi dapat dilihat kembali ketika 

mengulang hafalan.
82

 

15) Bacalah dengan tartil dan suara yang indah 

Ketika kita sedang berdiri melaksanakan sholat, maka bacalah 

ayat-ayat al-Qur‟an dengan tartil. Hal ini akan menjadikan hati 

yang lebih khusyuk. Allah Swt memerintahkan membaca al-Qur‟an 

dengan tartil dalam firman-Nya : 
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“dan bacalah Al Qur’an itu dengan perlahan-lahan.”(Al-

Muzzammil ayat 4)
83

 

Ketika membaca al-Qur‟an, Rasulullah Saw membacanya 

dengan sangat jelas, huruf per hurufnya. “Rasulullah Saw pernah 

membaca satu surat dengan mentartilkan bacaan surat tersebut 

sehingga surat ini menjadi lebih panjang dari surat yang 

terpanjang.”(H.R. Muslim). 

Rasulullah Saw pernah mewasiatkan supaya kita berusaha 

membaguskan suara dalam membaca al-Qur‟an. “Hiasilah al-

Qur’an dengan keindahan suaramu, karena sesungguhnya suara 

yang indah akan menambah keindahan pula terhadap al-Qur’an.” 

Keindahan suara yang dimaksud disini adalah bacaan yang sesuai 

dengan ketentual tajwid dan dilakukan dengan suara yang maampu 

mengekspresikan rasa takut kepada Allah Swt. Sebaik-baiknya 

bacaan al-Qur‟an adalah yang dibaca dengan penuh perenungan 

dan rasa takut kepada Allah, sehingga akan memberikan pengaruh 

yang positif bagi pendengarnya.
84

 

16) Setorkan Hafalanmu 

Kehadiran seorang guru tahfidz merupakan karunia yang 

sangat luar biasa yang Allah hadiahkan kepada kita. Mereka para 

hafidz hafidzah yang akan mengarahkan kita untuk dapat selalu 
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akrab dengan kitab-Nya. Nasihat-nasihat dan petunjuknya yang 

dapat mengantarkan kita lebih cepat pada tujuan kita. 

Maka sebaiknya, bila hafalan sudah hafal dan lancar segeralah 

setorkan (sorogan) kepada guru, agar kita tahu dimana letak 

kesalahan kita dan akan lebih dijelaskan agar hafalan semakin 

mudah masuk dalam jiwa dan selalu tersimpan dalam ingatan.
85

 

17) Amalkan Hafalanmu 

Laksana sebuah jurus silat yang handal, hafalan al-Qur‟an akan 

bermanfaat bila diamalkan. Dan bila tidak diamalkan akan menjadi 

sebuah koleksi pengetahuan namun tidak akan membawa banyak 

manfaat dalam kehidupan. 

Selalu menghadirkan ayat-ayat al-Qur‟an dalam kehidupan 

sehari-hari menjadikan lebih terdorong untuk menghafal dan 

meningkatkan hafalan yang kita miliki. Mengamalkan selain 

menjadi sebagai kewajibankan kita ketika sudah selesai menghafal, 

juga merupakancara terbaik untuk mngekalkan hafalan yang kita 

miliki, dan membuat kita semakin bersemangat. Semakin dalam 

kita beriteraksi dengan al-Qur‟an semakijn indah rasanya hidup. 

Kita menghafal al-Qur‟an untuk kita amalkan dan berharap semoga 

rahmat, hidaya dan kasih saying Allah Swt turun menghampiri kita, 
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karena kita berusaha menghafalkan kitab-Nya dan mengamalkan 

dalam kehidupan sehari-hari.
86

 

18) Riyadhah  

Penghafal al-Qur‟an disarankan untuk lebih banyak melakukan 

riyadhah-riyadhah yang mendorong hafalan, seperti berwudhu, 

membaca do‟a sebelum menghafal, sholat sunnah dimalam hari, 

sholat hajat, melakukan puasa-puasa sunnah seperti puasa senin 

dan kamis. Hal itu akan membantu kita agar mudah dalam 

menghafal al-Qur‟an dan bisa mengantarkan kita pada tujuan. 

Begitu pula bagi para hafidz/hafidzah yang sudah selesai 

menghafal bisa menjaga hafalannya agar tidak hilang, dan tetap 

selalu mengamalkan.
87

 

19) Tetap menjaga kesehatan 

Disamping kesibukan tahfidz dan takrir, jangan sekali-kali 

mengabaikan kesehatan. Karena kesehatan adalah factor yang 

paling penting. Memori otak dan ingatan kita akan bekerja paling 

baik ketika kita berada dalamkondisi yang baik. Jadi istirahat yang 

cukup, makan teratur, dan makanlah makanan yang halal dan 

bergizi. Tidur yang nyenyak dan berkualitas meskipu waktunya 

hanya sebentar. Para calon hafidz/hafidzah sekali dalam satu bulan 

hendaknya refreshing sesuai hobi, agar tidak jenuh dan supaya otak 

kita tidak monoton dengan hanya beraktifitas menghafal saja, juga 
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perlu merefresh kembali otak kita. Berolah raga yang cukup. 

Menjaga kesehatan mata, gunakan penerangan yang terang ketika 

menghafal. Menjaga kondisi mushaf yang digunakan, jangan 

sampai rusak atau kusam sehingga sulit dibaca.
88

 

20) Sholat dengan khusyuk dan menjaga sholah berjama‟ah 

Salah satu tujuan kita dalam menghafal al-Qur‟an adalah untuk 

kita baca dalam sholat. Maka segeralah membaca. Sungguh, 

muraja’ah al-Qur‟an yang paling baik adalah yang kita laksanakan 

dalam sholat. Terutama dalam sholat tahajjud. Semakin banyak 

hafalan al-Qur‟an kita dan kit abaca dalam sholat, maka semakin 

beruntungnya kita.
89

 Membaca al-Qur‟an dalam sholat dengan 

lambat dan tartil akan membuat kita bertafakur dan khusyuk dalam 

sholat. Begitu juga ketika kita sedang sholat berjama‟ah, kita 

mendengarkan bacaan imam dalam sholat dari ayat-ayat dan surat-

surat yang dibacakan.
90

 

Maksud dari poin ini, sholat dengan khusyuk dengan 

muraja’ah sendiri membaca dengan lambat dan tartil akan 

memudahkan kita dan dalam menghafal dan menjaga hafalan ayat 

yang sudah kita hafal. Dan juga dengan menjaga sholat berjama‟ah 

mendengarkan bacaan imam dalam sholat akan menambah hafalan 

kita dan juga menjaga hafalan kita agar tetap berada dalam ingatan. 

21) Berdo‟a kepada Allah Swt 
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Kita memohon kepada Allah Swt yang membolak-balikkan 

hati untuk memberi kita taufuk dan hidayah dalam menghafal al-

Qur‟an. Karena segala usaha yang kita lakukan untuk menjadi 

hafidz/hafidzah tidak akan terwujud tanpa pertolongan dari Allah 

Swt.
91

  

i. Keutamaan Menghafal al-Qur’an 

1) Keutamaan Menghafal al-Qur’an Menurut ayat al-Qur’an dan 

Hadist 

Berikut ini adalah sebagian makna ayat dan hadist tentang 

kemuliaan al-Qur‟an dan para penghafal al-Qur‟an:  

 

 

 

a) Hifzhul Qur‟an merupakan ciri orang yang diberi ilmu 

    

    

    

  

  

“Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di 

dalam dada orang-orang yang diberi ilmu.  dan tidak ada yang 
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mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang 

zalim.”(QS. Al-„Ankabut ayat 49).92
 

Maksudnya: ayat-ayat Al Quran itu terpelihara dalam 

dada dengan dihapal oleh banyak kaum muslimin turun temurun 

dan dipahami oleh mereka, sehingga tidak ada seorangpun yang 

dapat mengubahnya. 

b) Hifzhul Qur‟an merupakan nikmat rabbani yang datang dari 

Allah Swt 

Bahkan Allah membolehkan seseorang memiliki rasa iri 

terhadap para ahlul Qur‟an, 

"Tidak boleh seseorang berkeinginan kecuali dalam dua 

perkara, menginginkan seseorang yang diajarkan oleh Allah 

kepadanya Al Qur’an kemudian ia membacanya sepanjang 

malam dan siang, sehingga tetangganya mendengar bacaannya, 

kemudian ia berkata, ’Andaikan aku diberi sebagaimana si 

fulan diberi, sehingga aku dapat berbuat sebagaimana si fulan 

berbuat" (HR. Bukhari) 

Bahkan nikmat mampu menghafal Al Qur‟an sama dengan 

nikmat kenabian, bedanya ia tidak mendapatkan wahyu, 

"Barangsiapa yang membaca (hafal) Al Qur’an, maka sungguh 

dirinya telah menaiki derajat kenabian, hanya saja tidak 

diwahyukan kepadanya." (HR. Hakim) 
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c) Al Qur‟an menjanjikan kebaikan, berkah, dan kenikmatan bagi 

penghafalnya 

"Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al Qur’an dan 

mengajarkannya" (HR. Bukhari dan Muslim) 

d) Seorang Hafizh/hafidzah Al Qur‟an adalah orang yang 

mendapatkan Tasyrif nabawi (penghargaan khusus dari Nabi 

SAW) 

Di antara penghargaan yang pernah diberikan Nabi SAW 

kepada para sahabat penghafal Al Qur‟an adalah perhatian yang 

khusus kepada para syuhada Uhud yang hafizh Al Qur‟an. Rasul 

mendahulukan pemakamannya. 

Nabi Saw mengumpulkan di antara dua orang syuhada Uhud 

kemudian beliau bersabda, "Manakah di antara keduanya yang 

lebih banyak hafal Al Qur’an, ketika ditunjuk kepada salah 

satunya, maka beliau mendahulukan pemakamannya di liang 

lahat." (HR. Bukhari). 

Dari Abu Hurairah ia berkata, "Telah mengutus Rasulullah 

SAW sebuah delegasi yang banyak jumlahnya, kemudian Rasul 

mengetes hafalan mereka, kemudian satu per satu disuruh 

membaca apa yang sudah dihafal, maka sampailah pada Shahabi 

yang paling muda usianya, beliau bertanya, "Surat apa yang kau 

hafal? Ia menjawab, "Aku hafal surat ini.. surat ini.. dan surat Al 

Baqarah." Benarkah kamu hafal surat Al Baqarah?" Tanya Nabi 
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lagi. Shahabi menjawab, "Benar." Nabi bersabda, "Berangkatlah 

kamu dan kamulah pemimpin delegasi." (HR. At-Turmudzi dan 

An-Nasa‟i). 

Kepada hafizh/hafidzah Al Qur‟an, Rasul SAW menetapkan 

berhak menjadi imam shalat berjama‟ah. Rasulullah SAW 

bersabda, "Yang menjadi imam suatu kaum adalah yang paling 

banyak hafalannya." (HR. Muslim). 

e) Hafidz/hafidzah Qur‟an adalah keluarga Allah yang berada di 

atas bumi 

"Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara 

manusia, para sahabat bertanya, "Siapakah mereka ya 

Rasulullah?" Rasul menjawab, "Para ahli Al Qur’an. 

Merekalah keluarga Allah dan pilihan-pilihan-Nya." (HR. 

Ahmad) 

f) Menghormati seorang hafidz/hafidzah Al Qur‟an berarti 

mengagungkan Allah Swt 

"Sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah menghormati 

orang tua yang muslim, penghafal Al Qur’an yang tidak 

melampaui batas (di dalam mengamalkan dan memahaminya) 

dan tidak menjauhinya (enggan membaca dan 

mengamalkannya) dan Penguasa yang adil." (HR. Abu Daud). 

g) Hifzhul Qur‟an, hafidz/hafidzah akan meninggikan derajat 

manusia di surga 
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Dari Abdillah bin Amr bin ‟Ash dari Nabi SAW, beliau 

bersabda, "Akan dikatakan kepada shahib Al Qur’an, "Bacalah 

dan naiklah serta tartilkan sebagaimana engkau dulu 

mentartilkan Al Qur’an di dunia, sesungguhnya kedudukanmu 

di akhir ayat yang kau baca." (HR. Abu Daud dan Turmudzi). 

h) Al Qur‟an akan menjadi penolong (syafa‟at) bagi penghafal 

Dari Abi Umamah ra. ia berkata, "Aku mendengar 

Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah olehmu Al Qur’an, 

sesungguhnya ia akan menjadi pemberi syafa’at pada hari 

kiamat bagi para pembacanya (penghafalnya)." (HR. Muslim). 

i) Kedua orang tua penghafal Al Qur‟an mendapat kemuliaan di 

Akhirat 

Siapa yang membaca Al Qur‟an, mempelajarinya, dan 

mengamalkannya, maka dipakaikan mahkota dari cahaya pada 

hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua 

orang tuanya dipakaiakan dua jubah (kemuliaan) yang tidak 

pernah didapatkan di dunia. Keduanya bertanya, "Mengapa kami 

dipakaikan jubah ini?" Dijawab,"Karena kalian berdua 

memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al Qur’an." 

(HR. Al-Hakim) 

“Barang siapa menghafal al-Qur’an dan mengamalkan 

kandungannya, maka dihari kiamat nanti kedua orang tuanya 

akan dipakaikan mahkota bercahaya yang cahayanya lebih 
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indah daripada matahari yang menyinari rumah-rumah di 

dunia. Maka bagaimana lagi karunia bagi mereka yang 

mengamalkannya.”(HR. Abu Dawud) 

“Barang siapa membaca al-Qur’an kemudian 

menghafalnya, maka Allah Swt akan memasukkan ke dalam 

surge dan ia diberi hak untuk member syafa’at bagi sepuluh 

anggota keluarganya, yang semuanya sudah ditetapkan masuk 

neraka.” (HR. Muslim) 

j) Penghafal Al Qur‟an adalah orang yang paling banyak 

mendapatkan pahala dari Al Qur‟an 

Untuk sampai tingkat hafal terus menerus tanpa ada yang 

lupa, seseorang memerlukan pengulangan yang banyak, baik 

ketika sedang atau selesai menghafal. Dan begitulah sepanjang 

hayatnya sampai bertemu dengan Allah. Sedangkan pahala yang 

dijanjikan Allah adalah dari setiap hurufnya. 

"Barangsiapa yang membaca satu huruf dari Al Qur’an 

maka baginya satu hasanah, dan hasanah itu akan 

dilipatgandakan sepuluh kali. Aku tidak mengatakan Alif Lam 

Mim itu satu huruf, namun Alif itu satu huruf, Lam satu huruf 

dan Mim satu huruf." (HR. At-Turmudzi).
93

 

Para ulama mengatakan bahwa semulia-mulianya hamba di 

sisi Allah Swt setelah para dan rosul adalah para umala yang 

                                                             
93 Umar Al-Faruq, 10 jurus Dahsyat Hafal Al-Qur’an, 34-36. 
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mengamalkan ilmu mereka. Kemudian para penghafal al-

Qur‟an. Wafatnya mereka sama dengan wafatnya para Nabi dan 

rasul. Mereka akan dibangkitkan dari kubur dan dikumpulkan di 

Padang Msyar bersama para Nabi dan Rasul serta para Ulama. 

Mereka akan mendapatkan pahala sepri pahalanya para Nabi dan 

Rasul.
94

 

2) Keutamaan Menghafal al-Qur’an secara ilmiah 

Selain keutamaan Spiritual juga ada keutamaan menghafal 

al-Qur‟an secara Ilmiah, sebagai berikut: 

a. Al-Qur‟an memuat 77.439 kalimat. Jika penghafal al-Qur‟an 

bisa menguasai arti kalimat-kalimat tersebut, berarti dia telah 

menguasai banyak arti kosakata bahasa arab. Seakan-akan ia 

telah menghafal sebuah kamus bahasa arab 

b. Dalam al-Qur‟an banyak sekali kata-kata bijak yang sangat 

bermanfaat dalam kehidupan. Dengan menghafal al-Qur‟an 

seseorang akam mudah banyak menghafalkan kata-kata bijak 

tersebut 

c. Bahasa dan susunan kalimat al-Qur‟an sangatlah memikat dan 

mengandung nilai sastra yang tinggi. Seorang penghafal al-

Qur‟an yang mampu menyerap nilai sastranya akan 

mendapatkan Dzauq Adabi (citra sastra) yang tinggi. Ini akan 

sangat bermanfaat dalam mendalami sastra al-Qur‟an yang 

                                                             
94 Ibid., 37. 
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indah dan menggugah jiwa, rasa dan nuansa yang tidak mampu 

dinikmati oleh orang yang belum menghafal al-Qur‟an 

d. Dalam al-Qur‟an banyak sekali contoh yang berkenaan dngan 

ilmu nahwu dan Sharaf. Seorang penghafal al-Qur‟an akan 

dengan cepat menghadirkan dali-dalil dari ayat al-Qur‟an untuk 

sebuah kaidah nahwu sharaf 

e. Al-Qur‟an adalah sumber hokum yang paling utama, seorang 

penghafal al-Qur‟an akan dengan cepat pula menghadirkan ayat-

ayat hukum yang ia perlukan dalam menjawab suatu persoalan 

hukum 

f. Seorang penghafal al-Qur‟an akan mudah menghadirkan ayat-

ayat yang mempunyai tema yang sama. Hal ini akan sangat 

berguna untuk menafsirkan al-Qur‟an dengan al-Qur‟an atau 

untuk menulis tafsir tematik (Maudhu’i) 

g. Seorang penghafal al-Qur‟an tidak akan kesulitan dan dengan 

segera menghadirkan tema yang ia kehendaki ketika ia ditunjuk 

menyampaikan khotbah, pidato dan ceramah 

h. Seorang penghafal al-Qur‟an akan terus melatih otaknya. 

Semakin dilatih maka otak itu akan semakin kuat sebagaimana 

anggota tubu yang lainnya.
95

 

 

 

                                                             
95 Ibid.,36-37. 
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B. TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

1. Penulis : Esan Bayu Mahardhika (07230026) 

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga 

 Yogyakarta 

Judul  : Peran Rumah Tahfidz Zulfa Qurrota‟ayun Dalam 

  Pemberdayaan Masyarakat di Desa Purbayan Kotagede 

 Yogyakarta. 

Rumusan Masalah: 

1) Bagaimana Peran Rumah Tahfidz Zulfa Qurrota‟ayun Dalam 

Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Purbayan? 

2) Bagaimana Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Oleh Rumah 

Tahfidz Dalam Pemberantas Buta Huruf Al-Qur‟an Dan Menghafal 

Al-Qur‟an Di Desa Purbayan Kotagede Yogyakarta? 

3) Bagaimana Hasil Dan Manfaat Yang Diperoleh Masyarakat Purbayan 

Dari Program Rumah Tahfidz Zulfa Qurrata‟ayun? 

Skripsi memfokuskan penelitian pada peran Rumah Tahfidz dalam 

dalam pemberdayaan masyarakat. Pemberantasan buta huruf al-

Qur‟an adalah sebagai fasilitator dengan agen perubahan yang mana 

Rumah Tahfidz Zulfa Qurrota‟ayun memberikan tempat yang 

dipergunakan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang buta 

huruf al-Qur‟an. Dalam berlangsungnya pemberdayaan tersebut 
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rumah tahfidz memfasilitasi dari pelaksanaan membaca al-Qur‟an 

yang bertujuan untuk memberikan pengertian dasar kepada santri 

tentang cara-cara membaca al-Qur‟an dengan benar agar dalam 

prakteknya para santri dan masyarakat tidak melakukan kesalahan 

dalam membaca. Serta masyarakat supaya lebih baik penguasaannya 

dalam membaca al-Qur‟an dan membangkitkan kesadaran yang 

dimiliki santri untuk dikembangkan supaya bisa menghafal al-Qur‟an. 

Yang mengikuti kegiatan di Rumah Tahfidz Zulfa Qurrota‟ayun ini 

ada ibu-ibu yang buta huruf, serta usia anak yang belajar al-Qur‟an. 

1. Penulis  : Lu‟Luatul Maftuhah (09480018) 

Jurusan : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Judul  : Metode Prmbelajaran Tahfidz Al-Qur‟an Bagi Anak MI di 

  Rumah Tahfidz Al-Hikmah  Gubukrubuh Gunung Kidul 

Rumusan Masalah:  

1) Bagaimana Pembelajaran Tahfidz Al-Qur‟an Di Tahfidz Al-Hikmah  

Gubukrubuh? 

2) Bagaimana Metode Pembelajaran Tahfidz Al-Qur‟an Di Tahfidz Al-

Hikmah  Gubukrubuh? 

3) Apa Saja Faktor Pendukung Dang Penghambat Pembelajaran Tahfidz Al-

Qur‟an Di Tahfidz Al-Hikmah  Gubukrubuh? 

Skripsi ini membahas mengenai pembelajaran tahfid al-Qur‟an 

bagi anak MI serta penerapan metode pembelajaran al-Qur‟an yang 

diterapkan disini yaitu metode wahdah, metode kitabah, metode sami‟a 
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dan metode jama‟. Metode yang di gunakan cukup efektif dan variatif 

serta baik. 

 

 


