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ABSTRAK 

 

Masruroh, Siti. 2018, Peran Guru dalam Menumbuhkan Motivasi Menghafal Al-

Qur’an Siswa Kelas III MI Al-Kautsar Durisawo Ponorogo Tahun Pelajaran 

2017/2018. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri  Ponorogo. Pembimbing 

Wiwin Widyawati, M.Hum. 

Kata Kunci: Peran Guru, Motivasi, Menghafal Al-Qur’an. 

Menghafal Al-Qur’an merupakan perbuatan yang sangat mulia sebagai usaha 

umat Islam dalam menjaga kemurnian kitab Al-Qur’an. Menghafal Al-Qur’an 

dibutuhkan niat yang lurus dan ikhlas, konsentrasi penuh, harus gigih, bersemangat 

tinggi, istiqomah dan disiplin. MI Al-Kautsar Durisawo merupakan salah satu 

lembaga pendidikian yang menjadikan program tahfidz sebagai program unggulan. 

Seluruh siswa diwajibkan untuk mengikuti program tahfidz ini. Siswa diusia mereka 

sebagian besar mengalami kesulitan, maka diperlukan sosok guru yang berupaya 

sedemikian rupa supaya tercapai tujuan dari program tahfidz di MI Al-Kautsar 

Durisawo. Berdasarkan paparan diatas peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang 

Peran Guru dalam Menumbuhkan Motivasi Menghafal Al-Qur’an Siswa Kelas III MI 

Al-Kautsar Durisawo Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. Rumusan masalah 

penelitian ini adalah: Bagaimana proses tahfidz Al-Qur’an di MI Al-Kautsar 

Durisawo Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018, Apa peran guru untuk 

menumbuhkan motivasi menghafal Al-Qur’an di MI Al-Kautsar Durisawo Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2017/2018, Apa faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi 

guru dalam menumbuhkan motivasi menghafal Al-Qur’an di MI Al-Kautsar 

Durisawo Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. 

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dilakukan mulai 

bulan Desember 2017 di MI Al-Kautsar Durisawo. Subyek penelitian adalah guru 

tahfidz, sedangkan informan penelitian ini adalah kepala sekolah dan siswa. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini digunakan 

teknik triangulasi. Tahap selanjutnya analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi 

data, penyajian data dan verifikasi. 

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kegiatan hafalan dimulai pukul 07.00-

08.00 dan ketika madrasah diniyah pukul 14.30-16.30. Guru Tahfidz sangat berperan 

dalam menumbuhkan motivasi menghafal Al-Qur’an, seperti yang ada di MI Al-

Kautsar peran guru dalam menumbuhkan motivasi menghafal Al-Qur’an ada 4 yaitu: 

sebagai motivator siswa  untuk terus menghafal dan juga menjaga hafalan Al-Qur’an, 

sebagai pembimbing dalam kegiatan bina nafsiyah, sebagai fasilitator dalam kegiatan 

uji publik, dan sebagai evaluator dengan memberikan penghargaan terhadap hasil 

pencapaian hafalan siswa. Faktor yang mendukung dalam meningkatkan hafalan Al-

Quran di MI Al-Kautsar Durisawo yaitu motivasi dari orang tua, motivasi dari guru 

dan sekolah, dan muroja’ah. Selain faktor  pendukung ini terdapat juga faktor yang 

menghambat yaitu kemampuan siswa dalam membaca yang berbeda-beda, 

kemampuan siswa dalam menghafal yang berbeda-beda, dan alokasi waktu yang 

kurang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan kebutuhan mutlak bagi kehidupan manusia yang 

harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka 

mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap 

lingkungannya dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam 

dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi secara adekuat dalam kehidupan 

masyarakat.1 Agus Basri, dalam bukunya Pendidikan Islami Sebagai Penggerak 

Pembaharuan, mengatakan: bahwa pendidikan adalah “usaha mendorong dan 

membantu seseorang mengembangkan segala potensinya serta mengubah diri 

sendiri, dari satu kualitas kepada kualitas yang lebih tinggi.2 

Era globalisasi membawa perubahan dalam berbagai dimensi kehidupan. 

Perubahan itu berdampak besar terhadap berbagai bidang secara umum. Pengaruh 

tersebut ada yang positif, namun ada pula yang negatif. Dampak positifnya adalah 

semakin majunya teknologi informasi maka semakin maju pula perkembangan 

pendidikan, khususnya terkait dengan mutu dan kualitas. Perkembangan 

teknologi juga membawa dampak negatif bagi siswa untuk belajar Al-Qur’an. 

Siswa lebih suka menghabiskan waktu berjam-jam di depan televisi maupun 

                                                           
1Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 79. 
2Iskandar Engku dan Siti Zubaidah, Sejarah Pendidikan Islam (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2014), 4. 
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komputer untuk main game dibanding dengan mengeja huruf Al-Qur’an. Oleh 

karena itu, dukungan orang tua selaku lingkungan keluargasebagai lembaga 

pendidikan utama harus memberikan dukungan kepada siswa. Orang tua sangat 

berperan penting dalam proses belajar anak. Pola asuh orang tua, fasilitas belajar 

yang disediakan, perhatian, dan motivasi merupakan dukungan belajar yang 

harus diberikan orang tua untuk kesuksesan belajar anak.3 

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang bersifat primer dan 

fundamental. Di mana anak dibesarkan, memperoleh penemuan awal, serta 

belajar yang memungkinkan perkembangan diri selanjutnya. Anak pertama-tama 

memperoleh kesempatan untuk menghayati pertemuan/pergaulan dengan sesama 

manusia, bahkan memperoleh perlindungan yang pertama.4 

Menurut Bernard, dalam bukunya Oemar HamalikPsikolog Belajar dan 

Mengajarberdasarkan hasil-hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa salah satu 

faktor yang menunjang perkembangan intelektual yang optimal yaitu orang tua 

yang menaruh perhatian terhadap anak-anak, menyediakan waktu untuk 

bercengkerama dengan mereka, menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, 

memiliki anak-anak yang mendapat skor tinggi dalam tes dan berprestasi baik di 

sekolah.5 

Tahfidz Al-Qur’an pada anak adalah kegiatan menghafalkan Al-Qur’an 

yang dibimbing oleh ustadz/ustadzah dengan menggunakan metode tertentu. 

                                                           
3Nyayu Khodijah, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 60. 
4Ary H. Gunawan, Sosiologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 96. 
5Oemar Hamalik, Psikolog Belajar dan Mengajar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), 

90-91. 
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Proses Tahfidz Al-Qur’an perlu diupayakan bagaimana agar dapat 

mempengaruhi dan menimbulkan motivasi internal (motivasi dalam diri), melalui 

penataan metode yang tepat, yang mampu mendorong tumbuhnya motivasi 

belajar dalam diri siswa. Sedangkan untuk motivasi eksternal dapat diciptakan 

melalui suasana lingkungan yang religius sehingga tumbuh motivasi untuk 

mencapai tujuan  pembelajaran hafalan Al-Qur’an yang telah diciptakan. Hal ini 

menggambarkan bahwa dalam proses menghafal, beberapa mengalami 

perkembangan motivasi yang pada awalnya bersifat eksternal/sosial kemudian 

menjadi terinternalisasi menjadi motivasi personal dengan dipotong oleh adanya 

motivasi transendental seperti keyakinan akan janji Allah dan lain-lain.6 

Semua orang meyakini bahwa guru memiliki andil yang sangat besar 

terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan dalam 

membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya 

secara optimal. Minat, bakat, kemampuan, dan potensi-potensi yang dimiliki oleh 

siswa tidak akan berkembang secara optimal tanpa bantuan seorang guru. Guru 

harus memperhatikan siswa secara individual, karena antara siswa  satu dengan 

yang lain memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Guru pula yang memberi 

dorongan agar peserta didik berani berbuat benar, dan membiasakan mereka 

untuk bertanggung jawab terhadap setiap perbuatannya. Mereka memiliki peran 

dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, guna 

                                                           
6Lisya Chairani dan Subandi, Psikologi Santri Penghafal Al-Qur’an: Peranan Religius Diri 

(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 198. 
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menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM), serta 

mensejahterakan masyarakat, kemajuan negara, dan bangsa.7 

Berkaitan dengan masalah ini peran guru untuk meningkatkan motivasi 

tahfidz besar pengaruhnya untuk keberhasilan proses belajar hafalan Al-Qur’an 

di MI Al-Kautsar Durisawo Ponorogo, program hafalan Al-Qur’an ini wajib di 

ikuti semua siswa. Karena MI tersebut mempunyai program siswa harus 

mencapai target yang telah ditentukan sekolah misalnya dengan menghafal Al-

Qur’an 1 juz untuk 1 tahun. Akan tetapi, hal ini agak sulit dikerjakan karena untuk 

menghafal Al-Qur’an sangat dibutuhkan semangat dan dorongan yang kuat dari 

siswa. Waktu setoran untuk menghafal di laksanakan setelah sholat dhuha dan 

setelah sholat ashar sampai waktu pulang sekolah.8 

Sejak zaman dahulu sampai  sekarang ini masih banyak siswa sesuai tahap 

perkembangannya yang lebih suka bermain dari pada belajar, karena permainan 

adalah salah satu bentuk aktivitas yang dominan pada awal masa kanak-kanak, 

karena mereka menghabiskan waktunya lebih banyak diluar rumah bermain 

dengan teman-temannya dibanding terlibat dengan aktivitas lain. Karena itu, 

kebanyakan hubungan sosial dengan teman sebaya dalam masa itu terjadi dalam 

bentuk permainan.9 

Perkembangan itu umumnya berjalan lambat, karena itu guru harus 

memperhatikan dengan teliti, jangan hanya melihat pertumbuhan fisiknya saja, 

                                                           
7Mulyasa, Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 35-36. 
8Hasil obsvasi  pada hari Sabtu, 16 Desember 2017 Pukul 10.00 WIB. 
9Desmita, Psikologi Perkembangan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 141. 
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karena belum tentu sejalan dengan perkembangan dalam segi-segi mental dan 

emosionalnya.10 Sesuai tahap perkembangan siswa perlu adanya upaya untuk 

mendorong kemajuan siswa, salah satu upayanya yaitu menyajikan metode yang 

tepat dalam menghafal Al-Qur’an salah satunya adalah peran dari seorang guru. 

Guru yang berkualitas penuh daya juang yang efektif dan inovatif sangat perlu 

diharapkan karena dalam perkembangan siswa hal tersebut sangat penting, bahwa 

guru harus berhasil memberikan motivasi yang tepat untuk mendorong agar ia 

bekerja dengan segenap tenaga dan pikirannya.11 

Guru berkewajiban memberikan bantuan kepada murid agar mereka 

mampu menemukan masalahnya sendiri, memecahkan masalahnya sendiri, 

mengenal diri sendiri, dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Murid-

murid membutuhkan bantuan guru dalam hal mengatasi masalah, misalnya 

masalah dalam belajar, penyesuaian diri, masalah akibat keluarga yang tidak 

sehat, pengaruh TV, internet dan lain-lain.12 

Hasil wawancara dengan Ibu Umi Kalsum, M.Si. selaku Kepala Sekolah  

MI Al-Kautsar Durisawo, dapat diketahui bahwa program tahfidz Al-Qur’an 

dibentuk pada tahun pelajaran 2015/2016 yang mempunyai tujuan untuk 

mencetak generasi Qur’ani. Pada program ini siswa dibimbing oleh para 

ustadz/ustadzah untuk bisa menghafal satu persatu ayat sampai surat-surat yang 

terdapat didalam Al-Qur’an. Anak-anak yang hafalannya bagus biasanya diberi 

                                                           
10Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, 94. 
11 Ngalim Purwantoro, Psikologi Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2007), 60. 
12 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, 124. 
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reward berupa uji publik dengan menggunakan mikrofon setiap hari Sabtu untuk 

hafalan didepan temannya dan juga wali murid yang hari itu maju, selain itu juga 

ada munaqosah atau wisuda Al-Qur’an setiap tahunnya yang pengujinya dari 

luar. Untuk kelas 1 hafalannya dibimbing oleh gurunya, karena anak lebih 

cenderung belum bisa membaca Al-Qur’an, sedangkan kelas 2 dan 3 anak sudah 

mulai hafalan sendiri-sendiri.13 

Berdasarkan hasil observasi di MI Al-Kautsar Durisawo Ponorogo, peneliti 

menemukan banyak siswa yang kurang semangat untuk menghafal Al-Qur’an. 

Misalnya,bisa dilihat dari kurangnya keseriusan dalam menghafal Al-Qur’an, 

siswa yang sulit untuk menghafal Al-Qur’an hanya menyetor beberapa ayat saja 

dan menghafal Al-Qur’an di sekolah saja. Masalah tersebut dapat menghambat 

proses menghafal Al-Qur’an dikarenakan kurangnya motivasi sedangkan siswa 

harus mencapai target yang telah ditentukan sekolah yaitu dengan menghafal Al-

Qur’an 1 juz untuk 1 tahun.14 Dari latar belakang di atas maka peneliti meneliti 

“Peran Guru dalam Menumbuhkan Motivasi Menghafal Al-Qur’an Siswa 

Kelas III MI Al-Kautsar Durisawo Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018”. 

  

B. Fokus Penelitian 

Banyak faktor yang dapat dikaji untuk menindak lanjuti dalam penelitian 

ini. Mengingat luasnya bidang cakupan serta adanya berbagai keterbatasan yang 

                                                           
13Hasil wawancara dengan Ibu Umi Kalsum, M.Si. selaku Kepala Sekolah MI Al-Kautsar 

Durisawo, pada tanggal 26 Desember 2017. 
14Hasil observasi  pada hari Sabtu, 16 Desember 2017 Pukul 10.00 WIB. 
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ada baik waktu, dana, maupun jangkauan penulis, dalam penelitian ini tidak 

semua dapat ditindak lanjuti. Untuk itu, dalam penelitian ini fokus penelitiannya 

yaituPeran Guru Tahfidz dalam Menumbuhkan Motivasi Menghafal Al-Qur’an. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses tahfidz Al-Qur’an di MI Al-Kautsar Durisawo 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018? 

2. Apa peran guruuntukmenumbuhkan motivasi menghafal Al-Qur’an di MI 

Al-Kautsar Durisawo Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018? 

3. Apa faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi guru dalam 

menumbuhkan motivasi menghafal Al-Qur’an di MI Al-Kautsar Durisawo 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui proses tahfidz Al-Qur’an di MI Al-Kautsar Durisawo 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018? 

2. Untuk mengetahui peran guru dalam menumbuhkan motivasi menghafal 

Al-Qur’an di MI Al-Kautsar Durisawo Ponorogo Tahun Pelajaran 

2017/2018? 

3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi guru 

dalam menumbuhkan motivasi menghafal Al-Qur’an di MI Al-Kautsar 

Durisawo Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018? 
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E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

terkait utamanya bagi pihak-pihak berikut: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan 

pikiran terhadap khazanah ilmiah dalam pengembangan ilmu pendidikan 

Islam terutama berkaitan dengan upaya guru dalam menumbuhkan motivasi 

hafalan Al-Qur’an. 

2. Secara Praktis 

a. Kepala Madrasah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan diharapkan dapat menguatkan 

upaya sekolah untuk memotivasi Guru dalam menumbuhkan semangat 

siswa dalam menghafal Al-Qur’an. 

b. Guru Tahfidz 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh guru tahfidz sebagai 

sarana untuk mengambil inisiatif dalam rangka penyempurnaan proses 

belajar-mengajar, sehingga para guru lebih semangat untuk mengajarkan 

para anak didiknya untuk belajar menghafal Al-Qur’an sehingga 

terciptalah generasi yang cerdas dan Islami, berguna dan bermanfaat bagi 

bangsa dan negara. 

c. Siswa 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh siswa sebagai tambahan 

sumber belajar untuk menambah wawasan siswa tentang metode yang 
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diberikan, sehingga siswa akan lebih termotivasi untuk hafalan Al-

Qur’an. 

d. Peneliti yang akan datang 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh penelitian yang akan 

datang sebagai bahan reverensi atau dasar pegangan menyusun laporan 

penelitian dalam meneliti hal-hal yang berkaitan dengan topik peran guru 

dalam menumbuhkan motivasi hafalan Al-Qur’an. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sebagai gambaran pola pemikiran penulis yang tertuang dalam karya ilmiah 

ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan yang dibagi dalam enam 

bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang berkaitan erat dan 

merupakan kesatuan yang utuh, yaitu : 

Bab I: Pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, 

fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II: Telaah Hasil Penelitian Terdahulu dan Kajian Teori. Berisi 

tentang deskriptif telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian teori. Untuk 

memperkuat judul penelitian, sehingga antara data dan teori saling melengkapi 

dan menguatkan. Teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini 

yaitu peran guru tahfidz dalam menumbuhkan motivasi siswa menghafal Al-

Qur’an di MI Al-Kautsar Durisawo Ponorogo. 
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Bab III: Metode Penelitian. Meliputi pendekatan dan jenis penelitian, 

kehadiran peneliti, lokasi penelitian,data dan sumber data, prosedur pengumpulan 

data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan 

penelitian 

Bab IV: Deskripsi Data. Meliputi deskripsi data umum dan deskripsi data 

khusus. Data umum meliputi gambaran umum tentang lokasi penelitian, yaitu 

berbicara mengenai sekilas tentang keadaan MI Al-Kautsar Durisawo Ponorogo. 

Sedangkan data khusus meliputi peran guru tahfidz dalam menumbuhkan 

motivasi siswa menghafal Al-Qur’an di MI Al-Kautsar Durisawo Ponorogo dan 

faktor penghambat maupun faktor pendukung yang dihadapi guru tahfidz dalam 

menumbuhkan motivasi menghafal Al-Qur’an di MI Al-Kautsar Durisawo 

Ponorogo.  

Bab V: Analisis Data. Meliputi temuan-temuan dari hasil penelitian dan 

analisis dari hasil penelitian yang sudah dilakukan yang berkaitan dengan peran 

guru tahfidz dalam menumbuhkan motivasi menghafal Al-Qur’an di MI Al-

Kautsar Durisawo Ponorogo. 

Bab VI: Penutup.Berisi simpulan dan saran. Bab ini dimaksudkan agar 

pembaca dan penulis mudah dalam melihat inti dari penelitian, sekaligus 

menindak lanjuti kasus yang diteliti. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU  

DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

 Berdasarkan hasil pencarian referensi yang dilakukan peneliti,    terdapat 

dua hasil penelitian dan tulisan terdahulu yang mengungkapkan dan memiliki 

keterkaitan dengan topik peneliti, kedua penelitian tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Skripsi Tahun 2015 yang ditulis oleh Wisnu Sadono, mahasiswa IAIN 

Surakarta yang berjudul: “Upaya Meningkatkan Kemampuan 

Menghafal Al-Qur’an dengan Menggunakan Metode Pembelajaran 

Make a Match Siswa Kelas V Semester I SDN III Kerjo Lor Kecamatan 

Ngadirejo Kabupaten Wonogiri”. Penelitian ini menggunakan 

penelitian tindakan kelas dengan menggunakan metode observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

terdapat peningkatan hasil belajar siswa dalam menghafal Al-Qur’an 

terlihat dari adanya peningkatan nilai disetiap siklusnya dimana siklus I 

siswa yang mendapat nilai tuntas atau diatas KKM sebanyak 12 siswa 

atau 48%, sedangkan siswa yang mendapatkan nilai tidak tuntas atau di 

bawah KKM sebanyak 13 siswa atau 52%. Pada siklus II terdapat 

peningkatan setelah menggunakan metode make a match yaitu siswa 

mendapatkan nilai tidak tuntas atau di bawah KKM sebanyak 4 siswa 
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atau 16%, sedangkan siswa yang mendapatkan nilai tuntas atau di atas 

KKM sebanyak 21 siswa atau 84%. Prosentase tersebut sudah 

melampaui indeksi kinerja yang ditetapkan yaitu 75%. Dalam hal ini 

terdapat perbedaan dan persamaan antara peneliti terdahulu dengan 

penelitian penulis. Perbedaannya yakni di SD III Kerjo Lor Kecamatan 

Ngadirejo Kabupaten Wonogiri meneliti tentang upaya meningkatkan 

kemampuan menghafal Al-Qur’an dengan menggunakan metode make 

a match. Sedangkan penulis melakukan penelitian di MI Al-Kautsar 

Durisawo Ponorogo mengenai peran guru dalam menumbuhkan 

motivasi menghafal Al-Qur’an siswa kelas III. Persamaan kedua 

penelitian tersebut adalah sama-sama meneliti tentang upaya 

meningkatkan hafalan Al-Qur’an siswa. 

2. Skripsi Tahun 2015 yang ditulis oleh Inka Crisnawati mahasiswa UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul: “ Peran dan Upaya Guru 

untuk Meningkatkan Motivasi Tahfidz Al-Qur’an Kelas V di SDIT 

Luqman Al-Hakim Internasional Bangun Tapan Bantul Yogyakarta 

Tahun Pelajaran 2014/2015”. Penelitian ini merupakan penelitian 

tindakan kelas dengan mengambil latar belakang SDIT Luqman Al-

Hakim Internasional Bangun Tapan Bantul Yogyakarta. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa peran guru dalam meningkatkan motivasi 

tahfidz Al-Qur’an pada siswa kelas V SDIT Luqman Al-Hakim 

Internasional ada lima yaitu sebagai penyusun dan pengatur, sebagai 

motivator, sebagi pengarah, sebagai inisiator dan peran guru sebagai 
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pendamping. Upaya yang dilakukan guru untuk meningkatkan motivasi 

tahfidz Al-Qur’an ada lima, yaitu memberikan tugas kepada siswa, 

memberikan motivasi kepada siswa agar bersungguh-sungguh dalam 

menghafal Al-Qur’an, membangkitkan minat siswa, menciptakan 

suasana yang menyenangkan dan memberikan pujian terhadap 

keberhasilan siswa. Dalam hal ini terdapat perbedaan dan persamaan 

antara peneliti terdahulu dengan penelitian penulis, perbedaannya yakni 

penelitian yang dilakukan oleh Inka Crisnawati mahasiswa UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta tentang Peran dan Upaya Guru untuk 

Meningkatkan Motivasi menghafal Al-Qur’an pada siswa Kelas V SDIT 

Luqman Al-Hakim Internasional, sedangkan penelitian penulis tentang 

peran guru dalam menumbuhkan motivasi menghafal Al-Qur’an siswa 

kelas III di MI Al-Kautsar Durisawo Ponorogo. Persamaan antara 

peneliti terdahulu dan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti 

tentang upaya guru dalam meningkatkan motivasi menghafal Al-Qur’an 

pada siswa. 
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B. Kajian Teori 

1. Peran Guru 

Masih ada sementara orang yang berpandangan, bahwa peranguru 

hanya mendidik dan mengajar saja. Mereka sudah mengalami kekeliruan 

besar dengan mengatakan bahwa tugas itu hanya satu-satu bagi setiap 

guru.15 Peran guru seperti dalam kutipan tersebut mengandung arti bahwa 

guru sesungguhnya memiliki peran yang sangat luas, seperti sebagai 

pendidik, pengajar, pembimbing, pemimpin, ilmuwan, pribadi, 

penghubung, pembaharu, dan pembangun. Guru merupakan salah satu 

unsur yang berperan penting dalam pembelajaran, tanpa adanya guru 

kegiatan belajar mengajar tidak akan tercapai. Hal ini sesuai firman Allah 

SWT dalam QS.Al-An’am ayat 135 di bawah ini: 

قُْل يَا قَْوِم اْعَملُوا َعلَٰى َمَكانَتُِكْم إِن ِي َعاِمٌل ۖ فََسْوَف تَْعلَُموَن َمْن تَُكوُن لَهُ َعاقِبَةُ 

 الدَّاِر ۗ إِنَّهُ ََل يُْفِلُح الظَّاِلُمون

Artinya: Katakanlah (Muhammad),“wahai kaumku! Berbuatlah menurut 

kedudukanmu, aku pun berbuat(demikian). Kelak kamu akan 

mengetahui, siapa yang akan memperoleh tempat (terbaik) di 

akhirat(nanti). Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan 

beruntung.16 

                                                           
15Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, 123. 
16Pustaka Al-Hanan, Al-Qur’an dan Terjemahan…, 145. 
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Guru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua 1991, guru 

diartikan sebagai orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya 

mengajar).17 Pengertian guru menurut Undang-Undang Guru dan Dosen 

No. 14 Tahun 2005 adalah pendidik yang professional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, dan membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai dan mengevaluasi siswa pada pendidikan siswa usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

Adapun peran guru yaitu sebagai berikut: 

a. Guru sebagai Pendidik 

 Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan, dan 

identifikasi bagi para peserta didik, dan lingkungannya. Oleh karena 

itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang 

mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin.18 

b. Guru sebagai Pengajar 

 Agar pembelajaran memiliki kekuatan yang maksimal, guru-

guru harus senantiasa berusaha untuk mempertahankan dan 

meningkatkan semangat yang telah dimilikinya ketika mempelajari 

materi standar. Sebagai pengajar, guru harus memiliki tujuan yang 

jelas, membuat keputusan secara rasional agar peserta didik 

memahami keterampilan yang dituntut oleh pembelajaran. Untuk 

                                                           
17Muhibin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2008), 222. 
18Mulyasa, Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan, 37. 
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kepentingan tersebut, perlu dibina hubungan yang positif antara guru 

dengan peserta didik.  

c. Guru sebagai Motivator 

 Guru memiliki peran untuk meningkatkan semangat dan gairah 

belajar yang tinggi, siswa perlu memiliki motivasi yang tinggi, baik 

motivasi dari dalam dirinya sendiri (intrinsik) maupun dari luar 

(ekstrinsik), yang utamanya berasal dari gurunya sendiri.19 

d. Guru sebagai Fasilitator 

 Guru memiliki peran untuk menumbuhkan rasa ingin tahu, 

menjelajahi suatu ilmu lebih dalam, dan menggali lebih banyak 

informasi yang ada. Performa guru juga ikut andil untuk ikut 

menciptakan suasana yang mendukung saat belajar.20 

e. Guru sebagai Pembimbing 

 Guru diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan (journey) 

yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya bertanggung 

jawab atas kelancaran perjalanan itu. Guru memiliki berbagai hak 

dan tanggung jawab dalam setiap perjalanan yang direncanakan dan 

dilaksanakannya. 

 

 

                                                           
19Suparlan, Menjadi Guru Efektif (Yogyakarta: Hikayat, 2005), 30. 
20Jamal Ma’mur Asmani, Tips Menjadi Guru Inspiratif, Kreatif, dan Inovatif  (Jogjakarta:Diva 

Press, 2015), 29. 
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f. Guru sebagi Pelatih 

 Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan 

keterampilan baik intelektual maupun motorik, sehingga menuntut 

guru untuk bertindak sebagai pelatih. Oleh karena itu, guru harus 

bertugas melatih peserta didik dalam pembentukan kompetensi 

dasar, sesuai dengan potensi masing-masing. 

g. Guru sebagai Penasehat 

 Guru adalah seorang penasehat bagi peserta didik, bahkan bagi 

orang tua, meskipun mereka tidak memiliki latihan khusus sebagai 

penasehat dan dalam beberapa hal tidak dapat berharap untuk 

menasehati orang.  

h. Guru sebagai Pembaharu (Inovator) 

 Guru menerjemahkan pengalaman yang telah lalu ke dalam 

kehidupan yang bermakna bagi peserta didik. Dalam hal ini, terdapat 

jurang yang dalam dan luas antara generasi yang satu dengan yang 

lain, demikian halnya pengalaman orang tua memiliki arti lebih 

banyak daripada nenek kita. 

i. Guru sebagi Model dan Teladan 

 Sebagai teladan, tentu saja pribadi dan apa yang dilakukan guru 

akan mendapat sorotan peserta didik serta orang di sekitar 

lingkungannya yang menganggap atau mengakuinya sebagai guru. 
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j. Guru sebagai Evaluator 

 Tidak ada pembelajaran tanpa penilaian, karena penilaian 

merupakan proses menetapkan kualitas hasil belajar, atau proses 

untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh 

peserta didik.  

 

2. Pengertian Motivasi 

Motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu Movere yang berarti gerak. 

Hal-hal yang mempengaruhi motif disebut motivasi. Motif diatikan 

dengan istilah “dorongan”. Dorongan  adalah gerak jiwa dan raga untuk 

berbuat. Motif merupakan driving force (daya gerak atau daya dorong) 

yang menggerakkan manusia untuk bertindak dengan tujuan tertentu.21 

Motivasi merupakan kondisi psikologis yang menimbulkan, 

mengarahkan dan mempertahankan tingkah laku tertentu.22Motivasi 

adalah perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai 

dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan.23 

Motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan 

dan mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. Dalam 

motivasi terkandung adanya keinginan yang mengaktifkan, 

                                                           
21Saefullah, Manajemen Pendidikan Islam(Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 255. 
22Nyayu Khodijah, Psikologi Pendidikan, 151. 
23 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, 158. 
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menggerakkan, menyalurkan, dan mengarahkan sikap dan perilaku 

individu belajar. Ada tiga komponen utama dalam motivasi yaitu:24 

a. Kebutuhan, terjadi bila individu merasa ada ketidakseimbangan 

antara apa yang ia miliki dan yang ia harapkan 

b. Dorongan, merupakan kekuatan mental untuk melakukan kegiatan 

dalam rangka memenuhi harapan  

c. Tujuan, merupakan pemberi arah pada perilaku 

Dengan demikian motivasi merupakan kekuatan yang mendorong 

seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai kebutuhan, seperti 

keinginan yang hendak dipenuhi, tingkah laku, tujuan, dan umpan balik.25 

Al-Qur’an juga memanfaatkan peristiwa-peristiwa penting yang 

terjadi untuk membangkitkan motivasi dan emosi orang serta menjadikan 

mereka siap untuk mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa tersebut, 

meliputi:26 

a. Membangkitkan motivasi melalui targhib dan tarhib 

 Dalam menyerukan keimanan kepada tauhid, Al-Qur’an sangat 

perhatianuntuk membangkitkan motivasi manusia dengan memberi 

harapan (reward) berupa pahala yang akan didapat orang-orang 

mukmin dalam kenikmatan surga, juga dengan memberi 

                                                           
24Dimyati dan Mudjiono, Belajar &Pembelajaran(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 80. 
25 Nyayu Khodijah, Psikologi Pendidikan, 150. 
26 Muhammad Utsman Najati, Psikologi dalam Al-Qur’an: Terapi Qur’ani dalam 

Penyembuhan Gangguan Kejiwaan (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2005), 269. 



 
 

24 
 

ancaman(punishment) berupa hukuman atau siksaan yang akan 

menimpa orang-orang kafir di dalam neraka Jahanam. 

b. Membangkitkan motivasi dengan cerita 

 Sesungguhnya cerita mempunyai pengaruh edukatif yang 

penting. Hal ini sejak tempo dulu digunakan oleh para pendidik untuk 

mendidik kaum muda, mengajarkan suri teladan yang luhur kepada 

mereka, serta nilai-nilai agama dan akhlak. 

c. Memanfaatkan peristiwa-peristiwa penting. 

 Di antara faktor yang membantu membangkitkan motivasi dan 

perhatian adalah terjadinya beberapa peristiwa atas masalah penting 

yang menggetarkan emosi manusia, menimbulkan perhatiannya, dan 

membuat sibuk pikirannya.  

Pandangan Islam tentang motivasi dalam Al-Qur’an menunjukkan 

beberapa bentuk dorongan yang mempengaruhi manusia. Seperti yang 

dijelaskan dalam firman Allah QS.Ar-Rum ayat 30 dan QS. Al-Qamar 

ayat 22 dibawah ini: 

يِن َحنِيفًا فِْطَرةَ اللَِّه الَّتِي فََطَر النَّاَس َعلَْيَها ََل تَْبِديَل ِلَخْلِق اللَِّه ذَِلكَ   فَأَقِْم َوْجَهَك ِللد ِ

يُن اْلقَي ُِم َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ََل يَْعلَمُ   ونَ الد ِ

Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama 

(Islam), (sesuai) fitrah Allahdisebabkan Dia telah menciptakan manusia 
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menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) 

agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.27 

ْكِر فََهْل ِمْن ُمدَِّكر    َولَقَْد يَسَّْرنَا اْلقُْرآَن ِللذ ِ

Artinya: Dan sungguh, telah Kami mudahkan Al-Qur’an untuk 

peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?28 

 

3. Fungsi Motivasi 

 Motivasi mendorong timbulnya kelakuan dan mempengaruhi serta 

mengubah kelakuan. Jadi, fungsi motivasi itu meliputi berikut ini:29 

Artinya: Dan sungguh, telah Kami mudahkan Al-Qur’an untuk 

peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? 

a. Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan.  

b. Motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya mengarahkan 

perbuatan kepencapaian tujuan yang diinginkan. 

c. Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Ia berfungsi sebagai mesin 

bagi mobil. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau 

lambatnya suatu pekerjaan. 

 

 

 

                                                           
27Pustaka Al-Hanan, Al-Qur’an dan Terjemahan…, 407. 
28Pustaka Al-Hanan, Al-Qur’an dan Terjemahan…, 529. 
29 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar,161. 
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4. Teori-teori Motivasi 

 Morgan, dkk.  mengemukakan empat teori motivasi, yaitu Teori 

Drive,Teori Insentif, Teori Opponent-process, dan Teori Optimal-leves.30 

a. Teori Drive 

Teori ini digambarkan sebagai teori dorongan motivasi. 

Menurut teori ini pelaku “didorong” ke arah tujuandengan kondisi 

drive (tergerak) dalam diri manusai atau hewan.  

b. Teori Intensif 

Berbeda dengan teori drive, teori ini digambarkan sebagai teori 

pull (tarikan). Menurut teori ini, objek tujuan menarik perilaku ke arah 

mereka. Objek tujuan yang memotivasi perilaku dikenal sebagai 

insentif.Bagian terpenting teori insentif adalah individu 

mengharapkan kesenangan dari pencapaian dari apa yang disebut 

insentif positif dan menghindari apa yang disebut sebagai insentif 

negatif. 

c. Teori Opponent-process 

 Teori ini mengambil pandangan hedonistik tentang motivasi, 

yang memandang bahwa manusia dimotivasi untuk mencapai tujuan 

yang memberi perasaan emosi senang dan menghindari tujuan yang 

menghasilkan ketidaksenangan. 

 

                                                           
30Nyayu Khodijah, Psikologi Pendidikan, 153. 
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d. Teori Optimal-level 

 Menurut teori ini individu dimotivasi untuk berperilaku dengan 

cara tertentu untuk menjaga level optimal pembangkitan yang 

menyenangkan. 

 Keempat teori yang dikemukakan Morgan, dkk. tersebut bisa 

dikatakan sebagai pandangan lama tentang motivasi.Elliot, dkk. 

mengemukakan empat teori motivasi yang saat ini banyak dianut, yaitu: 

Teori Hierarki Kebutuhan Maslow, Teori Kognitif Bruner, Teori 

Kebutuhan Berprestasi, dan Teori Atribusi. 

a. Teori Hierarki Kebutuhan Maslow31 

 Menurut teori ini, orang termotivasi terhadap suatu perilaku 

karena ia memeperoleh pemuasan kebutuhannya. Ada lima tipe dasar 

kebutuhan dalam teori Maslow, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan 

akan rasa aman, kebutuhan akan cinta dan memiliki, kebutuhan akan 

penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri (self-actualization). 

b. Teori Kognitif Bruner32 

 Kunci untuk membangkitkan motivasi bagi Bruner adalah 

discovery learning. Siswa dapat melihat makna pengetahuan, 

keterampilan, dan siap bila mereka menemukan semua itu sendiri. 

 

 

                                                           
31Dimyati dan Mudjiono, Belajar &Pembelajaran, 88. 
32Nyayu Khodijah, Psikologi Pendidikan, 154 
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c. Teori Kebutuhan Berprestasi (Need Achievement Theory) 

  Mc Celland menyatakan bahwa individu yang memiliki 

kebutuhan untuk berprestasi adalah mereka yang berupaya mencari 

tantangan, tugas-tugas yang cukup sulit, dan ia mampu melakukannya 

dengan baik, mengharapkan umpan balik yang mungkin, serta ia juga 

mudah merasa bosan dengan keberhasilan yang terus menerus. 

d. Teori Atribusi 

  Menurut teori ini perilaku seseorang ditentukan bagaimana 

atribusinya terhadap penyebab perilaku yang sama sebelumnya. 

e. Teori Operant Conditioning Skinner 

 Menurut Skinner, perilaku dibentuk dan dipertahankan oleh 

konsekuensi. Konsekuensi dari perilaku sebelumnya mempengaruhi 

perilaku yang sama.  

f. Teori Social Cognitive Learning 

 Menurut Bandura, orang belajar beperilaku dengan cara 

mencontoh perilaku orang lain yang dianggap berkompeten yang 

disebut model.  
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5. Para Penghafal Al-Qur’an 

Al-Qur’an adalah mu’jizat yang diturunkan pada Rasulullah melalui 

Malaikat Jibril yang diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya 

bernilai ibadah.33 

Al-Qur’an merupakan sumber utama dalam ajaran dan kehidupan 

umat Islam. Al-Qur’an merupakan wahyu (kalamullah) yang disampaikan 

Allah kepada Nabi Muhammad SAW.34 

Al-Qur’an memiliki banyak faedah lain yang seringkali diabaikan, 

yaitu: Al-Qur’an membimbing menuju jalan yang lurus, dikabulkannya 

do’a khatamul qur’an, di hari kiamat Al-Qur’an akan datang sebagai 

syafa’at bagi pengamalnya, menjadi sumber ilmu, media penyelamat dari 

siksa Allah, dapat menenteramkan dan menenangkan jiwa, mewujudkan 

keberkahan dan keakraban dengan para malaikat serta menjauhkan 

dirinya dari setan, bisa memunculkan sakinah, dapat memperkuat daya 

ingat dan menjaga kemampuan otak, dapat mengobati penyakit hati dan 

penyakit jasmani, dapat menambah keimanan, mendatangkan pahala 

besar dari Allah di Hari Kiamat, mendatangkan pahala yang berlipat 

ganda, dapat menempa akhlak dan meluruskan lisan, dan dapat mencegah 

malapetaka.35Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah QS. Al-Faathir 

ayat 29 dan Al-A’raf ayat 204 dibawah ini: 

                                                           
33 Mohammad Gufron dan Rahmawati, Ulumul Qur’an: Praktis dan  Mudah  (Yogyakarta: 

Teras, 2013), 1. 
34Abdul Kodir, Sejarah Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 19. 
35Shalih, Keajaiban Belajar Al-Qur’an (Sukoharjo: Al-Qowam, 2015), 18. 
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ا َوَعََلنِيَةً  ا َرَزْقنَاُهْم ِسرًّ ََلةَ َوأَْنفَقُوا ِممَّ إِنَّ الَِّذيَن يَتْلُوَن ِكتَاَب اللَِّه َوأَقَاُموا الصَّ

 يَْرُجوَن تَِجاَرةً لَْن تَبُورَ 

 Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah 

(Al-Qur’an) dan melaksanakan shalat dan menginfakkan sebagian rezeki 

yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-

terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi”.36 

 َوإِذَا قُِرَئ اْلقُْرآُن فَاْستَِمعُوا لَهُ َوأَْنِصتُوا لَعَلَُّكْم تُْرَحُمونَ 

Artinya: Dan apabila dibacakan Al-Qur’an,maka dengarkanlah dan diamlah, 

agar kamu mendapat rahmat”.37 

 Penghafal Al-Qur’an disebut dengan sebutan haafidz (bagi laki-

laki) dan haafidzah (bagi perempuan). Kata ini berasal dari dari kata 

haffadza yang artinya menghafal, berarti sebutan ini ditujukan bagi orang 

yang sudah menghafalkan Al-Qur’an. Tata cara perilaku seseorang yang 

telah menetapkan diri menjadi penghafal selanjutnya dibimbing oleh 

pemahaman terhadap apa yang telah dipelajari dan dikuasainya yaitu Al-

Qur’an dan Sunnah.38Orang yang menyibukkan diri dengan menghafal 

Al-Qur’an dan meminta kepada Allah, pasti Allah akan memberinya yang 

terbaik daripada yang ia minta.39 

                                                           
36Pustaka Al-Hanan, Al-Qur’an dan Terjemahan…, 437. 
37Pustaka Al-Hanan, Al-Qur’an dan Terjemahan…, 176. 
38 Lisya Chairani dan  Subandi, Psikologi santri  penghafal Al-Qur’an: Peranan Regulasi Diri, 

38. 
39Syeikh Muhammad, Etika Membaca dan Mempelajarai Al-Qur’an Al-Karim (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2003), 42. 
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 Para penghafal Al-Qur’an terikat oleh beberapa kaidah penting di 

dalam menghafalyaitu: 

a. Ikhlas, bermakna bahwa seseorang akan meluruskan niat dan tujuan 

menghafal Al-Qur’annya semata-mata untuk beribadah dan 

mendekatkan diri kepada Allah SWT. Niat yang tidak lurus sejak awal 

seperti menginginkan popularitas dan mengharapkan pujian akan 

mempersulit penghafal dalam proses menghafal Al-Qur’an bahkan 

tindakannya dikategorikan sebagai pembuat dosa. 

b. Mempebaiki ucapan dan bacaan, meskipun Al-Qur’an menggunakan 

Bahasa Arab akan tetapi melafadzkannya sedikit berbeda dari 

penggunaan Bahasa Arab populer, oleh karena itu mendengarkan 

terlebih dahulu dari orang yang bacaannya benar menjadi suatu 

keharusan. 

c. Menentukan presentasi hafalan setiap hari. Kadar hafalan ini sangat 

penting untuk ditentukan agar penghafal menemukan ritme yang 

sesuai dengan kemampuannya dalam menghafal. Setelah menentukan 

kadar hafalan dan memperbaiki bacaan maka wajib bagi penghafal 

untuk melakukan pengulangan secara rutin. 

d. Tidak dibenarkan melampaui kurikulum harian hingga hafalannya 

bagus dan sempurna. Tujuannya dari anjuran ini adalah agar tercapai 

keseimbangan, bahwa penghafal Al-Qur’an juga disibukkan dengan 

kegiatan hariannya sehingga diharapkan hafalannya benar-benar 
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sempurna tidak akan terganggu dengan hafalan yang baru dan 

kesibukan yang dihadapi. 

e. Konsisten dalam satu mushaf. Alasan kuat dalam penggunaan satu 

mushaf ini adalah bahwa manusia mengingat dengan melihat dan 

mendengar sehingga gambaran ayat dan juga posisinya dalam mushaf 

dapat melekat kuat dalam pikiran.  

f. Pemahaman adalah cara menghafal. Yang dibaca merupakan bantuan 

yang sangat berharga dalam menguasai materi. Oleh karena itu, 

penghafal Al-Qur’an selain harus melakukan pengulangan secara 

rutin, juga diwajibkan untuk membaca tafsiran ayat yang dihafalkan.40 

g. Jangan melampaui surat hingga terkait atau terikat antara awal dan 

akhir surat. Setelah menyelesaikan suatu surat, seorang penghafal 

jangan berpindah pada surat lain terlebih dahulu kecuali setelah 

menyempurnakan hafalannya dan mengikat awal surat dengan 

akhirnya. 

h. Memperdengarkan bacaan secara rutin. Tujuannya dari kegiatan 

adalah untuk membenarkan hafalan dan juga berfungsi sebagai 

kontrol terus menerus terhadap pikiran dan hafalannya.  

i. Mengulangi secara rutin. Penghafal Al-Qur’an berbeda dengan 

penghafal yang lain karena Al-Qur’an cepat hilang dari pikiran. 

                                                           
40Lisya Chairani dan  Subandi, Psikologi santri  penghafal Al-Qur’an: Peranan Regulasi Diri, 

40. 
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j. Perhatian pada ayat-ayat yang serupa. Al-Qur’an itu sering kali serupa 

dalam makna, lafadz, dan ayatnya. 

k. Penggunaan tahun-tahun yang tepat untuk menghafal, yang benar-

benar telah disepakati yaitu dari umur 5 tahun hingga kira-kira 23 

tahun. Alasannya, manusia pada usia ini daya hafalannya bagus sekali, 

bahkan masa ini merupakan tahun-tahun menghafal yang tepat. 41 

Berdasarkan kaidah-kaidah tersebut, terdapat beberapa metode 

menghafal yang berlaku secara umum yaitu dengan mengulang-ulang 

bacaan sampai seseorang dapat melafadzkan tanpa melihat mushaf Al-

Qur’an. Sa’dullahmemaparkan beberapa metode yang biasanya 

digunakan oleh penghafal Al-Qur’an:42 

a. Bin- nazhar yaitu: membaca dengan cermat ayat-ayat Al-Qur’anyang 

akan dihafalkan dengan melihat mushaf secara berulang-ulang 

b. Tahfizh yaitu: melafalkan sedikit demi sedikit ayat-ayat Al-Qur’an 

yang telah dibaca berulang-ulang pada saat bin-nazhar hingga 

sempurna dan tidak terdapat kesalahan. Hafalan selanjutnya dirangkai 

ayat demi ayat hingga hafal. 

c. Talaqqi yaitu menyetorkan atau memperdengarkan hafalan kepada 

seorang guru atau instruktur yang telah ditentukan. 

                                                           
41 Ahmad Salim Badwilan, Panduan Cepat Menghafal Al-Qur’an (Jogjakarta: DIVA Press, 

2009), 116. 
42 Lisya Chairani dan  Subandi, Psikologi santri  penghafal Al-Qur’an: Peranan Regulasi 

Diri,41. 
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d. Takrir yaitu mengulang hafalan atau melakukan sima’an terhadap 

ayat yang telah dihafal kepada guru atau orang lain. Takrir ini 

bertujuan untuk mempertahankan hafalan yang telah dikuasai. 

e. Tasmi’ yaitu memperdengarkan hafalan kepada orang lain baik 

kepada perseorangan ataupun jama’ah. 

 Ada beberapa langkah praktis dalam menghafal Al-Qur’an antara 

lain:43 

a. Ambillah air wudhu dan sempurnakan wudhu anda, lakukan shalat 

dua rakaat, lalu berdoalah kepada Allah agar memudahkan anda 

dalam menghafal Al-Qur’an. 

b. Batasi kuantitas hafalan setiap hari dan pembacaannya dengan tepat. 

c. Bacalah makna-makna kalimat yang anda hafal dan sebab turunnya 

(asbabun nuzul) dalam kitab Mukhtasar Tafsir ath-Thabari, atau kitab 

lainnya. 

d. Jangan melampaui silabi hafalan harian anda hingga anda 

memperbagus hafalan tersebut. 

e. Janganlah pindah pada silabi hafalan yang baru kecuali jika telah 

menyempurnakan silabi hafalan lama. 

f. Janganlah melampaui surat hingga anda mengikat yang pertama 

dengan yang terakhir. 

                                                           
43 Ahmad Salim Badwilan, Panduan Cepat Menghafal Al-Qur’an, 117. 
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g. Perhatikan ayat-ayat yang serupa: hal itu bisa dimungkinkan dengan 

banyak membacanya dalam kitab-kitab, dan kitab yang paling 

terkenal adalah kitab ‘Awn ar-Rahman karya Abu Dzar al-Qalmuni. 

h. Konsistenlah pada satu model untuk mushaf hafalan anda. 

i. Tulislah apa yang anda hafal serta kenali tempat kesalahnnya.  

j. Ketika ada waktu senggang, iringi waktu itu dengan sesuatu yang 

dibolehkan atau melakukan suatu bentuk ketaatan, seperti puasa, 

shadaqah, dan shalat. 

k. Ulangi apa yang telah anda hafal ketika dalam perjalanan menuju 

masjid, sekolah, atau tempat pekerjaan. 

l. Lakukanlah shalat dua rakaat dan bacalah apa yang anda hafal selama 

sehari itu. 

m. Pada hari berikutnya, bacalah apa yang telah anda hafal di luar kepala 

sekali lagi, serta melalui (dengan melihat) mushaf untuk kedua kali, 

sebelum berencana memulai hafalan baru. 

n. Jadikan satu hari dalam seminggu untuk mengulang-ulang apa yang 

telah anda hafal selama satu minggu itu. 

Sedangkan menurut kitab Ta’limul Muta’allim ada beberapa 

metode dalam menghafal Al-Qur’an yaitu:44 

a. Hendaklah menentukan target yang pas untuk hafalannya sendiri 

                                                           
44 Aliy As’ad, Terjemah Ta’limul Muta’allimBimbingan Bagi Penuntut Ilmu Pengetahuan 

(Kudus: Menara Kudus, 2007), 96. 
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b. Dianjurkan agar menghafal hari kemarin diulang lima kali, pelajaran 

lusa diulang empat kali, pelajaran kemarin lusa tiga kali, pelajaran hari 

sebelum itu dua kali, dan pelajaran hari sebelumnya lagi cukup satu 

kali 

c. Hendaknya tidak membiasakan suara lirih/membisik dalam 

menghafal. 

 

6. Faktor Penghambat dalam Menghafal Al-Qur’an 

  Beberapa hambatan-hambatan yang sering muncul dalam proses 

menghafal dan menjaga hafalan:45 

a. Keinginan untuk menambah hafalan tanpa memperhatikan 

hafalansebelumnya.Metode yang biasanya diterapkan untuk 

menghafal sangatlah beragam, bahkan penentuan batas hafalan juga 

beragam. Hafidz yang memiliki semangat tinggi untuk menghafal 

tanpa menggunakan strategi tertentu dalam menghafal justru akan 

mengalami kesulitan jika tidak melakukan pengulangan dari ayat 

yang sebelumnya telah dihafalkannya. 

b. Adanya rasa jemu dan bosan karena rutinitas.Perasaan ini muncul 

karena tahfidz dituntut untuk selalu disiplin dalam hal membagi waktu 

dan melakukan rutinitas dalam rangka meningkatkan dan menjaga 

hafalan yang telah diperoleh. Aktivitas yang monoton terutama bagi 

                                                           
45 Lisya Chairani dan  Subandi, Psikologi santri  penghafal Al-Qur’an: Peranan Regulasi Diri, 

42. 
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hafidz yang tinggal dalam suatu lembaga dengan pengaturan waktu 

dan target hafalan yang ketat seperti pondok pesantren juga menjadi 

alasannya. Bagi hafidz yang berada di luar pondok tuntutan ini 

dirasakan lebih berat karena harus berhadapan dengan lingkungan 

sosial yang menuntut hafidz dengan beberapa peran.  

c. Sukar menghafal, hal ini bisa disebabkan oleh tingkat IQ yang rendah. 

Pengaruh tinggi atau rendahnya tingkat kecerdasan hafidz memang 

belum banyak dibuktikan melalui penelitian terutama penentuan 

kecerdasan yang dilakukan sebelum seseorang memutuskan untuk 

menjadi hafidz.  

d. Gangguan asmara, muncul karena adanya ketertarikan asmara. 

Kendala ini sering muncul seiring dengan pertambahan usia tahfidz 

yang mulai menekuni Al-Qur’an sejak usia dini. Memasuki masa 

pubertas perubahan hormonal yang dialami seringkali menimbulkan 

emosi negatif tertentu yang mengganggu suasana hati untuk 

meneruskan hafalan. Munculnya keinginan untuk hidup seperti 

remaja lain dan bergaul dengan lawan jenis sebanyak mungkin.  

e. Merendahnya semangat menghafal. Rendahnya semangat menghafal 

ini dapat disebabkan oleh banyak faktor dan biasanya dikarenakan 

adanya kejenuhan hingga mengalami keletihan mental. 

f. Banyaknya dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat disini penjelasannya 

secara rinci biasanya disebutkan di dalam Al-Qur’an dan Hadits. 
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Beberapa contohnya diantaranya adalah: bergaul secara berlebihan 

dengan lawan jenis atau berpacaran dan berkata-kata yang tidak baik. 

g. Perhatian yang berlebihan terhadap urusan dunia yang menjadikan 

hatinya tergantung dengannya dan selanjutnya tidak mampu untuk 

menghafal dengan mudah. 

  Hambatan-hambatan yang muncul ini memberikan gambaran 

bahwa pada proses pencapaian hafalan, selain aspek kognitif, aspek emosi 

memegang peranan penting. Pada saat emosinya terganggu para hafidz 

mengaku sulit untuk menghafal ataupun memanggil hafalan yang telah 

dikuasai. Permasalahan emosi ini seringkali dipicu oleh permasalahan 

interpersonal yang bersumber dari hubungan pertemanan. 

  Berdasarkan uraian mengenai hambatan-hambatan yang ada di atas, 

maka hambatan dan bencana terbesar bagi penghafal Al-Qur’an adalah 

lupa atau kelupaan, melupakan apa yang telah dihafalkan dianggap dosa 

besar. Oleh karena itu menjaga hafalan yang telah dikuasai merupakan 

kewajiban. Salah satu hadits (Hadits Shahih, riwayat Al-Bukhari, Muslim 

dan Al-Nasai) mengibaratkan hafalan Al-Qur’an sebagai onta yang diikat, 

jika pemiliknya masih ingin memiliki maka ia harus menjaganya dengan 

baik tetapi jika tidak maka onta tersebut akan terlepas.  
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7. Faktor Pendukung dalam Menghafal Al-Qur’an 

  Beberapa faktor pendukung dalam proses menghafal dan menjaga 

hafalan Al-Qur’an yaitu:46 

a. Menjaga Kelurusan Niat: Ikhlas     

 Niat merupakan faktor pendorong yang dilatar belakangi oleh 

keyakinan akan nilai-nilai spiritual. Niat pada konteks ini dapat 

dipandang sebagai sesuatu yang mendasari munculnya dorongan 

untuk meraih tujuan. Niat menjadi motor penggerak utama bagi 

remaja penghafal Al-Qur’an yang mengarahkan segala pikiran, 

tindakan dan kemauannya untuk tetap istiqomah menghafal hingga 

selesai. Niat dalam menghafal Al-Qur’an harus ikhlas semata karena 

Allah. Ikhlas bermakna bahwa seseorang menyandarkan setiap gerak-

geriknya hanya karena Allah semata, bukan mengharapkan pujian dari 

orang lain, penghormatan atau karena tujuan duniawi. 

b. Menetapkan Tujuan: Jangka Pendek dan Jangka Panjang 

Tujuan jangka pendek biasanya ditetapkan berdasarkan target 

hafalan dalam hitungan kuantitas (menggunakan ukuran banyaknya 

pendapatan yang diperoleh). Sedangkan tujuan panjang ditetapkan 

dalam perencanaan langkah-langkah yang akan ditempuh selanjutnya 

dalam proses menghafal agar keseluruhan tujuan yang disebut di atas 

tadi tercapai.  

                                                           
46Ibid, 202. 
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c. Perkembangan Motivasi: dari Eksternal ke Internal  

Pada umumnya motivasi terbesar bersifat trasendental yang 

didasari oleh keyakinan akan adanya jaminan bagi penghafal Al-

Qur’an bahwa Allah akan menjaga hidupnya. Selain itu jugamereka 

termotivasi oleh keutamaan menghafal Al-Qur’an karena dapat 

menjadi penyelamat keluarganya di akhirat nanti. Motivasi ini dapat 

dipandang sebagai motivasi sosial dimana keinginan untuk 

membahagiakan orang tua dan mempersembahkan mahkota kepada 

orang tua di hari akhir menjadi sumber pemicu semangat. 

d. Karakteristik Kepribadian: Mulai Sabar sampai Tawakkal 

Beberapa sifat yang harus dikembangkan agar berhasil dalam 

menghafal Al-Qur’an adalah: sabar, bersungguh-sungguh, tekun, 

tidak mudah putus asa, pantang menyerah, optimis, selalu berfikir 

positif, tidak sombong dan tawakkal dengan selalu berdoa kepada 

Allah. Kesabaran adalah kunci utama dalam menghafal karena 

kegiatan menghafal sendiri merupakan kegiatan rutin yang harus 

dilakukan setiap harinya dengan beban pencapaian yang begitu 

banyak. 

e. Pentingnya Dukungan Psikologis 

Hal-hal yang mempengaruhi proses menghafal yaitu adanya 

dukungan psikologis dari orang tua, teman, guru, pembimbing dan 

sistem bimbingan yang tersedia. Bentuk dukungan yang diberikan 

orang tua pada dasarnya yaitu dengan mendoakan anaknya, memberi 
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nasehat ketika anaknya mengalami penurunan semangat dan 

mengingatkan untuk rajin. 

 

8. Proses Menjaga Hafalan 

 Proses penjagaan pertama diawali dengan menjaga kelurusan niat. 

Hal ini menjadi penting mengingat niat merupakan motif dasar yang 

mendorong seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. 

Kelurusan niat ini pula yang menentukan apakah seseorang yang 

menghafal Al-Qur’an akan mendapat barokah atau justru mendapatkan 

mudharat (keburukan) dari menghafal Al-Qur’an. 

 Setelah menjaga kelurusan niat maka proses penjagaan yang penting 

dilakukan adalah dengan cara mengulang. Sebagian besar nderes atau 

mengulang adalah satu-satunya cara untuk menghafal atau 

melanggengkan hafalan. Pada saat menghafal biasanya terlebih dahulu 

dibaca dengan menggunakan mushaf Al-Qur’an dan biasanya digunakan 

Al-Qur’an pojok. Al-Qur’an jenis ini pada setiap halamannya diawali dan 

diakhiri dengan ayat yang utuh. Artinya satu ayat tidak terputus ke 

halaman yang lain. Hal ini memudahkan untuk melakukan penghitungan 

ayat yang telah dihafal. Selanjutnya ayat yang tadi dibaca secara 

binnadzri (membaca dengan melihat mushaf), diulang beberapa kali.  

 Cara lainnya adalah tidak membaca dengan terburu-buru, harus 

dibaca dengan tartil dan sesuai dengan tajwidnya. Hal lain yang sedikit 

memberi perbedaan pada proses belajar biasa adalah dalam menghafal 



 
 

42 
 

tidak boleh terbesit niat untuk sombong, tidak boleh menganggap remeh 

satu ayat dan juga harus selalu berdoa agar diberi kemudahan dalam 

proses selanjutnya. Terakhir adalah dengan cara mengamalkannya 

sedikit-demi sedikit sehingga apa yang dihafalkan akan melekat semakin 

kuat.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47Ibid, 211. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian pendekatan 

kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.48 

Dipilih pendekatan kualitatif karena fokus yang diteliti lebih menekankan 

pada proses, dan tidak menggunakan numerik (angka-angka). Yang dilakukan 

peneliti ialah turun ke lapangan, mengumpulkan data, analisis data dan 

menyimpulkan data sampai dengan penulisan hasil laporan.  

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah studi kasus, yang 

merupakan penelitian mendalam tentang individu, kelompok, organisasi, atau 

program kegiatan dalam waktu tetentu. 

 

2. Kehadiran Peneliti 

 Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif peneliti sebagai human 

instrument dan dengan teknik pengumpulan data participant observation 

(observasi berperan serta) dan in depth interview (wawancara mendalam), 

                                                           
48 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 

4. 
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maka peneliti harus berinteraksi dengan sumber data. Dengan demikian 

penelitian kualitatif harus mengenal betul orang yang memberikan data.49 

 

3. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ini adalah MI Al-Kautsar yang dikepalai oleh Ibu Umi 

Kalsum, M.Si. Yang terletak di Jl. Lawu Gg IV No. 35 Nologaten Durisawo 

Ponorogo. 

 

4. Data dan Sumber Data 

 Dalam hal ini guru kelas sebagai sumber untuk mendapatkan data 

mengenai peran guru dalam menumbuhkan motivasi hafalan Al-Qur’an. 

Pendekatan yang dilakukan dalam bagaimana peran guru dan beberapa siswa 

untuk mendapatkan respon atau tanggapan terhadap motivasi yang diberikan. 

 Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah 

kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen 

dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke 

dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik. Dari 

uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sumber primer dari penelitian ini 

adalah berupa kata-kata.50 

 

                                                           
 49Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), 

11. 
50Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,157. 
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5. Prosedur Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi wawancara, 

observasi dan dokumentasi.  

a. Teknik Wawancara 

 Untuk mengetahui lebih mendalam tentang peran guru dalam 

menumbuhkan motivasi hafalan Al-Qur’an,peneliti menggunakan 

wawancara. Wawancara adalah diskusi antara dua orang atau lebih 

dengan tujuan tertentu. Wawancara yang dilakukan dengan lebih dari satu 

partisipan disebut sebagai  focus group. Dengan wawancara peneliti dapat 

memperoleh banyak data yang berguna bagi penelitiannya.51 

Teknik yang digunakan peneliti ialah wawancara terstruktur, 

peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan 

diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, peneliti telah 

menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis 

yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.52 

Dalam penelitian ini orang-orang yang diwawancarai adalah kepala 

sekolah MI Al-Kautsar Durisawo, wali kelas MI Al-Kautsar Durisawo, 

guru tahfidz MI Al-Kautsar Durisawo, dan beberapa siswa MI Al-Kautsar 

Durisawo. 

 

 

                                                           
51Samiaji Saroso, Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar (Jakarta: PT Indeks, 2012), 45. 
52Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D , 138. 



 
 

46 
 

b. Tenik Observasi 

 Observasi atau pengamatan merupakan sebuah teknik pengumpulan 

data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal 

yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan benda-benda 

waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Metode observasi merupakan cara 

yang sangat baik untuk mengawasi perilaku subyek penelitian seperti 

perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu.53 

 Teknik yang digunakan peneliti ialah observasi non-partisipan, 

peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.54 

c. Teknik Dokumentasi 

Metode dokumnetasi merupakan catatan perisiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang.55 Adapun dokumen-dokumen yang telah 

terhimpun kemudian dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus permasalahan 

penelitian ini digunakan sebagai penyempurnaan dari data yang telah 

doperoleh dari hasil wawancara dan observasi. 

 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam 

                                                           
53Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif(Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2012), 165. 
54Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 146. 
55Ibid, 240. 
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periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis 

terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang di wawancarai 

setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan 

pertanyaan lagi, sampai tahap tetentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. 

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, 

yaitu: data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. 

Selanjutnya model interaktif dalam analisis data ditunjukkan pada gambar 3.1 

berikut. 

Keterangan: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data (interactive model) 
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a. Reduksi data 

  Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

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

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

b. Penyajian data 

 Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif. 

c. Penarikan kesimpulan 

  Kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum 

pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek 

yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah 

diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, 

hipotesis atau teori.56 

 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

 Keabsahan data merupakan  konsep penting yang diperbarui dari konsep 

kesahihan (validitas), keandalan (reliabilitas), dan derajat kepercayaan 

                                                           
56Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 253. 
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keabsahan data (kredibilitas data).57Beberapa teknikpengecekan keabsahan 

data dalam proses penelitian kualitatif yaitu triangulasi.  

 Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu.58 

 

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

   Tahap-tahap dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah dengan 

tahap terakhir dari penelitian yaitu penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-

tahap penelitian tersebut adalah:59 

a. Tahap pra lapangan, yaitu meliputi penyusunan rancangan penelitian, 

memilih lapangan, mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan yang menyangkut persoalan etika penelitian. 

b. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi memahami latar penelitian dan 

persiapan diri memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data kemudian dicatat dengan cermat, menulis peristiwa-

peristiwa yang diamati kemudian menganalisa data lapangan secara 

intensif yang dilakukan setelah pelaksanaan penelitian selesai.  

                                                           

57 Ibid, 270. 
58 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 330. 
59Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 245. 
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c. Tahap analisa data, tahap ini dilakukan oleh penulis beriringan dengan 

tahap pekerjaan lapangan. Dalam tahap ini penulis menyusun hasil 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. untuk selanjutnya penulis 

melakukan analisa data dengan cara mengatur, mengorganisasikan data, 

menjabarkannya dalam unit-unit, melakukan sintesa, memilih yang penting 

dan membuat kesimpulan. 

d. Tahap penulisan hasil laporan penelitian, pada tahap ini peneliti 

menuangkan hasil penelitian dalam suatu bentuk laporan penelitian yang 

sistematis sehingga dapat dipahami dan diikuti alurnya oleh pembaca. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya MI Al-Kautsar Durisawo 

Yayasan pondok pesantren Durisawo adalah sebuah yayasan yang sudah 

lama berdiri. Yayasan ini awalnya hanya berfokus pada pendidikan non 

formal yaitu pondok pesantren salafiyah baru pada tahun 2007 mencoba 

mengelola taman kanak-kanak Al-Kautsar di bawah naungan yayasan Al-

Husna, seiring berjalannya waktu TK Al-Kautsar semakin meningkat siswa 

maupun mutu pendidikannya serta mampu menjawab akan kebutuhan 

masyarakat yaitu kebutuhan yang kontekstual. 

Sesuai dengan kebutuhan manusia bukan pendidikan pragmatis yang hanya 

untuk kepentingan dunia saat ini saja, kebanyakan dari orang tua siswa 

merasakan akan hasil dari pendidikan yang diperoleh yaitu lancar membaca 

Al-Quran dengan tartil serta kemampuan-kemampuan umum yang lain, 

pendidikan yang lengkap dan seimbang komprehensif merupakan target dari 

yayasan pondok pesantren Durisawo. 

Berangkat dari keberhasilan yang pengelolaan pendidikan taman kanak-

kanak Al-Kautsar dan juga permintaan sebagian besar wali murid untuk 

didirikannya Madrasah Ibtidaiyah sebagai lanjutan dari pendidikan putra-

putrinyayang tinggal meneruskan, mereka merasa puas dengan hasil yang 

diperoleh, kepercayaan walimurid kepada kami yayasan pondok pesantren 
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Durisawo merupakan senyawa yang telah membangkitkan kami untuk 

bersemangat mendirikan Madrasah Ibtidaiyah yang memadukan kurikulum 

KEMENAG dengan kurikulum pesantren,  dengan metode memelihara nilai-

nilai  lama yamg baik dan mengambil nilai baru yang lebih baik sehingga 

harapan kedepan terciptanya kader-kader muslim yang berkualitas unggul 

dalam pekerti terdepan dalam prestasi.60 

 

2. Letak Geografis MI Al-Kautsar Durisawo 

a. Letak yang Strategis 

MI Al-Kautsarsangat strategis dipandang dari salah satu faktor 

pendidikan yaitu lingkungan representatif, aman dan jauh dari keributan 

dan kebisingan karena berada di pinggiran kota yaitu di Jl. Lawu Gg. IV 

no. 35 Durisawo Ponorogo. 

MI Al-Kautsar di Bangun diatas strutur tanah yang kuat sehingga aman 

dari bencaana longsor dan banjir karena terletak disekitar daerah 

pepohonan yang rindang dan sepanjang sejarah belum pernah mengalami 

terjadi bencana seperti banjir, gampa bumi, angin puting beliung, letusan 

gunung berapi serta kebakaran hutan. Oleh karena itu lokasi MI Al-Kautsar 

sangat representatif dan kondusif untuk dijadikan tempat belajar. 

 

 

                                                           
60Lihat transkrip dokumentasi nomor: 02/D/22-03/2018 dalam lampiran penelitian ini. 
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b. Ramah lingkungan 

Lingkungan sekitar MadrasahIbtidaiyah Al-Kautsar sangat ramah 

lingkungan, bersih dari polusi, aman dari limbah pabrik karena bukan 

daerah industri dan pertambangan, sehingga tidak mengganggu ekosistem 

lingkungan 

Tanah lokasi MI Al-Kautsar adalah ruang belajar pondok Pesantren 

Durisawo, kemudian dibangun 3 lantai yang berada dilingkungan pondok 

pesantren, dapat digambarakan batas-batas sebagai berikut: 

1) Sebelah utara : sawah milik pesantren 

2) Sebelah timur: sawah milik pesantren 

3) Sebelah selatan: SMK pembangunan 

4) Sebelah barat: pemukiman penduduk61 

 

3. Visi, Misi dan Tujuan MI Al-Kautsar Durisawo 

Setiap lembaga atau intitusi dalam melaksanakan aktifitasnya selalu 

bertumpu pada garis-garis besar kebijakan yang telah ditetapkan. Salah satu 

garis besar yang dijadikan acuan dalam setiap usaha yang dilaksanakan adalah 

visi, misi, dan tujuan yang diemban oleh lembaga atau institusi tersebut. 

 

 

 

                                                           
61Lihat transkrip dokumentasi nomor: 03/D/22-03/2018 dalam lampiran penelitian ini. 
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a. Visi 

Visi dari MI Al-Kautsar Durisawo adalah mempersiapkan 

generasi Qur’ani yang berkualitas, berbudi tinggi, berbadan sehat dan 

berpengetahuan luas. 

b. Misi 

Misi dari MI Al-Kautsar Durisawo adalah sebagai berikut: 

1) Membekali peserta didik dengan pengetahuan dan pengalaman 

agama. 

2) Membekali peserta didik dengan Al-Qur’an khususnya Tahfidzul 

Qur’an 

3) Membekali peserta didik dengan pengetahuan umum (iptek) 

4) Membekali peserta didik dengan keterampilan dan keahlian sesuai 

dengan bakat dan minat masing-masing. 

c. Tujuan  

Tujuan MI Al-Kautsar Durisawo diantaranya adalah Mencetak 

anak didik/lulusan agar memiliki akhlaqul karimah, taat melaksanakan 

ajaran agama islam serta mempunyai ilmu pengetahuan agama Islam 

yang cukup untuk bekal melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi 

dan kehidupan masa depan.62 

 

 

                                                           
62Lihat transkrip dokumentasi nomor: 04/D/22-03/2018 dalam lampiran penelitian ini. 
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Pelaksanaan Tahfidz Al-Qur’an di MI Al-Kautsar Durisawo 

MI Al-Kautsar Durisawo adalah lembaga formal di bawah naungan 

yayasan Al-Husna Durisawo, sama dengan Pondok Pesantren As-Syafi’iyah 

Duisawo, yang merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang 

menjadikan Tahfidzul Qur’an sebagai program unggulan. Seluruh siswa dibina 

untuk membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar serta menghafalnya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala MI Al-KautsarDurisawo yaitu 

Ustadzah Umi Kalsum pada Sabtu, 24 Maret 2018 diperoleh informasi sebagai 

berikut: 

Program Tahfidz dibentuk pada Tahun Ajaran 2015/2016 yang melibatkan pengurus 

Pondok Pesantren As-Syafi’iyah Duisawo, komite, kemudian dari tim pengembang 

yaitu guru MI Al-Kautsar Durisawo.63 

 

Penyelenggaraan program Tahfidz ini sudah menjadi kewenangan 

Madrasah dan ada beberapa landasan serta tujuan terbentuknya program 

kegiatan Tahfidz yang telah disusun dalam kurikulum Tahfidz, kurikulum 

tersebut disusun oleh tim pengembang yaitu guru MI Al-Kautsar Durisawo. 

Landasan hukum daripada program Tahfidz ini adalah Surat Al-A’raf ayat 204 

tentang keutamaan menghafal Al-Qur’an, Surat Al-Qiyamah ayat 17 dan 18 

tentang bacaan atau kumpulan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Permendiknas No 23 

                                                           
63Lihat transkrip wawancara nomor: 03/W/24-03/2018dalam lampiran penelitian ini. 
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Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Peraturan Menteri Agama 

RI No. 2 Tahun 2008 Tentang SKL. 

Menurut ustadz Afif Himawan selaku pembimbing Tahfidz kelas 3 

dalam wawancara pada Rabu, 20 Maret 2018 menjelaskan bahwa tujuan 

dibentunya Program Tahfidz adalah sebagai berikut: 

Tujuan program Tahfidz Al-Qur’an disini ialah menumbuhkan kesadaran siswa untuk 

terbiasa berinteraksi dengan Al-Qur’an, menumbuhkan kesadaran pentingnya 

kelancaran dalam membaca Al-Qur’an, serta menumbuhkan kesadaran pentingnya 

menghafal ayat Al-Qur’an.64 

 

Untuk mencapai tujuan dari program tersebut maka dilakukan 

manajemen dalam program Tahfidz, berikut ini manajemen pelaksanaan 

progam Tahfidz: 

a. Perencanaan Program Tahfidz 

Perencanaan program Tahfidz merupakan suatu kegiatan untuk 

menentukan tujuan berdirinya suatu program. Setelah program Tahfidz 

memiliki tujuan yang jelas, maka di dalam perencanaan membuat atau 

menyusun rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan di dalam program 

Tahfidz. Berdasarkan hasil wawancara dengan ustadzah Nailatul Hidayah 

pada hari Rabu, 20 Maret 2018menjelaskan sebagai berikut: 

Dalam perencanaan program Tahfidz yaitu dengan menentukan tujuan, materi 

pembelajaran, waktu, tempat, target hafalan yang akan dicapai siswa, serta 

pembimbing pelaksanaan pelaksanaan program Tahfidz.65 

 

Penentuan jadwal pelaksanaan supaya program tahfidz dapat berjalan 

dengan lancarguna melaksanakan kegiatan tahfidz dengan kriteria waktu 

                                                           
64Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/20-03/2018dalam lampiran penelitian ini. 
65Lihat transkrip wawancara nomor: 02/W/20-03/2018dalam lampiran penelitian ini. 
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yang dapat mencapai tujuan program. Seperti yang diungkapkan oleh 

ustadz Afif Himawan selaku pembimbing Tahfidz kelas 3 dalam 

wawancara pada Rabu, 20 Maret 2018sebagai berikut: 

Terkait dengan hafalan Al-Qur’an di MI ini kami menggunakan metode talaqqi 

yaitu guru membacakan kemudian siswa menirukan sampai hafal atau bisa, 

ataupun mendikte seorang murid. Hafalannya setiap hari kecuali hari sabtu ada uji 

publik, dan ketika ada ujian madrasah. Hafalan dilaksanakan dua kali yaitu pagi 

dan sore, untuk pagi dimulai setelah sholat dhuha kemudian muroja’ah seperempat 

juz atau dua setengah lembar selama seperempat menit. Kemudian pukul 07.00-

08.00 bina nafsiyah yaitu mengulang pelajaran kemarin, hafalan doa-doa, dan 

menyebutkan keutamaan-keutamaan seperti keutamaan menghafal Al-Qur’an. 

Setelah itu menambah hafalan, sesuai dengan kemampuan siswa misalnya 1-3 ayat 

atau tergantung mood siswa. Kalau sore pukul 14.45 sebelum ashar muroja’ah 

sebentar sambil nunggu waktu ashar tiba. Setelah ashar yaitu madrasah diniyah 

sampai pukul 16.30, selain muroja’ah ada penambahan hafalan sampai 3 ayat, 

disela-sela biasanya diselingi dengan permainan, sholawatan, dan memeberi 

motivasi atau cerita-cerita.66  
 

Hal tersebut karena guru tidak mengutamakan pada kemampuan atau 

kualitas hafalan siswa. Hal itu sesuai dengan observasi di kelas 3 pada 

Jum’at 23 Maret 2018, dalam setoran hafalan tersebut di target 1-3 ayat per 

harinya. Ada dari mereka yang menyetorkan hafalan melebihi target yang 

ditetapkan bahkan ada sebagian dari mereka yang tidak memenuhi target 

dan harus mengulang hafalan.67  

b. Pelaksanaan Program Tahfidz 

Pelaksanaan program tahfidz di MI Al-Kautsar Durisawo harus 

direncanakan dan dilaksanakan dengan baik untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. Pelaksanaan program tahfidz di MI Al-Kautsar Durisawo 

sudah dikembangkan dengan baik melalui perencanaan yang matang dan 

                                                           
66Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/20-03/2018dalam lampiran penelitian ini. 
67Lihat transkrip observasi nomor: 03/O/23-03/2018dalam lampiran penelitian ini. 
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dilaksanakan dalam pembelajaran jam pertama. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan kepala MI Al-KautsarDurisawo yaitu Ustadzah Umi 

Kalsum pada Sabtu, 24 Maret 2018 diperoleh informasi sebagai berikut: 

Jam pertama ada bina nafsiyah, anak-anak masuk setelah sholat dhuha pukul 7, 

isinya doa, asmaul husna, muroja’ah sedikit, baru wali kelas turun untuk 

memonitoring tentang ibadahnya baik disekolah atau dirumah apakah sholatnya 

dalam sehari bolong apa tidak, ikut jamaah apa tidak, mengaji apa tidak, kemudian 

dilanjutkan merefresh pelajaran kemarin, setelah itu ada motivasi bisa tentang 

karakter, hafalannya, siapa yang banyak hafalannya.68 

 

Menurut hasil wawancara dengan ustadzah Nailatul Hidayah pada 

hari Rabu, 20 Maret 2018 menjelaskan pelaksanaan program tahfidz 

sebagai berikut: 

Penerapan kelas 1 dan 2 masih di bimbing oleh gurunya, karena masih banyak yang 

belum bisa baca Al-Qur’an. Biasanya dengan dicontohkan atau dipraktekkan 

beberapa kali kemudian siswa menirukan, lama-kelamaan menjadi hafal sendiri. 

Sedangkan siswa kelas 3 hampir mirip, akan tetapi sudah bisa mandiri, dibacakan 

berapa kali akan hafal sendiri. Kita contohkan, biasanya ustadz Afif mengaji 

kemudian siswanya disuruh menyimak sampai dua setengah lembar atau 

seperempat juz. Jika anak itu tau ustadnya mengaji tidak banyak salahnya maka 

akan termotivasi oleh ustadznya. Jika saya motivasinya dari nasihat, dicontohkan 

atau dipraktikkan yang sesungguhnya. Akan tetapi, anak itu mandi dengan kata-

kata, anak itu di iming-imingi dengan pahala maka semangat sekali. Sedangkan 

targetnya yaitu dulu baru pertama kali membuka MI ini kami menargetkan 3 juz 

sampai kelas, tapi pada kenyataannya kelas 3 ini yang sudah berjalan ada yang 

sudah sampai juz 3 menginjak juz 4. Jadi, sekarang target kami menjadi setiap 

tahunnya 1 juz, berarti lulus dari MI ini minimal hafal 6 juz.69 

 

Berhubung siswa dari latar belakang yang berbeda, maka MI Al-

Kautsar Durisawo mempunyai target 6 juz. Siswa kelas 3 sekarang sudah 

hafal 3 juz, menginjak 4 juz. Hal ini sesuai observasi peneliti pada Kamis 

05 Maret 2018.70 

 

                                                           
68Lihat transkrip wawancara nomor: 03/W/24-03/2018dalam lampiran penelitian ini. 
69Lihat transkrip wawancara nomor: 02/W/20-03/2018dalam lampiran penelitian ini. 
70Lihat transkrip observasi nomor: 06/O/05-04/2018dalam lampiran penelitian ini. 
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2. Peran Guru Tahfidz dalam Menumbuhkan Motivasi Menghafal Al-

Qur’an di MI Al-Kautsar Durisawo 

Deskripsi hasil penelitian merupakan kumpulan data yang telah 

diperoleh dalam pelaksanaan penelitian melalui wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Adapun data yang diperoleh terhadap peran guru tahfidz dalam 

menumbuhkan motivasi menghafal Al-Qur’an siswa di MI Al-Kautsar 

Durisawo sebagai berikut: 

Peran guru tahfidz dalam menumbuhkan motivasi siswa menghafal Al-

Qur’an merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar. Hal tersebut 

merupakan tanggungjawab guru sebagai pelaksana program tahfidz Al-

Qur’an.  Hal itu dimaksudkan untuk membiasakan siswa berinteraksi dengan 

Al-Qur’an, dapat membaca dan menghafal ayat Al-Qur’an dengan baik. Peran 

guru tahfidz dalam menumbuhkan motivasi siswa menghafal Al-Qur’an 

sangatlah penting, karena merupakan salah satu usaha agar dapat terwujudnya 

tujuan daripada program tahfidz di MI Al-Kautsar Durisawo. 

Di MI Al-Kautsar Durisawo, tugas membimbing siswa dalam 

pelaksanaan program tahfidz sepenuhnya diberikan kepada guru tahfidz, guru 

kelas hanya bertugas mendampingi. Jadi guru tahfidz dituntut untuk bisa 

menguasai ilmu Al-Qur’an. Karena di dalam pembelajaran guru itu yang lebih 

mengetahui sifat anak didiknya, selain itu ada pembiasaan yang dilakukan 

oleh guru dalam setiap pembelajaran, jadi guru lebih tahu metode apa yang 

tepat untuk diterapkan dan juga menghadapi berbagai kesulitan peserta didik. 
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Berdasarkan wawancara dengan ustadz Afif Himawan selaku pembimbing 

Tahfidz kelas 3 pada Rabu, 20 Maret 2018 sebagai berikut: 

Peran guru dalam menumbuhkan motivasi sangat besar yaitu dengan menumbuhkan 

kesadaran menghafal Al-Qur’an, kecintaan membaca terhadap Al-Qur’an. Setiap guru 

berbeda caranya untuk menumbuhkan motivasi menghafal Al-Qur’an, seperti 

menyebutkan keutamaan-keutamaan hafal Al-Qur’an maupun hadits-hadits tentang 

hafal Al-Qur’an.71 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ustadzah Nailatul Hidayah pada 

hari Rabu, 20 Maret 2018 menjelaskan peran guru dalam menumbuhkan 

motivasi siswa menghafal Al-Qur’an sebagai berikut: 

Suasana kita buat gembira dan ceria, jika anak-anak bosen atau malas maka diganti 

dengan cerita atau permainan akhirnya tidak jadi hafalan, agar anak merasa tidak 

tertekan. Dalam cerita tersebut ada unsur motivasinya, seperti cerita ulama-ulama 

zaman dahulu, dan para sahabat teladan.72 

 

  Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala MI Al-KautsarDurisawo 

yaitu Ustadzah Umi Kalsum pada Sabtu, 24 Maret 2018 menjelaskan peran 

sekolah dalam menumbuhkan motivasi siswa menghafal Al-Qur’an sebagai 

berikut: 

Untuk dari sekolah ada uji publik, setiap hari sabtu bergilir dengan mengundang wali 

murid untuk mengetahui perkembangan hafalan anaknya. Kegiatan ini orang tuanya 

juga senang, anak juga termotivasi. Yang maju biasanya 6-10 orang. Dari sekolah juga 

ada munaqosah untuk memotivasi mengevaluasi sejauh mana keberhasian hafalan 

siswa, tahun kemarin dilaksanakan bulan maret, untuk tahun ini insyaallah bulan april. 

Dalam munaqosah ada beberapa tahap, yang pertama majelisan yaitu anak membaca 

semua yang diujikan, tergantung yang diujikan. Jika yang diujikan 1 juz maka 

membaca 1 juz, jika ikut 2 juz maka yang diujikan 2 juz. Setelah itu ada munaqosah, 

masing-masing siswa diuji dari ustadz sini 1 biasanya ustadz Afif, dan dari luar dari 

Jami’atul Qura’ wa Huffadz atau dari LPTQ Kabupaten Ponorogo. Setelah itu 

dilanjutkan dengan wisuda, layaknya wisuda beneran kemudian uji publik, semua yang 

hadiri boleh bertanya maqro’ yang hari itu di ujikan. Selain itu dari orang tua juga 

dapat memotivasi dengan menyimak hafalan siswa.73 

 

                                                           
71Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/20-03/2018dalam lampiran penelitian ini. 
72Lihat transkrip wawancara nomor: 02/W/20-03/2018dalam lampiran penelitian ini. 
73Lihat transkrip wawancara nomor: 03/W/24-03/2018dalam lampiran penelitian ini. 
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  Dalam penerapan metode tersebut harus didukung olehsemua pihak, 

baik dari guru tahfidz, guru kelas maupun dari orang tua. Motivasi dari orang 

tua sangatlah penting, karena siswa banyak menghabiskan waktu dengan 

orang tua dibandingkan dengan guru. Hal ini sesuai dengan observasi peneliti 

padaJum’at 23 Maret 2018.74 

 

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Menghafal Al-Qur’an 

di MI Al-Kautsar Durisawo 

Secara umum dalam pelaksanaan program tahfidz di MI Al-Kautsar 

Durisawo mengalami masalah yang begitu berarti, meskipun demikian ada 

beberapa faktor pendukung dan ada pula faktor penghambat. 

a. Faktor Pendukung 

 Ada beberapa faktor pendukung dalam program tahfidz di MI Al-

Kautsar Durisawo. Berdasarkan wawancara dengan ustadz Afif Himawan 

selaku pembimbing Tahfidz kelas 3 pada Rabu, 20 Maret 2018 sebagai 

berikut: 

Faktor pendukungnya yaitu sarana prasarana yang memadai, wali murid yang 

mendukung seperti memberi motivasi dan menuruti semua keinginan yang 

diminta. Selain itu shodaqoh orang tua juga berpengaruh terhadap hafalan Al-

Qur’an. Orang tua yang shodaqohnya banyak, biasanya anaknya lancar dan cepat 

dalam hafalannya.75 

 

                                                           
74Lihat transkrip observasi nomor: 03/O/23-03/2018 dalam lampiran penelitian ini. 
75Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/20-03/2018dalam lampiran penelitian ini. 



 
 

62 
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ustadzah Nailatul Hidayah 

pada hari Rabu, 20 Maret 2018 menjelaskan bahwa faktor pendukung 

siswa dalam menghafal Al-Qur’an sebagai berikut: 

Salah satunya dengan bina nafsiyah yaitu kemandirian pribadi, individual, 

manfaatnya ada muroja’ah bersama surat yang sudah dihafalkan, hafalan doa-

doa, dan memberi motivasi tentang keutamaan, pahala-pahala menghafal Al-

Qur’an. Selain itu juga ada uji publik setiap hari sabtu kecuali pas ada ujian atau 

tanggal merah, yang maju dijadwal biasanya 6 anak, dan mengundang wali murid 

untuk mengetahui sejauh mana prestasi hafalan anaknya. Selain itu juga ada 

munaqosah atau wisuda Al-Qur’an setiap tahunnya 1 juz, dan diuji oleh penguji 

dari ustadznya sendiri yaitu ustadz Afif Himawan dan juga penguji dari luar. 

Selain itu diikutkan lomba-lomba seperti lomba MHQ atau lomba hafalan 1 juz 

tilawah di kecamatan.76 

 

 Salah satu usaha dari sekolah untuk mendukung dan memotivasi 

siswa dalam hafalannya yaitu uji publik yang dilaksanakan setiap hari 

sabtu, kecuali jika ada ujian sekolah. Siswa hafalan didepan teman, 

ustadz-ustadzah dan wali murid yang hari itu maju. Wali murid di undang 

agar mengetahui kemampuan hafalan anaknya. Hal ini sesuai dengan 

observasi peneliti pada Sabtu 31 Maret 2018.77 

b. Faktor penghambat 

Ada beberapa faktor penghambat dalam program tahfidz di MI Al-

Kautsar Durisawo. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala MI Al-

Kautsar Durisawo yaitu Ustadzah Umi Kalsum pada Sabtu, 24 Maret 

2018 diperoleh informasi sebagai berikut: 

Faktor penghambatnya yatu kesadaran, kedewasaan, kemandirian, wali murid, 

lingkungan yang disekolah ngaji kemudian dirumah tidak nderes, sulit membagi 

jam pelajaran untuk jam tahfidz dan jam pelajaran biasa. Dari siswanya sendiri 

banyak yang belum bisa membaca Al-Qur’an, sehingga menghambat 

hafalannya.78 

                                                           
76Lihat transkrip wawancara nomor: 02/W/20-03/2018dalam lampiran penelitian ini. 
77Lihat transkrip observasi nomor: 04/O/31-03/2018dalam lampiran penelitian ini. 
78Lihat transkrip wawancara nomor: 03/W/24-03/2018dalam lampiran penelitian ini. 
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 Berdasarkan hasil wawancara dengan ustadz Afif Himawan selaku 

pembimbing Tahfidz kelas 3 pada Rabu, 20 Maret 2018 sebagai berikut: 

Penghambatnya yaitu keaktifan siswa kurang, kerjasama dari wali murid kurang, 

biasanya diajak rekreasi atau menghadiri acara, jadi siswa terganggu hafalannya 

karena ketinggalan dengan temannya. Selain itu siswa suka ramai sendiri atau 

tidak mendengarkan, biasanya siswa yang ramai disuruh berdiri.79 

 

Salah satu faktor penghambat hafalan siswa yaitu kerja sama antara 

orang tua, seperti kurangnya motivasi dan dukungan dari orang tua. Hal 

itu terbukti ketika ada uji publik, siswa yang mendapat dukungan dan 

motivasi dari orang tua hafalnnya sangat lancar. Hal ini sesuai dengan 

observasi peneliti pada Sabtu 31 Maret 2018.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
79Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/20-03/2018dalam lampiran penelitian ini. 
80Lihat transkrip observasi nomor: 04/O/31-03/2018dalam lampiran penelitian ini. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

Setelah data yang diketahui sebagaimana yang peneliti sajikan pada deskripsi 

data diatas, maka sebagai tindak lanjut dari penelitian ini yaitu menganalisis data-

data yang terkumpul dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif yaitu 

menerangkan keadaan dengan menggunakan kata-kata secara terperinci sebagai 

berikut: 

A. Pelaksanaan Tahfidz Al-Qur’an di MI Al-Kautsar Durisawo 

Pelaksanaan kegiatan program Tahfidz merupakan salah satu terobosan 

bagi lembaga Pendidikan Islam baik negeri maupun swasta. Karena 

pertimbangan optimalisasi waktu dan meningkatkan hafalan Al-Qur’an 

terhadap siswa di MI Al-Kautsar Durisawo yang merupakan sebuah program 

wajib dari madrasah. Kehadiran program Tahfidz di MI Al-Kautsar Durisawo 

sangat diminati oleh orang tua dalam memilih sekolah untuk anaknya. Hal 

tersebut dapat dilihat dengan semakin banyaknya jumlah siswa di MI Al-

Kautsar Durisawo.  

Tujuan MI Al-Kautsar Durisawo diantaranya adalah Mencetak anak 

didik/lulusan agar memiliki karimah, taat melaksanakan ajaran agama islam 

serta mempunyai ilmu pengetahuan agama islam yang cukup untuk bekal 

melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi dan kehidupan masa depan. 

Pembiasaan pagi adalah sebutan kegiatan yang ada di MI Al-Kautsar 

Durisawodimulai pukul 06.45-07.00 merupakan kegiatan yang dilaksanakan 
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sebelum pelajaran dimulai yaitu ketika masuk gerbang berjabat tangan dengan 

Bapak Ibu Guru dan langsung dilanjutkan sorogan Al-Qur’an untuk siswa kelas 

1, dan muroja’ah sebentar dua setengah lembar atau lima halaman atau 

seperempat juz untuk siswa kelas 2 dan 3. Sholat dhuha berjama’ah adalah 

kegiatan rutin yang dilakukan sebelum bina nafsiyah. Surat yang dibaca pada 

saat sholat dhuha yaitu surat yang telah dihafalkan sebelumnya dengan tujuan 

muroja’ah atau mengulang-ulang hafalan.  

Kegiatan selanjutnya adalah pembiasaan wajib setiap pagi sebelum 

pelajaran dimulai,dari pukul 07.00-08.00 yaitu  bina nafsiyah dimulai dengan 

do’a sebelum pelajaran, Asmaul Husna, muroja’ah tentang pelajaran kemarin 

dengan guru kelas, setelah itu muroja’ah Al-Qur’an dengan guru tahfidz, dan 

juga menambah hafalan biasanya 1-3 ayat juz 30 untuk kelas 1, untuk kelas 2 

dan 3 yaitu sampai dengan 3 baris, karena sudah masuk juz 1.  

Pelajaran biasa dimulai dari pukul 08.00 sampai masuk waktu dhuhur. 

Setelah sholat dhuhur siswa melakukan sorogan Al-Qur’an untuk melancarkan 

bacaannya. Makan siang sampai pukul 13.00. Pukul 13.00-14.00 adalah waktu 

wajib tidur siang bagi siswa. Kegiatan dimulai kembali pukul 14.30-16.30 yaitu 

Madrasah Diniyah dan sholat ashar berjama’ah di masjid. Kegiatan dalam 

Madrasah Diniyah ini diantaranya yaitu muroja’ah surat yang telah dihafalkan, 

menambah hafalan 1-3 ayat, latihan menulis ayat Al-Qur’an dengan guru 

menuliskan ayat di papan tulis kemudian siswa menulisnya sampai beberapa 

kali sesuai perintah agar terbiasa menulis ayat Al-Qur’an, dan khusus kelas 3 

ada tambahan sholawatan untuk selingan agar tidak jenuh.  



 
 

66 
 

Dalam pelaksanaan tersebut siswa diharapkan dapat menambah hafalan 

yang baru dihafalkan dan dapat mengulang hafalan yang telah dihafalkan dari 

hari-hari sebelumnya. Selanjutnya guru tidak membatasi atau mewajibkan surat 

atau ayat yang akan dihafal, guru hanyalah menganjurkan keistiqomahan dalam 

menghafal ayat Al-Qur’an tersebut, karena hafalannya sudah di seragamkan 

untuk semua siswa. 

Menghafal Al-Qur’an merupakan ibadah yang sangat mulia. Kegiatan 

tersebut termasuk kesibukan yang terpuji. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Ahmad Salim Badwilan dalam bukunya Panduan Cepat Menghafal Al-Qur’an 

“menghafal Al-Qur’an merupakan kemuliaan di dunia dan di akhirat.81 

Kegiatan tersebut akan lebih mulia jika dibarengi dengan niat mendekatkan diri 

kepada Allah SWT dan sekaligus merenungi ayat-ayatNya. Kegiatan ini akan 

menjadi ketaatan yang berpahala besar.  

MI Al-Kautsar Durisawo ini menggunakan program pendidikan 

kepesantrenan, bukan program fullday walaupun pembelajarannya sampai sore. 

Jadi, sistem yang digunakan juga seperti yang diterapkan di Pesantren. 

Kegiatan pembelajaran efektif dimulai pukul 06.45-16.30 untuk hari senin-

kamis, untuk hari jum’at pukul 06.45-14.00 ada tambahan ekstrakurikuler 

pramuka, untuk hari sabtu 06.45-11.00 digunakan khusus ekstrakurikuler 

seperti qira’, banjari, dan kaligrafi. 

 

                                                           
81Ahmad Salim Badwilan, Panduan Cepat Menghafal Al-Qur’an(Jogjakarta: DIVA Press, 

2009),18. 
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B. Peran Guru Tahfidz dalam Menumbuhkan Motivasi menghafal Al-

Qur’an di MI Al-Kautsar Durisawo 

Untuk meningkatkan kegiatan hafalan Al-Qur’an diperlukan peran dari 

guru agar kegiatan tersebut lebih meningkat, diantaranya yaitu: 

1. Guru sebagai Motivator 

 Dalam tercapainya tujuan dari program Tahfidz di MI Al-Kautsar 

Durisawo tentu tidak terlepas dari peran guru dalam meningkatkan motivasi 

siswa untuk terus menghafal dan juga menjaga hafalan Al-Qur’an. Karena 

pada dasarnya menghafal Al-Qur’an pada usia anak kelas Madrasah 

Ibtidaiyah tidaklah mudah, oleh karena itu peran guru dalam meningkatkan 

motivasi siswa sangatlah penting.  

Hal yang harus dilakukan guru adalah menyampaikan tentang manfaat 

dan pentingnya menghafal Al-Qur’an yaitu dapat meningkatkan kualitas 

umat dan juga sebagai upaya umat muslim dalam menjaga kemutawatiran 

Al-Qur’an. Dalam pembelajaran Tahfidz guru lebih mengutamakan untuk 

mengajar dengan memperhatikan anak satu persatu yaitu dengan 

pendekatan individual. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui berbagai 

kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Kemudian apabila peserta didik 

memiliki kesulitan dalam menghafal guru memberikan solusi dengan 

mengajak berbicara dengan bahasa yang sederhana sehingga siswa lebih 

terbuka, kemudian guru memberikan bimbingan untuk memecahkan 

problem yang dimiliki oleh siswa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Ahmad Salim Badwilan dalam bukunya Panduan Cepat Menghafal Al-
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Qur’an, “cara yang dapat dilakukan oleh guru dalam meningkatkan 

motivasi siswa salah satunya yaitu dengan cara pemecahan problem, guru 

harus memahami keadaan siswa dan membantu memecahkan persoalan 

serta hambatan yang terjadi.82 

Hal lain yang dilakukan guru adalah menciptakan hubungan harmonis 

dengan siswa, menciptakan hubungan yang harmonis antara guru dan siswa 

adalah suatu keharusan yang terus dibina, jika siswa sudah merasa nyaman 

dengan gurunya siswa akan lebih giat menambah hafalannya dan semakin 

memudahkan proses pelaksanaan program tahfidz dan guru lebih bisa 

mengenal karakter dari masing-masing siswa.  

2. Guru sebagai Pembimbing 

Kemudian dalam bimbingan untuk membantu siswa lebih mengingat 

dan mempermudah dalam menghafal Al-Qur’an di MI Al-Kautsar 

Durisawo jam pertama digunakan untuk bina nafsiyah, yaitu dengan 

menceritakan berbagai kisah dan pengalaman dari penghafal Al-Qur’an 

terdahulu akan menjadikan siswa termotivasi untuk senantiasa menghafal 

dan menjaga Al-Qur’an. Siswa berkumpul membentuk lingkaran sesuai 

kelas masing-masing. Dilanjutkan membaca do’a sebelum pembelajaran 

dan membaca asmaul husna. Setelah itu dilanjutkan dengan memberi 

pertanyaan seputar pelajaran kemarin, bertanya siapa yang sholatnya masih 

belum genap lima waktu, siapa yang tidak jama’ah lima waktu, memberikan 

                                                           
82Ahmad Salim Badwilan, Panduan Cepat Menghafal Al-Qur’an(Jogjakarta: DIVA Press, 

2009),177-186. 
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motivasi tentang keutamaan-keutamaan menghafal Al-Qur’an, hafalan doa-

doa dan muroja’ah surat-surat yang sudah dihafalkan, serta setoran hafalan 

sesuai dengan kemampuan siswa misalnya 1-3 ayat. Dalam penerapan 

metode harus didukung oleh semua pihak, baik dari guru tahfidz, guru kelas 

maupun dari orang tua. Motivasi dari orang tua sangatlah penting, karena 

siswa banyak menghabiskan waktu dengan orang tua dibandingkan dengan 

guru. Dalam mengaplikasikan metode tersebut guru tahfidz melakukan 

kolaborasi dengan guru mata pelajaran, program ini akan berjalan secara 

efektif apabila didukung oleh semua pihak, yang dalam hal ini khususnya 

guru mata pelajaran pada setiap dimulainya bina nafsiyah. Guru tahfidz 

berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lainnya dalam rangka 

memperoleh informasi tentang siswa seperti prestasi belajar, kehadirannya, 

pribadinya dan mengidentifikasi aspek-aspek bimbingan yang dapat 

dilakukan oleh guru tahfidz. 

3. Guru sebagai Fasilitator 

Guru dalam menjaga motivasi siswa dengan melaksanakan kegiatan uji 

publik setiap hari sabtu kecuali jika ada ujian sekolah. Siswa yang maju 

yaitu sesuai jadwal atau yang sudah lancar hafalannya. Siswa hafalan 

didepan teman, ustadz-ustadzah dan wali murid yang hari itu maju. Wali 

murid di undang agar mengetahui sejauh mana kemampuan hafalan 

anaknya. Salah satu faktor penghambat hafalan siswa yaitu kerja sama 

antara orang tua, seperti kurangnya motivasi dan dukungan dari orang tua. 

Setelah uji publik selesai dilanjutkan dengan ekstrakurikuler, yaitu ada seni 
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menulis arab atau kaligrafi, ada latihan banjari dan juga ada qira’ untuk 

memperindah bacaan Al-Qur’an.  

4. Guru sebagai Evaluator 

Guru memberikan penghargaan terhadap hasil pencapaian siswa dengan 

memberikan nilai yang baik dan pujian terhadap pencapaian hafalan siswa. 

Sesuai dengan teori motivasi Maslow dalam bukunya Dimyati dan Mudjiono 

yang terdapat dalam lima tingkatan, yaitu kebutuhan rasa aman dan 

perlindungan (safety and security) lebih jelasnya adalah terlindung dari 

perlakuan tidak adil, yang selanjutnya yaitu kebutuhan akan penghargaan 

(esteem needs) kebutuhan dihargai karena prestasi.83 

Dengan adanya berbagai upaya yang dilakukan guru dalam 

meningkatkan motivasi menghafal Al-Qur’an melalui program tahfidz di MI 

Al-Kautsar Durisawo sangat membantu siswa untuk lebih giat dalam menghafal 

Al-Qur’an dan sangat membantu dalam tercapainya tujuan daripada program 

tahfidz di MI Al-Kautsar Durisawo yaitu menumbuhkan kesadaran siswa akan 

pentingnya menghafal Al-Qur’an serta membiasakan siswa untuk selalu 

berinteraksi dengan Al-Qur’an. 

 

 

 

                                                           
83Dimyati dan Mudjiono, Belajar &Pembelajaran(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013),88. 
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C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan MenghafalAl-Qur’an di 

MI Al-Kautsar Durisawo 

Dalam pelaksanaan menghafal Al-Qur’an di MI Al-Kautsar Durisawo 

tidak terlepas dari berbagai faktor, baik yang mendukung maupun yang 

menghambat. Hal ini tidak dapat dipungkiri semua pelaksana penghafal Al-

Qur’an pasti mengalami hambatan, agar dapat menghindari segala hal yang 

merintangi kita harus benar-benar tanggap dalam menyikapinya. 

Adapun faktor-faktor pendukung dalam meningkatkan hafalan  Al-

Qur’an di MI Al-Kautsar Durisawo, sebagai berikut: 

1. Orang tua harus mendukung dan selalu memberi motivasi anak, menuruti 

semua keinginan yang diminta anak, shodaqoh orang tua juga berpengaruh 

terhadap hafalan Al-Qur’an. Orang tua yang shodaqohnya banyak, 

biasanya anaknya lancar dan cepat dalam hafalannya, hal ini seperti yang 

terjadi di MI Al-Kautsar Durisawo. Motivasi dapat dikatakan tujuan atau 

pendorong, dengan tujuan yang sebenarnya menjadi daya penggerak utama 

bagi seseorang dalam mendapatkan atau mencapai apa yang diinginkan. 

Motivasi siswa sangat diperlukan dalam kegiatan hafalan, jika sesorang 

tidak memiliki motivasi dalam menghafal maka tidak mungkin dapat 

melaksanakan kegiatan hafalan dengan baik. Motivasi juga berfungsi 

sebagai pendorong perbuatan, pengarah dan penggerak. 

2. Guru dan sekolah juga sangat diperlukan. Motivasi dari guru harus 

memberi semangat dan sadar terhadap kecintaan Al-Qur’an, pentingnya 

membaca Al-Qur’an, keutamaan-keutamaan menghafal Al-Qur’an. 
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Sekolah mempunyai komitmen tidak merubah jadwal yang sudah berjalan, 

yaitu jam pertama bina nafsiayah, dan uji publik setiap hari sabtu. Kegiatan 

ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hafalan siswa. 

3. Muroja’ah dengan sistem bergantian surat yang sudah 

dihafalkan.Muroja’ah sangat membantu hafalan siswa, karena mengulang-

ulangi hafalan yang sudah dihafalkkan, bisa dilaksanakan disekolah 

dengan teman atau guru, dan bisa dilaksanakan dirumah dengan orang tua.  

Sedangkan faktor-faktor penghambat dalam meningkatkan hafalan Al-

Qur’an di MI Al-Kautsar Durisawo meliputi: 

1. Kemampuan siswa dalam membaca yang berbeda-beda. Kemampuan 

merupakan kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki manusia untuk 

melakukan sesuatu. Kemampuan setiap manusia pasti berbeda-beda, 

seperti halnya dalam melaksanakan hafalan Al-Qur’an, kemampuan 

membaca pun berbeda setiap anaknya. 

2. Kemampuan siswa dalam menghafal yang berbeda-beda. Daya ingat siswa 

juga tidak sama ketika hafalan membutuhkan daya ingat yang kuat. Seperti 

halnya dalam kegiatan hafalan Al-Qur’an perlu membutuhkan daya ingat 

yang kuat. Apabila daya ingat siswa lemah maka akan menghambat 

pelaksanaan guru dalam meningkatkan hafalan Al-Qur’an. 

3. Alokasi waktu yang kurang. Dalam melaksanakan kegiatan hafalan apabila 

waktu yang dimiliki tidak memungkinkan atau kurang itu sangat 

menghambat pelaksanaan yang telah ditentukan.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dengan judul Peran Guru 

dalam Menumbuhkan Motivasi Menghafal Al-Qur’an di MI Al-Kautsar 

Durisawo Ponorogo dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pembelajaran hafalan Al-Qur’an di MI Al-Kautsar Durisawo merupakan 

kegiatan hafalan yang dilaksanakan sebelum pelajaran dimulai, yaitu ketika 

jam pertama atau bina nafsiyah. Kegiatan hafalan dimulai pukul 07.00-

08.00 WIB yang diawali dengan do’a sebelum pelajaran, Asmaul Husna, 

muroja’ah, menambah hafalan, latihan menulis ayat Al-Qur’an. Selain itu 

juga dilaksanakan setelah pelajaran selesai, yaitu ketika madrasah diniyah, 

pada pukul 14.30-16.30 WIB.  

2. Guru Tahfidz sangat berperan dalam menumbuhkan motivasi menghafal 

Al-Qur’an, seperti yang adadi MI Al-Kautsar peran guru dalam 

menumbuhkan motivasi menghafal Al-Qur’anada 4 yaitu:sebagai 

motivatorsiswa  untuk terus menghafal dan juga menjaga hafalan Al-

Qur’an, sebagai pembimbing dalam kegiatan bina nafsiyah, sebagai 

fasilitator dalam kegiatan uji publik, dan sebagai evaluator dengan 

memberikan penghargaan terhadap hasil pencapaian hafalan siswa. 

3. Faktor pendukung dalam meningkatkan hafalan Al-Quran di MI Al-Kautsar 

Durisawo yaitu motivasi dari orang tua, motivasi dari guru dan sekolah, dan 
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muroja’ah. Selain faktor  pendukung ini terdapat juga faktor yang 

menghambat yaitu kemampuan siswa dalam membaca yang berbeda-beda, 

kemampuan siswa dalam menghafal yang berbeda-beda, dan alokasi waktu 

yang kurang. 

 

B. Saran  

Dari temuan penelitian ini, ada beberapa rekomendasi yang ditujukan 

kepada: 

1. Kepala sekolah MI Al-Kautsar Durisawo  

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh kepala sekolah sebagai 

tambahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam kegiatan 

pembelajaran terutama kegiatan hafalan Al-Qur’an serta untuk memotivasi 

siswa agar lebih meningkatkan hafalannya. 

2. Bagi Guru 

a. Guru dapat menggunakan hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan 

untuk mengembangkan strateginya dalam meningkatkan hafalan Al-

Qur’an para siswanya. 

b. Guru dapat meningkatkan peran dan kompetensinya dalam mengajar, 

karena dalam proses belajar mengajar, karena dalam proses belajar 

mengajar sebagian besar ditentukan oleh peran guru. 

c. Guru hendaknya di dalam mengajar harus komunikatif dan memberi 

suri tauladan yang baik sehingga dapat terjalin interaksi yang baik 

antara guru dengan siswanya. 
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d. Guru hendaknya senantiasa memantau, mengevaluasi, dan 

memperbaharui kegiatan Al-Qur’an, sehingga program hafalnnya dapat 

berjalan secara efektif dan membuahkan banyak penghafal Al-Qur’an. 

3. Bagi Siswa 

a. Siswa hendaknya selalu optimis, belajar dengan giat dan sungguh-

sungguh menuntut ilmu. 

b. Siswa hendaknya lebih meningkatkan kemampuan dirinya dalam 

belajar dan lebih aktif dalam mengiuti proses pembelajaran. 

c. Siswa dapat menggunakan hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan 

atau motivasi untuk lebih meningkatkan lagi hafalan Al-Qur’an. 
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