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Kata Kunci: Metode Takrir dalam Ektrakulikuler Tahfidz 

 Pembelajaran tahfidz merupakan suatu keutamaan 

yang besar untuk memelihara dan menjaga kemurnian al-

Qur‟an. Menghafal al-Qur‟an dibutuhkan niat yang lurus, 

ikhlas, konsentrasi penuh, harus gigih, bersemangat tinggi, 

istiqomah dan disiplin. MIN 2 Madiun merupakan salah satu 

lembaga yang memiliki banyak kegiatan ektrakulikuler yang 

salah satunya adalah ektrakulikuler tahfidz, yang dimana 

ektrakulikuler tahfidz ini membantu anak untuk memiliki rasa 

kedisiplinan waktu. Metode yang diterapkan adalah metode 

takrir, penerapan metode takrir ini membantu siswa untuk 

mengontrol waktu untuk mengulang kembali hafalannya. 

Berdasarkan paparan diatas peneliti ingin mengetahui lebih 

dalam tentang pelaksanaan ektrakulikuler tahfidz di MIN 2 

Madiun dengan menggunakan metode takrir. 

Tujuan penelitian, pertama, untuk mengetahui 

pelaksanaan ektrakulikuler tahfidz di MIN 2 Madiun. Kedua, 

untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam 

penggunaan metode takrir dalam ektrakulikuler tahfidz di MIN 

2 Madiun. Ketiga, untuk mengetahui dampak penggunaan 

metode takrir terhadap kemampuan menghafal al-Qur‟an siswa 

MIN 2 Madiun? 

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, teknik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara 



 
 

 
 

dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang 

digunakan adalah kodifikasi data, penyajian data, menarik 

kesimpulan dan vertifikasi. 

Berdasarkan analisis data penelitian, maka hasil 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. (1) pelaksanaan 

ektrakulikuler tahfidz dengan menggunakan metode takrir di 

MIN 2 Madiun ini membantu anak untuk tetap menjaga 

hafalannya dengan selalu mengulang-ngulang hafalannya di 

sela-sela kegiatannya. (2) Faktor Pendukung dan Penghambat 

dalam Penggunaan Metode Takrir dalam Ektrakulikuler 

Tahfidz di MIN 2 Madiun adanya motivasi dan dorongan dari 

orang tua yang dapat membuat anak untuk bersemangat 

mentakrir dan menambah hafalan, dan penghambat metode 

takrir adalah kurang pahamnya dalam makhrijul hurufnya dan 

kurangnya motivasi dan dukungan dari orang tua (3) dampak 

penggunaan metode takrir terhadap kemampuan menghafal Al-

Qur‟an siswa MIN 2 Madiun, dari anak yang terbiasa 

menghafal menjadikan keterbiasaan mereka menghafal dan 

lebih mudah menghafal di pelajaran lainnya, contohnya seperti 

menghafal kosa kata bahasa arab atau bahasa inggris. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur‟an adalah kalamullah yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad Saw , sebagai mukjizat. Mukjizat 

yang luar biasa, diluar batas kemampuan manusia. Salah 

satu bukti Al-Qur‟an bukan karya manusia adalah 

terpeliharanya lafadz dan maknanya. Surah, ayat, bahkan 

hurufnya tidak akan berubah. Allah yang menjaganya 

keaslian Al-Qur‟an. Sekiranya golongan jin dan manusia 

berkumpul untuk membuat satu ayat semisalnya saja, 

hasilnya pasti nihil. 

ُقْل لَِئِن اْجَتَمَعِت اإلْنُس َواْلِْنُّ َعَلى َأْن يَْأتُوا ِبِْثِل َهَذا اْلُقْرآِن ال يَْأتُوَن ِبِْثِلِه 
 َوَلْو َكاَن بَ ْعُضُهْم لِبَ ْعٍض ظَِهريًا

Artinya : “katakanlah : sesungguhnya jika manusia dan jin 

berkumpul untuk membuat yang serupa Al-

Qur’an ini, niscaya mereka tidak akan dapat 

membuat yang serupa dengannya, sekalipun 

sebagian mereka membantu sebagian yang 

lain.”(Al-Isra‟{17}: 88).
1
 

                                                             
1 Saied Al-Makhtum, Karantina Hafalan lAl-Qur’an Sebulan 

(Ponorogo: Alam Pena), 21 
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Ayat di atas semakin menguatkan kedudukan Al-

Qur‟an sebagai kitab suci dan buku karya Muhammad 

sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang kafir. 

Rasulullah Saw bukan mengarang Al-Qur‟an, melainkan 

beliau menerima wahyu yang ditugaskan untuk 

menyampaikan kepada umatnya. Bagaimana mungkin 

seorang „ummi (buta huruf) bisa melahirkan karya luar 

biasa, yang susunan kata dan kalimatnya sulit dijangkau 

oleh kemampuan manusia.
2
 

Sesungguhnya Al-Qur‟an kitab suci yang 

menakjubkan. Al-Qur‟an Allah turunkan dengan uslub 

yang tinggi, tidak akan tersaingi oleh karya sastrawan 

terhebat manapun. Gaya bahasa Al-Qur‟an membuat kafir 

Quraisy tertunduk saat mendengarkan lantunan Al-Qur‟an. 

Al-Qur‟an satu-satunya kitab yang dipelihara langsung oleh 

Allah Swt. Usaha-usaha lislam phobia untuk mengubah 

                                                                                                                                 
 

2 Ibid, 22. 
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atau memalsukan Al-Qur‟an tidak mungkin berhasil. 

Melalui penghafal Al-Qur‟an Allah menjaga 

keutuhan kitab suci-Nya. Tingginya kesadaran ummat 

islam untuk menghafalkan Al-Qur‟an semakin 

mengokohkan Al-Qur‟an sebagai kitab suci yang paling 

banyak dihafal. Kaum muslimin menghafalkan ayat demi 

ayat, surah demi surah dan juz demi juz kemudian 

menyimpannya di dada mereka. Sehingga mustahil bagi 

mereka yang anti Islam untuk mengubah atau memalsukan 

Al-Qur‟an.
3
 

Pada zaman sekarang ini kegiatan kaum muslimin 

untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Qur‟an, baik itu secara 

keseluruhan ataupun sebagian semakin meningkat. Hal ini 

benar adanya karena banyaknya lembaga pendidikan Islam 

yang memasukkan ekstrakulikuler tahfidz Al-Qur‟an dalam 

                                                             
3 Ahmad Salim Badwilan, Panduan Cepat Menghafal Al-Qur’an 

(Jogjakarta: DIVA Press, 2011), 21. 
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lembaga tersebut. Dalam menghafal al-Qur‟an tidak boleh 

asal-asalan, tapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. 

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang 

ingin menghafal al-Qur‟an adalah ia harus sudah mampu 

membaca al-Qur‟an dengan fasih dan sesuai dengan kaidah 

ilmu tajwidnya. Hukum membaca al-Qur‟an sesuai dengan 

ilmu tajwid adalah wajib, karena apabila membaca al-

Qur‟an tidak sesuai dengan kaidah tajwid akan dapat 

merubah makna yang terkandung di dalam ayat tersebut. 

Pendidikan Islam mampu mewadahi gerakan 

mengahafal al-Qur‟an, dengan salah satu cara kegiatan non 

formal yakni kegiatan ekstrakulikuler tahfidz yang dimana 

hanya sekolah-sekolah tertentu saja yang memiliki program 

tahfidz al-Qur‟an. Salah satu lembaga pendidikan itu ialah 

MIN 2 Madiun. kegiatan ekstrakulikuler tahfidz ini menjadi 

nilai tambah dalam tujuan untuk mencetak generasi 

Qur‟ani. 
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Sedangkan problematika menghafal al-Qur‟an yang 

dialami oleh murid yang mengikuti kegiatan ekstrakulikuler 

di MIN 2 Madiun sama seperti yang dialami oleh murid 

yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakulikuler. 

Problematika yang di alami berasal dari diri penghafal 

seperti mengalami kelupaan terhadap ayat-ayat yang sudah 

dihafal, kemampuan menyimpan atau ingatan yang lemah, 

kejenuhan atau kemalasan pada diri penghafal. Adapun 

problematika yang berasal dari luar diri penghafal seperti 

banyaknya kegiatan, gangguan lingkungan sekitar, dan 

banyak permainan yang terkadang membuat  mereka 

melupakan waktu.  

Dalam dunia proses belajar mengajar (PBM), metode 

jauh lebih penting  dari materi. Demikian urgennya 

metode dalam proses pendidikan dan pengajaran. Sebuah 

proses belajar mengajar bisa dikatakan tidak berhasil 

bila dalam proses tersebut tidak menggunakan  metode.  
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Karena  metode  menempati  posisi  kedua  terpenting  

setelah tujuan  dari  sederetan  komponen-komponen  

pembelajaran:  tujuan,  metode,  materi, media dan 

evaluasi.
4

 

Sebuah metode dikatakan baik dan cocok 

manakala bisa mengantar kepada tujuan yang dimaksud. 

Begitupun dalam menghafal Al-Qur‟an, metode yang baik 

akan berpengaruh kuat terhadap proses hifzhul Qur‟an, 

sehingga tercipta keberhasilan dalam menghafal Al-

Qur‟an. 

Metode Takrir  adalah salah suatu cara agar 

informasi - informasi yang masuk ke memori jangka 

pendek dapat langsung ke memori jangka panjang adalah 

dengan pengulangan  (rehearsal  atau  takrir),  dan  

merupakan  salah  satu  metode  dalam menghafal  Al-

                                                             
4
 Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam. 

(Jakarta: Ciputat Press, 2002),  109 
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Qur'an.  Peneliti  berkeyakinan  bahwa  metode  Takrir  

sangat  penting dalam menghafal Al-Qur'an, karena tanpa 

proses Takrir (mengulang ulang bacaan) mustahil  dapat  

langsung  menghafal  Al-Qur'an.  Oleh  karena  itu  

semakin  sering mentakrir bacaan akan semakin mudah 

menghafalnya.
5 

Menghafal Al-Qur‟an adalah mudah dari pada 

memeliharanya, banyak penghafal al-Qur‟an yang 

mengeluh karena semula hafalanya baik dan lancar tetapi 

setelah pada suatu saat hafalan tersebut hilang dari ingatan. 

Hal ini terjadi karena tidak adanya pemeliharaan. Pada 

umumnya mereka sangat cepat hilang hafalan al-Qur‟an 

dan sangat sulit untuk melekatkan hafalanya di dalam hati, 

berangkat dari latar belakang di atas maka penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul : 

                                                             
5
 Sa‟dulloh, 9 Cara Cepat Menghafal Al-Qur‟an (Jakarta: Gema 

Insani, 2018), 60 
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Implementasi Metode Takrir dalam Ekstrakulikuler Tahfidz 

di MIN Bancong Madiun.  

B. Fokus Penelitian 

Untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti, 

maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada masalah 

Implementasi metode takrir dalam ektrakulikuler tahfidz di 

MIN 2 Madiun. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di 

atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan ekstrakulikuler tahfidz dengan 

menggunakan metode takrir di MIN 2 Madiun ? 

2. Bagaimana  faktor pendukung dan penghambat dalam 

penggunaan metode takrir dalam ekstrakulikuler tahfidz 

di MIN 2 Madiun? 
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3. Bagaimana dampak penggunaan metode takrir pada 

kemampuan menghafal Al-Qur‟an siswa MIN 2 

Madiun? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan 

maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mendiskripsikan dan menjelskan pelaksanaan 

ekstrakulikuler tahfidz dengan menggunakan metode 

takrir di MIN 2 Madiun. 

2. Untuk mendiskripsikan dan menjelaskan faktor 

pendukung dan penghambat dalam penggunaan metode 

takrir dalam ekstrakulikuler tahfidz di MIN 2 Madiun. 

3. Untuk mendiskripsikan dan menjelaskan dampak 

penggunaan metode takrir pada kemampuan menghafal 

al-Qur‟an siswa MIN 2 Madiun. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a) Hasil penelitian ini akan bermanfaat sebagai 

kontribusi bagi khasanah ilmiah dalam bidang 

pendidikan. 

b) Untuk kepentingan studi ilmiah dan sebagai bahan 

informasi serta acuan bagi peneliti lain yang hendak 

melakukan penelitian lebih lanjut. 

2. Secara Praktis 

a) Bagi peneliti 

Untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan 

pengalaman dalam melakukan penelitian ilmiah. 

b) Bagi pendidik 

Untuk menambah semangat dan motivasi diri untuk 

selalu meningkatkan interaksi yang baik dalam 

pembelajaran sehingga tujuan pembelajran yang 

ditetapkan bisa dicapai dengan baik dan maksimal. 
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c) Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai acuan atau bahan untuk meningkatkan mutu 

serta kualitas sekolah atau lembaga dalam 

menumbuhkan sikap religius pada peserta didik. 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian 

secara sistematis dan mudah difahami oleh pembaca, maka 

dalam penyusunan penulisan skripsi ini penulis membagi 

menjadi enam bab, antara bab satu dengan bab yang lain 

memiliki keterkaitan. Adapun sistematika pembahasannya 

adalah sebagai berikut:  

BAB I: PENDAHULUAN,  

Merupakan gambaran umum untuk memberikan 

pola pemikiran bagi laporan penelitian secara keseluruhan, 

yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, 
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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 implementasi metode takrir 

dalam ekstrakulikuler tahfidz di MIN 2 MADIUN. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini menjelaskan tentang pendekatan dan 

jenis penelitian, kehadiran penelitian, lokasi penelitian, data 

dan sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik 

analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahapan-

tahapan penelitian. 
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BAB IV  :DESKRIPSI DATA 

Dalam bab ini menjelaskan tentang deskripsi data 

umun dan deskripsi data khusus. Data umum meliputi 

gambaran umum tentang lokasi penelitian, yaitu berbicara 

mengenai sekilas tentang keadaan MIN 2 MADIUN, 

sedangkan data khusus meliputi implementasi metode takrir 

dalam ekstrakulikuler tahfidz di MIN 2 Madiun. 

BAB V   : ANALISIS DATA 

 Pada bab ini menguraikan tentang gagasan-gagasan 

yang terkait dengan pola, kategori-kategori, posisi temuan 

terhadap temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan 

penjelasan dari temuan yang diungkap dari implementasi 

metode takrir dalam ekstrakulikuler tahfidz di MIN 2 

Madiun 
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BAB VI   :Penutup, 

pada bab ini berisi kesimpulan dari seluruh uraian 

dari bab terdahulu dan saran yang bisa menunjang 

peningkatan dari permasalahan yang dilakukan penelitian. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU ATAU  

KAJIAN TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Rencana penelitian ini berangkat dari telaah hasil 

penelitian terdahulu. Adapun penelitian yang dilakukan 

sebelumnya, yaitu: 

1. Mantik Khilmiyah (123111622) Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo 

Semarang 2016. Dengan judul “UPAYA 

PENINGKATAN HASIL BELAJAR MENGHAFAL 

JUZ 30 MELALUI METODE DRILL PADA SISWA 

KELAS VI” dengan hasil penelitian bahwa hasil 

penelitian menunjukkan bahwa : aspek kemampuan 

mendengarkan, menyimak, melafalkan, membaca, dan 

menghafalkan dengan menggunakan metode drill, 

dengan metode drill mengharapkan dapat meningkatkan 

15 
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kemampuan menghafal dan membaca huruf hijaiyah/al-

Qur‟an. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian lakukan ini terletak pada tujuan metode 

tersebut metode drill merupakn upaya untuk melatih 

dalam mengulang hafalan.dan metode takrir juga cara 

untuk mengulang hafalan. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang peneliti lakukan ini terletak pada fokus 

pembahasan dalam perbedaan metodenya. Penelitian 

peneliti ini membahas tentang implementasi metode 

takrir dalam ektrakulikuler tahfidz.
6
 

2. Siti Zakiyatush shilikhah (1223301150) Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 

Negeri Purwokerto 2016. Dengan judul “PROGRAM 

                                                             
6
 Mantik Hilmiyah, Upaya Peningkatan Hasil Belajar Menghafal Juz 

30 melalui Metode Drill Pada Siswa Kelas VI, Skripsi, Fakultas Ilmu 

Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016. 
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TAHFIDZUL QUR‟AN DI SD AL AZHAR 16 

CILACAP” dengan hasil penelitian bahwa hasil 

penelitian menunjukkan bahwa : penelitian ini 

membahas mengenai program tahfidzul Qur‟an 

sebanyak 3 juz yang meliputi pelaksanaan tahfidzul 

Qur‟an, metode yang digunakan dalam menghafal Al-

Qur‟an serta faktor pendukung dan penghambat dalam 

menghafal Al-Qur‟an. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti 

yang peneliti lakukan terletak pada faktor pendukung 

dan penghambat dalam kegiatan ektrakulikuler tahfidz. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yang 

pneliti lakukan ini terletak pada fokus pembahsan 

dalam pelaksanaan tahfidzul Qur‟an dan metode yang 

di gunakan. Penelitian penliti ini membahas tentang 
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implementasi metode takrir dalam ektrakulikuler 

tahfidz.
7
 

3. Salfiyah (210614085) Fakultas pendidikan guru 

madrasah ibtidaiyah fakultas tarbiyah dan ilmu 

keguruan institute agama Islam negeri Ponorogo , 

dengan judul “IMPLEMENTASI PROGRAM 

TAHFIDZ AL-QUR‟AN DI MI AL-KAUTSAR 

DURISAWO PONOROGO. Materi yang terkandung di 

dalamnya mengenai program tahfidzul Qur‟an yang 

meliputi latar belakang diadakannya program tahfidz 

Al-Qur‟an, implementasi program tahfidz Al-Qur‟an 

serta faktor pendukung dan penghambat dalam 

menghafal Al-Qur‟an.
8
 

                                                             
7 Siti Zakiyatus Sholikhah, Program Tahfidzul Qur’an di SD AL 

AZHAR 16 Cilacap, Skripsi, Fakultas Tarbiyah, Institut Islam Negeri 

Purwokerto, 2016. 
8
 Salfiyah, Implementasi Program Tahfidz Al Qur’an di MI AL 

Kautsar Durisawo Ponorogo, Skripsi, Fakultas Tarbiyah, Institute Agama 

Islam Negeri Ponorogo, 2018. 
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4. Suhadi (210310170) prodi pendidikan agama Islam 

sekolah tinggi agama Islam negeri (STAIN) Ponorogo 

2014, dengan judul “URGENSI METODE 

MURAJA‟AH DALAM MENINGKATKAN 

HAFALAN AL-QUR‟AN. Dengan hasil penelitian 

bahwa hasil peneliti menunjukkan bahwa : skripsi ini 

membahas tentang faktor pendukung dan pnghambat 

metode muraja’ah dalm meningkatkan hafalan Al-

Qur‟an di pondok pesantren Nurul Qur‟an Pakunden 

Ponorogo.  

Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti 

yang peneliti lakukan ini terletak pada metode 

penghafalnnya untuk mengulang kembali hafalan yang 

telah di hafalnya. Perbedaan penelitian terdahulu 

dengan peneliti yang pneliti lakukan ini terletak pada 

fokus pembahsan dalam pelaksanaan tahfidzul Qur‟an 

dan metode yang di gunakan lebih terfokus di pondok 
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pesantren. Penelitian penliti ini membahas tentang 

implementasi metode takrir dalam ektrakulikuler 

tahfidz.
9
 

B. Kajian Teori 

1. Metode Takrir  

Metode berasal dari bahasa Yunani “Greek”, 

yakni “Metha”, berarti melalui, dan “Hadas” artinya 

cara, jalan, alat atau gaya. Dengan kata lain, metode 

artinya jalan atau cara yang harus ditempuh untuk 

mencapai tujuan tertentu. Dalam metodologi pengajaran 

agama Islam pengertian metode adalah suatu cara, seni, 

dalam mengajar. Dari beberapa pengertian tersebut di 

atas jelaslah bahwa metode merupakan alat yang 

dipergunakan untuk mencapai tujuan, maka diperlukan 

pengetahuan tentang tujuan itu sendiri. Perumusan 

tujuan yang sejelas-jelasnya merupakn persyaratan 

                                                             
9 Suhadi, Urgensi Metode Muraja’ah dalam Meningkatkan Hafalan 

Al Qur’an, Skripsi, Prodi Pendidikan, STAIN Ponorogo, 2014. 
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terpenting sebelum seorang guru menentukan dan 

memilih metode mengajar yang tepat.
10

 

Metode secara umum adalah segala hal yang 

termuat dalam setiap proses pengajara. Metode sebagai 

sistematika umum bagi pemilihan penyusunan, serta 

penyajian materi, dan merupakan sesuatu yang bersifat 

praktis. Metode merupakan sebagai bingkai umum bagi 

teknik serta teknik itu merupakan bentuk pelaksanaan 

metode.
11

 

Istilah takrir dari bahasa Arab ( تكرير– يكرر - كرر  ) 

yang berarti mengulang-ngulang.12 Jadi metode Takrir 

adalah mengulang hafalan atau mensima‟kan hafalan 

yang pernah dihafalkan atau sudah pernah di sima‟kan 

kepada guru tahfidz. Takrir dimaksudkan agar hafalan 

                                                             
10 Shabri Shaleh Anwar, Pelopor Al-Qur’an Kata Seribu Parit 

Indragiri Hilir ( Riau: Qudwah Press, 2019), 100.  
11 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta:  Raja Grafindo 

Persada, 2003), 136 
12 Munawir, Kamus Al-Munawir,( Yogyakarta: Pustaka Progressif, 

1984), 1200. 
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yang pernah dihafal tetap terjaga dengan baik. Selain 

dengan guru, takrir juga dilakukan sendiri-sendiri 

dengan maksud melancarkan hafalan yang telah di 

hafal, sehingga tidak mudah lupa.
13

  

seseorang yang menghafal harus bisa 

memanfaatkan waktu untuk takriri atau untuk 

menambah hafalan. Hafalan yang baru harus selalu di-

takrir minimal setiap hari dua kali dalam jangka waktu 

satu minggu. Sedangkan hafalan yang lama harus di-

takrir setiap hari atau dua hari sekali. Artinya, semakain 

banyak hafalan, harus semakin banyak pula waktu yang 

dipergunakan untuk takrir. 

Seseorang yang menghafal Al-Qur‟an sudah 

semestinya selalu mengunakan ayat-ayat yang sudah 

dihafalnya ketika melaksanakan shalat, baik shalat lima 

                                                             
13 Sa‟dulloh, 9 Cara Cepat Menghafal Al-Qur‟an (Jakarta: Gema 

Insani, 2018), 57 
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waktu maupun shalat-shalat sunnah. Ayat-ayat Al-

Qur‟an yang dibaca waktu shalat hendaknya dibaca 

secara berurutan mulai dari surah al-Fatihah dan 

seterusnya. 

Takrir hafalan dalam shalat sangat bermanfaat 

untuk menguatkan hafalan, karena di dalam shalat tubuh 

kita tidak bisa seenaknya bergerak. Sehingga seluruh 

pancaindra : mata, telinga, dan perasaan kita benar-

benar berkonsentrasi agar hafalan Al-Qur‟an kita tidak 

lupa. Oleh sebab itu, kemampuan membaca ayat-ayat 

Al-Qur‟an di dalam shalat merupakan salah satu ukuran 

kekuatan hafalan. 

Takrir dengan hafalan bersama-sama, seseorang 

yang menghafal perlu melakukan takrir bersama dengan 

dua teman atau lebih. Takrir ini dapat dilakukan dengan 

cara: 
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a. Duduk berhadap-hadap. Setiap orang membaca 

materi takrir yang ditetapkan (satu halaman 

misalnya) secara bergantian, dan ketika seorang 

membaca maka yang lain mendengarkan. 

b. Duduk berbaris seperti dalam shalat, kemudian 

membaca hafalan Al-Qur‟an yang telah ditetapkan 

secara bersama-sama. 

 Mengulang (Takrir) hafalan di hadapan 

guru/instruktur sangat bermanfaat untuk menguatkan 

hafalan yang sudah ada dalam memori otak kita. Di 

samping itu, bermanfaat juga untuk mengevaluasi 

benar/tidaknya bacaan.
14

 

 Pada dasarnya, seseorang yang menghafal 

Al-Qur‟an harus berprinsip apa yang sudah dihafal 

tidak boleh lupa lagi. Untuk bisa demikian, selain 

harus benar-benar baik sewaktu menghafalnya, ia 

                                                             
14 Ibid, 65. 
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juga harus menjaga hafalanya yaitu dengan cara 

mengulang-ngulang (takrir) hafalan sambil 

menambah hafalan yang baru.  

a. Metode Pengulangan Hafalan 

1). Takrir Sendiri 

 Hafalan yang baru harus selalu di-takrir 

minimal setiap hari dua kali dalam jangka waktu 

satu minggu. Sedangkan hafalan yang lama harus 

di-takrir setiap hari sekali. Artinya, semakin 

banyak hafalan harus semakin banyak pula waktu 

yang dipergunakan untuk takrir. 

2). Takrir dalam shalat 

 Seseorang yang menghafal Al-Qur‟an 

hendaknya bisa memanfaatkan hafalannya 

sebagai bacaan dalam shalat, baik sebagai imam 

atau untuk shalat sendiri. Selain menambah 

keutamaan, cara demikian juga akan menambah 
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kemantapan hafalan. Selalu mengulang hafalan 

Al-Qur‟an dalam shalat sangat efektif, karena 

saat kita shalat seluruh pikiran benar-benar harus 

konsentrasi agar bacaan tidak ada kesalahan. 

 3). Takrir bersama 

 Seseorang yang menghafal perlu melakukan 

takrir bersama dengan dua teman atau lebih. 

Dalam  takrir ini, setiap orang membaca materi 

takrir yang ditetapkan secara bergantian, dan 

ketika seorang membaca maka yang lain 

mendengarkan.
15

 

b. Langkah-langkah Pelaksanaan Metode Takrir  

1) Mengautkan hafalan sebelum beralih ke hafalan 

baru 

Orang yang telah mulai menghafal Al-

Qur‟an tidak boleh beralih ke hafalan yang baru 

                                                             
15 Ibid, 88. 
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sebelum dia menguatkan apa yang telah dihafal 

sampai benar-benar sempurna. Salah satu hal 

yang dapat membantu menguatkan hafalan ini 

adalah terus mengulang-ulang apa yang telah 

dihafal setiap kali dia memiliki waktu luang. 

Misalnya mengulang0ngulangnya dalam shalat 

fardhu dan sholat sunah, pada saat menunggu 

sahalat berjamaah ditegakkan, atau kesempatan-

kesempatan lainnya. Semua itu akan 

membantunya untuk menguatkan hafalannya. 

2). Memahami Makna dan Ayat Sebelum di hafalkan  

Memahami isi atau kandungan ayat akan 

member kemudahan tersendiri dalam menghafal 

Al-Qur‟an. Orang yang paham bahasa Al-Qur‟an 

biasanya lebih cepat hafal karena ia mengerti 

makna dan alur cerita ayat yang dihafal. Ia tidak 
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sekedar mengandalkan kecerdasan otak, tapi juga 

pemahaman. 

3).  Memilih waktu dan tempat yang tenang 

Pilihan waktu dan tempat yang sesuai 

dengan keinginan, yang membuat pikiran tenang, 

dan konsentrasi dalam menghafal. Hindari 

menghafal di tempat yang panas, tempat yang 

banyak orang, dan tempat yang membuat pikiran 

kita cepat jenuh. Pilihlah tempat yang sejuk, 

indah, dan nyaman. Diantara waktu-waktu yang 

baik untuk menghafal adalah pada sepertiga 

malam terakhir setelah melaksanakan shalat 

tahajud. Tetapi waktu yang paling baik untuk 

menghafal tentunya berbeda-beda bagi tiap orang. 

Waktu yang tepat untuk mentakrir hafalan adalah 

ketika dalam shalat, ketika berada di tempat yang 

tenang dan ketika ada waktu yang luang.  
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4). Istiqmah dalam mentakrir 

 Menghafal Al-Qur‟an tidak bisa dipisahkan 

dari takrir (mengulang) hafalan. Mentakrir adalah 

cara utama mengikat hafalan supaya tidak 

terlepas. Tanpa mentakrir hafalannya akan 

berangsur-angsur hilang, sedikit demi sedikit. 

Mentakrir hafalan merupakan kunci sukses 

menjaga hafalan. Berapa lama anda menghafal 

tidak terlalu penting untuk dipersoalkan. Yang 

terpenting sejauh mana keistiqomahan anda 

mengulang yang pernah anda hafalkan. 

5). Motivasi  

Senjata paling ampuh di dunia ini adalah 

jiwa manusia yang terbakar menyala-nyala. Ini 

adalah ungkapan tentang motivasi. Motivasi dapat 

mengalahkan ketakutan, kemalasan, dan 

kekalahan. Dorongan yang kuat dalam diri akan 
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memunculkan energi untuk terus berusaha 

mencapai keberhasilan yang diinginkan. Motivasi 

yang memberikan daya dorong dalam diri kita 

untuk melakukan sesuatu.
16

 

2. Ekstrakulikuler 

Dalam dunia pendidikan, dikenal adanya dua 

kegiatan yang cukup elementer, yaitu kegiatan 

kurikuler dan ektrakulikuler. Kurikuler adalah kegiatan 

pokok pendidikan di mana di dalamnya terjadi proses 

pembelajaran antara siswa dan guru untuk mendalami 

materi-materi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan 

tujuan pendidikan dan kemampuan (kompetensi) yang 

hendak diperoleh siswa. Kegiatan kulikuler juga dapat 

dimaknai sebagai serangkaian proses dalam rangka 

menyelenggarakan kurikulum pendidikan yang sedang 

                                                             
16 Ibid, 71-83 
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diberlakukan atau dijalankan sebagai input 

pendidikan.
17

 

Ekstrakulikuler adalah kegiatan pendidikan di 

luar mata pelajaran untuk membantu pengembangan 

peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, 

dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus 

diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga di 

sekolah/madrasah.
18

 

Pengembangan kegiatan ekstrakulikuler pilihan 

di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui tahapan : 

a. Analisis sumber data yang diperlukan dalam 

penyelengaraan kegiatan ekstrakulikuler. 

b. Identifikasi kebutuhan, potensi, dan minat peserta 

didik. 

c. Menetapkan bentuk kegiatan yang di selenggarakan. 

                                                             
17 Trianto Ibnu Badar, Desain Pengembangan Kurikulum 2013 di 

Madrasah (Depok: Kencana, 2017), 335. 
18 Agustinus Hermino, Manajemen Kurikulum Berbasis Karakter 

(Bandung: Alfabeta, 2014), 205. 
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d. Mengupayakan sumber daya sesuai pilihan peserta 

didik atau menyalurkannya ke satuan pendidikan 

atau lembaga lainnya. 

e. Menyusun program kegiatan ekstrakulikuler.
19

 

Program kegiatan ekstrakulikuler pada satauan 

pendidikan dikembangkan dengan mempertimbangkan 

penggunaan  sumber daya bersama yang tersedia pada 

gugus/klaster sekolah.
20

 

Tujuan ekstrakulikuler mengacu kepada tujuan 

pendidikan nasional yang terdapat pada undang-undang 

Sisdiknas No. 20 tahun 2003 dapat tercapai melengkapi 

dan menyempurnakan pendidikan Agama Islam di kelas 

sesuai yang di harapkan oleh KTSP, membina moralitas 

keagamaan sesuai dengan ajaran Al-Qur‟an dan Al-

                                                             
19

 Trianto Ibnu Badar, Desain Pemngembangan Kurikulum 2013 di 

Madrasah (Depok: Kencana, 2017), 335. 
20 Ibid, 335. 
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Hadist, sebagai bentuk Implementasi dari 

pengembangan nilai-nilai IMTAQ.
21

 

3. Tahfidz  

a. Pengertian Tahfidz 

Tahfidz Al-Qur‟an terdiri dari dua suku 

kata, yaitu tahfidz dan Al-Qur‟an, yang mana 

keduanya mempunyai arti yang berbeda. Tahfidz 

yang berarti menghafal, menghafal dari kata dasar 

hafal yang dari bahasa arab hafidza-yahfadzu-

hifdzan, yaitu lawan dari lupa, yaitu selalu ingat dan 

sedikit lupa.
22

 

Kata tahfidz merupakan bentuk masdar dari 

haffaza, asal dari kata hafiza-yahfazu yang artinya 

“menghafal”. Hafiz menurut Quraisy Syihab 

terambil dari tiga huruf yang mengandung makna 

                                                             
21

 Tim Dosen PAI, Bunga Rampai Penelitian Dalam Pendidikan 

Agama Islam (Yogyakarta: Budi Utama, 2016), 4 
22 Abu Afifah Ar-Raji, Aku Suka Baca Al-Qur’an (Solo : ZamZam, 

2018), 13. 
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memelihara dan mengawasi. Dari makna ini 

kemudian lahir kata menghafal, karena yang 

menghafal menghafal memelihara dengan baik 

ingatannya. Juga makna “tidak lengah”, karena 

sikap ini mengantar kepada keterpeliharaan, dan 

“menjaga”, karena penjagaan adalah bagian dari 

pemeliharaan dan pengawasan. Kata hafiz 

mengandung arti penekanan dan pengulangan 

pemelihara, serta kesempurnaannya. Ia juga 

bermakna mengawasi. Allah Swt. Member tugas 

kepada malaikat Roqib dan Atid untuk mencatat 

amal manusia yang baik dan buruk dan kelak Allah 

akan menyampaikan penilaian-Nya kepada 

manusia. Sedangkan kata al-Qur‟an merupakan 

kalamullah yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad Saw. melalui perantaraan Malaikat 
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Jibril as yang ditilawahkan secara lisan, 

diriwayatkan kepada kita secara mutawatir. 23
 

Tahfidz yaitu menghafalkan sedikit demi 

sedikit ayat-ayat Al-Qur‟an yang telah dibaca 

berulang-ulang secara bin-nazhar tersebut. Misalnya 

menghafal satu baris, beberapa kalimat, atau 

sepotong ayat pendek sampai tidak ada kesalahan. 

Setelah satu baris atau beberapa kalimat tersebut 

sudah dapat dihafal dengan baik, lalu ditambah 

dengan merangkaikan baris atau kalimat berikutnya 

sehingga sempurna. Kemudian rangkaian ayat 

tersebut diulang kembali sampai benar-benar hafal. 

Setelah materi satu ayat dapat dihafal dengan lancar 

kemudian pindah kepada materi ayat berikutnya. 

Seorang ulama berkata, “Menghafal Al-

Qur‟an adalah fardhu kifayah. Menghafal Al-

                                                             
23

 Ibid, 13. 
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Qur‟an adalah simbol umat Islam dan duri bagi 

masuknya musuh-musuh Islam”.
24

 

Menurut para ualam, di antara beberapa faedhah 

menghafal Al-Qur‟an (tahfidz) adalah 

1) Jika disertai dengan amal sholeh dan keikhlasan, 

maka ini merupakan kemenangan dan 

kebahagian di dunia dan di akhirat. 

2) Seorang tahfidz akan mendapatkan anugerah 

dari Allah berupa ingatan yang tajam dan 

pemikiran yang cemerlang. Karena itu, para 

penghafal Al-Qur‟an lebih cepat mengerti, teliti, 

dan lebih hati-hati karena banyak latihan untuk 

mencocokkan ayat serta membandingkannya 

dengan ayat lainnya. 

3) Menghafal Al-Qur‟an merupakan bahtera ilmu, 

karena akan mendorong seseorang yang hafal 

                                                             
24 Ahmad Salim Badwilan, Panduan Cepat Menghafal Al-Qur’an 

(Jogjakarta: DIVA Press, 2011), 23. 
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Al-Qur‟an untuk berprestasi lebih tinggi dari 

pada teman-temannya yang tidak hafal Al-

Qur‟an, sekalipun umur, kecerdasan, dan ilmu 

mereka berdekatan. 

4) Seorang tahfidz memiliki identitas yang baik, 

akhlak, dan perilaku yang baik. 

5) Seorang tahfidz mempunyai kemampuan 

mengeluarkan fonetik Arab dari landasannya 

secara thabi‟I (alami), sehingga bisa fasih 

berbicara dan ucapnnya benar. 

6) Jika penghafal Al-Qur‟an mampu menguasai 

arti kalimat-kalimat di dalam Al-Qur‟an, berarti 

ia telah banyak menguasai arti kosakata bahasa 

Arab, seakan-akan ia telah menghafalkan 

sebuah kamus bahasa Arab. 

7) Dalam Al-Qur‟an banyak sekali kata-kata bijak 

(hikmah) yang sangat bermanfaat dalam 
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kehidupan. Dengan menghafal Al-Qur‟an, 

seseorang akan banyak menghafal kata-kata 

tersebut. 

8) Bahasa dan uslub (susunan kalimat) Al-Qur‟an 

sangatlah memikat dan mengandung sastra Arab 

yang tinggi. Seorang penghafal Al-Qur‟an yang 

mampu menyerap wahana sastranya, akan 

mendapatkan dzauq adabi (rasa sastra) yang 

tinggi. Hal ini bisa bermanfaat dalam menikmati 

sastra Al-Qur‟an yang akan menggugah jiwa, 

sesuatu yang tak mampu dinikmati oleh orang 

lain. 

9) Dalam Al-Qur‟an banyak sekali contoh-contoh 

yang  

berkenaan dengan ilmu nahwu dan sharaf. 

Seorang penghafal Al-Qur‟an akan dengan 

cepat menghadirkan dalil-dalil dari ayat Al-
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Qur‟an untuk suatu kaidah dalam ilmu nahwu 

dan sharaf. 

10) Dalam Al-Qur‟an banyak sekali ayat-ayat 

hukum. Seorang penghafal Al-Qur‟an akan 

dengan cepat pula menghadirkan ayat-ayat 

hukum yang ia perlukan dalam menjawab satu 

persoalan hukum. 

11) Seorang penghafal Al-Qur‟an setiap waktu akan 

selalu memutar otaknya agar hafalan Al-Qur‟an 

tidak lupa. Hal ini akan menjadikan hafalannya 

kuat. Ia akan terbiasa menyimpan memori 

dalam ingatannya.
25

 

Dengan ini maka logislah bahwa pada 

umumnya para Guru al-Qur‟an mengharuskan 

anakdidiknya memiliki hafalan. Seperti surat-

surat Juz „Amma, dan surat suratan yang 

                                                             
25 Sa‟dulloh, 9 Cara Cepat Menghafal Al-qur’ani (Jakarta: Gema 

Insani, 2008), 19-22. 



40 
 

 
 

masyhur dab banyak pahalanya seperti surat 

Yasin, al-Waqi‟ah, Tabarok, Alif Lam Mim dan 

lain-lainnya. Demi untuk mencapai derajat 

agung di surge, walaupun tidak seluruh al-

Qur‟an insyaAllah bisa saja.  

Bagi yang sudah memiliki hafalan 

banyak belum sampai khatam kemudian 

berhenti, ini hendaknya dipelihara terus yang 

betul-betul, karena ada hadits riwayat Imam Al 

Bukhori yang artinya : “Barang siapa yang 

menghafalkan AL-Qur’an kemudian menunggal 

dunia sebelum berhasil lancar lanyah 

bacaannya, maka Malaikat akan member 

pengajaran di dalam kuburnya hingga orang itu 

bisa betul-betul mahir tahfidz tahfidz”. 

Dan dalam Hadits lain yang artinya : 

“Barang siapa ingin bisa pandai Al-Qur’an 
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namun tidak berhasil, tapi terus saja berusaha, 

maka besok di hari kemudian dia akan 

dibangkitkan beserta hamba-hamba mulya para 

ahli All-Qur’an tahfidz tahfidz tahfidz”.
26

 

 

 

b. Metode menghafal Al-Qur‟an 

Dalam menghafal Al-Qur‟an orang 

mempunyai metode dan cara yang berbeda-

beda. Namun, metode apapun yang di pakai 

tidak akan terlepas dari pembacaan yang 

berulang-ulang sampai dapat mengucapkannya 

tanpa melihat mushaf sedikit pun. 

Proses menghafal Al-Qur‟an dilakukan 

melalui proses bimbingan seorang guru tahfidz. 

                                                             
26 Maftuh Basthul birri, Al-Qur’an Hidangan Segar (Kediri : Lirboyo 

Kediri, 2008), 113-114. 
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Proses bimbingan dilakukan melalui kegiatan-

kegiatan sebagai berikut. 

1). Bin –nazhar, yaitu membaca dengan cermat 

ayat-ayat Al-Qur‟an yang akan dihafal 

dengan melihat mushaf Al-Qur‟an secara 

berulang-ulang. Proses bin-nazhar ini 

hendaknya dilakukan sebanyak mungkin 

atau empat puluh satu kali seperti yang bisa 

dilakukan oleh para ulama terdahulu. Hal ini 

dilakukan untuk memperoleh gambaran 

menyeluruh tentang lafazh maupun urutan 

ayat-ayatnya. Agar lebih mudah dalam 

proses menghafalnya, maka selama proses 

bin-nazhar ini diharapkan calon hafidz juga 

mempelajari makna dari ayat-ayat tersebut. 

2). Talaqqi, yaitu menyetorkan atau 

memperdengarkan hafalan yang baru dihafal 
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kepada seorang guru atau instruktur. Guru 

tersebut haruslah seorang hafidz Al-Qur‟an, 

telah mantap agama dan ma‟rifatnya, serta 

dikenal mampu menjaga dirinya. Proses 

talaqqi ini dilakukan untuk mengetahui hasil 

hafalan seorang calon hafidz dan 

mendapatkan bimbingan seperlunya. 

Seorang guru hafidz juga hendaknya yang 

benar-benar mempunyai silsilah guru 

sampai kepada Nabi Muhammad Saw. 

3). Takrir, yaitu mengulang hafalan atau men-

sima‟kan hafalan yang pernah dihafalkan  

tetap terjaga dengan baik. Selain dengan 

guru, takrir juga dilakukan sendiri-sendiri 

dengan maksud melancarkan hafalan yang 

telah dihafal, sehingga tidak mudah lupa. 

Misalnya pagi hari untuk menghafal materi 
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hafalan baru, dan sore harinya untuk 

mentakrir materi yang telah dihafalkan. 

4). Tasmi’, yaitu memperdengarkan hafalan 

kepada orang lain baik kepada perseorangan 

maupun kepada jamaah. Dengan tasmi‟ ini 

seorang penghafal Al-Qur‟an akan diketahui 

kekurangan pada dirinya, karena bisa saja ia 

lengah dalam mengucapkan huruf atau 

harakat. Dengan tasmi‟ seseorang akan lebih 

berkonsentrasi dalam hafalan.
27

 

c. Syarat sukses menghafal Al-Qur‟an 

1) Niat 

Sekali lagi, jadikanlah niat anda 

dalam menghafal Al-Qur‟an ini hanya 

karena Allah semata, seraya mengharapkan 

keridhoan-Nya dan derajat yang tinggi di 

                                                             
27Ibid,. 55.  
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surganya. Bukan untuk memperoleh sesuatu 

dari perkara-perkara duniawi seperti harta, 

reputasi, atau pangkat terhormat. Allah Swt 

berfirman:   

ينَ   ُقْل ِ  يِّن أُِ ْرُ  َأْن َأْعُبَل اللَّلَه ُ ِْلً ا َلُه الليِّن
Artinya : “Katakanlah: "Sesungguhnya aku 

diperintahkan supaya 

menyembah Allah dengan 

memurnikan ketaatan kepada-

Nya dalam (menjalankan) 

agama."(Az-zumar‟(39) : 11) 

 

2) Doa 

Allah Swt berfirman :  

ْرنَا اْلُقْرآَن لِلذيِّنْكِر  َ َهْل ِ ْن ُ لَّلِكرٍ   َوَلَقْل َي َّل
Artinya : “Dan sesungguhnya telah Kami 

mudahkan Al Qur'an untuk 

pelajaran, maka adakah orang 

yang mengambil pelajaran?.” 

(Al-Qamar (54): 17). 
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Ibnu Abbas mengatakan, 

“seandainya Allah tidak menjadikannya 

(Al-Qur‟an) mudah bagi lisan manusia, 

niscaya tidak ada satu makhluk pun yang 

bisa berbicara dengan kalam Allah Swt”. 

Jadi hanya Allah Swt semata yang 

berkuasa untuk menjadikan seorang hamba 

bisa membaca Al-Qur‟an sehingga dia tidak 

akan lupa. Oleh karenanya, jika anda ingin 

menghafalnya, maka memohonlah kepada 

Allah dengan berdoa dan merendahkan diri 

pada waktu-waktu mustajab, seperti pada 

pertengahan malam dan setiap kali setelah 

sholat. 
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3) Banyak beristighfar dan jauhi maksiat 

Imam An-Nawawi ra mengatakan, 

“Hendaknya dia (orang yang menghafal Al-

Qur‟an) membersihkan hatinya dari 

berbagai macam kotoran, supaya hatinya 

siap menerima Al-Qur‟an, menghafalnya, 

dan mengambil faedah darinya.  

4) Kuatkan tekad dan persebar kesabaran 

Ketika kita rutin menghafal dan 

bersabar dalam menghadapi segala kesulitan 

yang muncul pada saat pertama kali 

mengerjakannya, maka kita pasti akan 

mendapat kemudahan. Karena ini 

merupakan sunnatullah.  

 

 

 



48 
 

 
 

5) Fokus 

ْن تَ َنالُوا اْلِبَّل َحَّتَّل تُ ْنِفُقوا ِمَّلا ُتُِبُّوَن َوَ ا  ََ
 تُ ْنِفُقوا ِ ْن َ ْ ٍ   َِ نَّل اللَّلَه ِبِه َعِل مٌم 

Artinya :“Kamu sekali-kali tidak sampai 

kepadakebajikan (yang 

sempurna), sebelum kamu 

menafkahkan sebahagian harta 

yang kamu cintai. Dan apa saja 

yang kamu nafkahkan, maka 

sesungguhnya Allah 

mengetahuinya.” (ali-imran(3): 

92). 

 

Ketahuilah, bahwa perkara dunia 

apa pun yang akan anda persembahkan 

kepada-Nya tidak akan sebanding dengan 

satu ayat pun dari Al-Qur‟an. Barangkali 

inilah maksud dari sabda Nabi SAW kepada 

Ashhabush shuffah, yaitu sekelompok 

orang-orang fakir dari kaum muslimin: 

6) Kurangi kesibukan duniawi 
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Al-Hafizh berkata dalam syarah 

hadits Usaid bin Hudhair, dan mengenal 

turunnya malaikat dan ketenangan 

(padanya) yang disebabkan oleh bacaanya: 

“Menyibukkan diri dengan suatu 

urusan duniawi, meski ia termasuk 

ke dalam perkara mubah, terkadang 

bisa menyebabkan hilangnya banyak 

kebaikan. Lalu bagaimana jika 

menyibukkan diri dengan perkara 

yang bukan mubah?” 

Ketika Usaid sibuk dengan anaknya, 

dan itu termasuk urusan duniawi dan 

mubah, maka ia pun terhalang dari turunnya 
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ketenangan dan malaikat yang biasa 

mendengarkan bacaan Al-Qur‟annya.
28

 

d. Faktor pendukung dalam menghafal 

1) Belajar tahsin sebelum menghafal 

Ibnu Al-Jazari mengatakan, 

“Membaca Al-Qur’an dengan tajwid 

hukumnya wajib. Siapa yang tidak 

membacanya dengan tajwid maka ia 

berdosa karena dengan tajwidlah Allah 

menurunkan Al-Qur’an, dan dengan 

demikian pula Al-Qur’an sampai kepada 

kita.” 

Belajar ilmu tajwid hukumnya wajib 

kifayah. Sedangkan membaca Al-Qur‟an 

sesuai dengan ilmu tajwid hukumnya wajib 

ain. Jadi, setiap pembaca Al-Qur‟an wajib 

                                                             
28 Ahmad Baduwailan, Menjadi Hafizh Tips Motivasi Menghafal Al-

Qur’an (Solo: Aqwam),  62-69. 
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mengamalkan ilmu tajwid. Tujuannya tentu 

saja agar terhindar dari kesalahn, baik 

kesalahan yang merubah lafadz maupun 

makna ayat.
29

 

Untuk menghindari kesalahan, 

sebaiknya ayat yang mau dihafal 

diperdengarkan dulu kepada guru tahfidz 

yang menguasai ilmu tajwid. Menghafal 

dengan bacaan yang salah, biasanya akan 

mengganggu pikiran. Bacaan baik dan benar 

mempengaruhi proses menghafal. Oleh 

karennya, belajar tahsin sebelum menghafal 

sangat dianjurkan.  

Namun demikian, bukan berarti tidak 

boleh menghafal sebelum bacaan anda baik 

dan benar. Boleh juga menghafal sambil 

                                                             
29 Saied Al-Makhtum, Karantina Hafal Al-Qur’an Sebulan 

(Ponorogo: Alam Pena, 2016), 61.  
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belajar tahsin. Hanya saja dikhawatirkan 

muncul keengganan memepelajari ilmu 

tahsin dan tajwid kalau sudah hafal Al-

Qur‟an. Memperbaiki bacaan yang sudah 

dihafal itu tidak mudah, butuh waktu yang 

tidak sebentar. 

Menghafal memang harus 

disegerakan. Akan tetapi belajar ilmu tajwid 

juga tidak boleh ditinggalkan. Sekarang 

banyak sekali sarana belajar tajwid, bisa 

dengan mendengarkan murattal, bisa melalui 

video tajwid, atau berguru langsung kepada 

ahli tajwid. Jadi tidak ada alas an untuk 

tidak belajar tajwid.
30

 

 

 

                                                             
30 Cece Abdulwaly, Jadilah Hafidz Tips dan Motivasi Sukses 

Menghafal al-Qur‟an (Yogyakarta: DIVA PRESS, 2018), 17. 
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2) Memilih suasana yang kondusif 

Memiliki suasana yang kondusif 

untuk menghafal juga penting. Mengenai 

suasana yang kondusif, setiap orang 

berbeda-beda. Ada sebagian orang yang 

lebih nyaman menghafal di tempat ramai, 

sementara sebagian lainnya lebih cocok 

dengan tempat yang sepi dan ia merasa 

terganganggu ketika ada suara bising. 

Sebagian lagi, bisa menghafal di segala 

suasana, baik ramai maupun sepi. 

 Bagi yang tidak terbiasa 

menghafal di tempat ramai, sebaiknya 

mencari lokasi yang sepi supaya 

konsentrasinya tidak pecah. Kalau perlu 

masuk ke ruangan kosong sambil 

menghadap ke dinding polos yang tidak 
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bermotif sedikit pun atau hal-hal yang 

mengganggu konsentrasi. Bagi yang biasa 

menghafal di suasana ramai maka ia lebih 

bebas memilih tempat. Apalagi yang 

terbiasa menghafal di segala suasana, tidak 

ada masalah di mana saja mau menghafal. 

Selain tempat, waktu menghafal juga 

perlu diperhatikan. Pilihlah waktu terbaik 

untuk menghafal. Menurut para ulama, 

waktu terbaik untuk menghafal ialah waktu 

malam, terutama di sepertiga malam. 

Berdasarkan penelitian para ilmuwan, di 

waktu pagi daya tangkap ingatan seseorang 

lebih kuat dari pada waktu lainnya. 

Ismail bin Abi Uwais berkata, “Jika 

engkau ingin menghafal sesuatu maka 

tidurlah. Kemudian bangunlah pada waktu 
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sahur, nyalakan pelita, dan perhatikanlah 

apa yang ingin engkau hafal niscaya engkau 

takkan lupa sesudahnya.” 

Sepertiga malam adalah waktu 

terbaik untuk menghafal sampai menjelang 

waktu dhuha. Saat itu biasanya pikiran 

masih fresh dan sangat baik untuk 

menghafal. Tilawah di pagi hari lebih 

membekas dari pada waktu lainnya. Nabi 

pernah berdoa agar ummatnya diberkahi di 

pagi hari. Ini sebagai isyarat bahwa waktu 

pagi sangat efektif digunakan untuk 

menghafal. Gunakan waktu terbaik untuk 

menghafal, bukan malah menghafal di sia-

sia waktu. Yang dimaksud sisa waktu di sini 

ialah waktu-waktu yang mana kondisi fisik 

kurang fit untuk menghafal, contohnya 
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setelah bekerja, saat larut malam atau waktu 

lainnya.
31

 

3) Menggunakan satu jenis mushaf 

Pada saat menghafal Al-Qur‟an, 

ternyata bukan hanya otak yang bekerja. 

Akan tetapi telinga, lisan, dan mata juga 

terlibat. Lisan membaca, mata melihat, lalu 

otak merekam. Apa yang dilihat oleh mata 

terekam di otak. Pojok kanan-kiri, atas-

bawah mushaf, awal-akhir ayat akan 

tersimpan rapi di memori otak. Selain 

menghafal kalimatnya, otak juga akan 

mengidentifikasi bentuk dan tulisan pada 

mushaf. 

                                                             
31 Saied Al-Makhtum, Karantina Hafal Al-Qur’an Sebulan 

(Ponorogo: Alam Pena, 2016), 62. 
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Demi kelancaran menghafal, 

gunakanlah satu jenis mushaf saja, jangan 

berganti-ganti mushaf kecuali telah rusak. 

Penentuan mushaf tidak boleh dianggap 

enteng. Mengganti mushaf bisa menghambat 

proses menghafal, karena otomatis otak akan 

menyesuaikan lagi dengan mushaf yang 

baru. Walaupun bentuk dan ukurannya sama 

pasti ada beberapa hal yang perlu 

disesuaikan kembali. 

4) Memahami maknanya 

Memahami isi atau kandunganayat 

akan memberi kemudahan tersendiri dalam 

menghafal Al-Qur‟an. Orang yang paham 

bahasa Al-Qur‟an (Arab) biasanya lebih 

cepat hafal karena ia mengerti makna dan 

alur cerita ayat yang dihafal. Ia tidak sekedar 
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mengandalkan kecerdasan otak, tapi juga 

pemahaman. 

Bagi yang tidak paham bahasa Arab, 

bisa menggunakan mushaf terjemahan biasa 

atau per-kata yang sekarang sudah beredar 

dengan bebagai bentuk. Nah, dengan 

memahami makna ayat yang anda hafal, 

insyaAllah menghafal akan lebih mudah, 

cepat, dan menyenangkan. 

Al-Qur‟an itu sungguh luar biasa. 

Semakin dipahami maknanya maka anda 

akan semakin penasaran untuk 

mendalaminya. Susunan kalimatnya yang 

indah serta maknanya yang dalam membuat 

ayat-ayat Al-Qur‟an begitu mempesona. 

Sungguh beruntung siapa yang bisa 

menghafal Al-Qur‟an sambil 
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mentadaburinya. Menghafal dengan 

pemahaman akan lebih membekas di hati 

dan lebih melekat di otak. 
32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
32 Ibid, 63-64 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan 

kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan 

metodologi kualitatf sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.  

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik alami 

sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih 

dipentingkan dari pada hasil. Dalam hal ini jenis penelitian 

yang digunakan adalah studi kasus tentang implementasi 

metode takrir dalam ektrakulikuler tahfidz di MIN 2 

Madiun.  

Penelitian kualitatif dari sisi definisi lainnya 

dikemukakan bahwa hal itu merupakan penelitian yang 

memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan 

60 
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memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku 

individu atau sekelompok orang.
33

 

Metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana 

peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan 

sampel sumber data dilakukan secara purposive dan 

snowbaal, teknik pengumpulan dengan trianggulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan 

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari 

pada generalisasi.
34

 

 

 

 

                                                             
33 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:  

Remaja Rosdakarya, 2009), 4-5. 
34 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D 

(Bandung:  Alfabeta, 2015), 15.  
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B. Kehadiran Peneliti 

Penelitian kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada 

studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari 

pluralisasi dunia kehidupan. Melalui pendekatan iniakan 

terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial, 

dan persepsi sasaran penelitian.
35

 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti 

sebagai instrumen kunci, pengumpul data dan partisipasi 

penuh dengan melakukan pengamatan berperan serta yaitu 

peneliti melakukan interaksi dengan subjek dalam waktu 

yang lama dan selama itu, data dalam bentuk catatan 

lapangan dikumpulkan secara sistematis.
36

 

 

 

 

                                                             
35 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik  

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 81. 
36Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2017), 164. 
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C. Lokasi Penelitian 

Peneliti mengambil lokasi penelitian di MIN 2 

Madiun. Di MIN 2 Madiun ini terdapat beberapa kegiatan 

ektrakulikuler yaitu drum band, MTQ, Tahfidz, seni tari. 

Disini peneliti mengambil kegiatan ektrakulikuler tahfidz. 

Peneliti tertarik mengambil kegiatan ektrakulikuler tahfidz 

ini karena ingin mengetahui bagaimana siswa dapat 

mengulang kembali hafalan yang telah di hafalnya, dengan 

menggunakan metode takrir yang dimana metode ini dapat 

membantu siswa untuk mengingat hafalannya. 

D. Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam 

penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. 

Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara 

dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut 

responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab 

pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis 
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maupun lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik 

observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak 

atau proses sesuatu.
37

 

Sumber data utma dalam penelitian kualitatif ialah  

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.
38

 

Data yang diperoleh adalah kata-kata deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati dan data yang diperoleh adalah 

dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. 

Sumber data primer diantaranya : 1) kepala sekolah 

MIN 2 Madiun 2) Beberapa guru MIN 2 Madiun, 3) Siswa 

yang mengikuti kegiatan ektrakulikuler tahfidz. Kemudian 

                                                             
37 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 171. 
38 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2013), 157. 
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didukung data skunder yang meliputi observasi dan 

dokumentasi. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Secara umum yang dimaksud dengan 

wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan 

keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan 

Tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, 

dan dengan arah serta tujuan yang telah di tentukan.
39

 

 Dalam penelitian ini wawancara dilakukan 

kepada guru yang membimbing kegiatan ektrakulikuler 

tahfidz, kepala sekolah, para pendidik, dan peserta didik 

yang mengikuti kegiatan ekstrakulikuler tahfidz di MIN 

2 Madiun. 

 

 

                                                             
39

 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan ( Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2015), 76. 
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b. Observasi 

Secara umum, pengertian observasi adalah cara 

menghimpun bahan-bahan keterangan  yang dilakukan 

dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang 

dijadiakn sasaran pengamatan.
40

 

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.
41

 

                                                             
40Ibid, 82  
41 Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian 

Kualitatif (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 165. 
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Teknik yang digunakan peneliti ialah observasi 

non-partisipan, peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai 

pengamat indenpenden.
42

 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk 

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang.
43

Adapun dokumen-dokumen yang telah 

terhimpun kemudian dipilih sesuai dengan tujuan dan 

fokus permasalahan peneliti ini digunakan sebagai 

penyempurnaan dari data yang telah diperoleh hasil 

wawancara dan observasi.   

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

                                                             
42

 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D 

(Bandung: Alfabeta, 2013), 146. 
43 Ibid, 240. 
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wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. 

Sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan 

dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang 

lain.
44

 Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan konsep Miles dan 

Huberman yang mengemukakan tiga tahapan yaitu reduksi 

data, penyajian data, penarikan kesimpulan: 

1. Reduksi data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

                                                             
44Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D 

(Bandung: Alfabeta, 2013), 334. 
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penting, mencari tema dan polanya.
45

Dalam penelitian 

ini maka data yang akan direduksikan adalah data-data 

hasil dari observasi, wawancara, serta hasil penelitian 

yang dilakukan di MIN 2 Madiun. 

2. Penyajian data 

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya 

adalah mendisplaykan data (penyajian data). Dalam 

penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart dan sejenisnya. Mendisplay data 

selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, 

matrik, jejaring kerja dan chart. 

3. Penarikan kesimpulan 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif 

menurut Miles dan Huberman adalah penarikan 

kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

                                                             
45Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Kualitatif 

(Bandung: Pustaka Setia, 2009), 183. 
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merupakan temuan baru yang sebelumnya belum 

pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambar suatu obyek yang sebelumnya masih remang-

remang atau gelap sehingga setelah selesai diteliti 

menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau 

interaktif, hipotesis atau teori.
46

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang 

diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan 

keandalan (reliabilitas). Dalam bagian ini peneliti harus 

mempertegas teknik apa yang digunakan dalam 

mengadakan pengecekan keabsahan data yang ditemukan. 

Berikut beberapa teknik pengecekan keabsahan data dalam 

                                                             
46Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D 

(Bandung: Alfabeta, 2013), 338-345. 
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proses penelitian diantaranya adalah perpanjangan keikut 

sertaan, pengamat yang tekun, dan triangulasi.
47

 

1. Perpanjangan keikut sertaan 

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah 

instrumen itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat 

menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan 

tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, 

tetapi memerlukan dalam waktu singkat, tetapi 

memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar 

penelitian. 

Perpanjangan keikutsertaan juga menuntut 

peneliti agar terjun ke lokasi dan dalam waktu yang 

cukup panjang guna mendeteksi dan memperhitungkan 

distorsi yang mungkin mengotori data. Pertama-tama 

dan yang terpenting ialah distorsi pribadi. 

 

                                                             
47Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2017),175. 
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2. Pengamat yang tekun 

Pengamatan yang tekun berarti mencari secara 

konsisten. Interprestasi dengan berbagai cara dalam 

kaitan dengan proses analisis yang konstan atau 

tentatif. Mencari suatu usaha membatasi berbagai 

pengaruh. Mencari apa yang dapat diperhatikan dan 

ada  

yang tidak dapat. 

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-

ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan 

dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan 

kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara 

rinci. 

3. Triangulasi 

Tringulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. 

Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 
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sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik 

triangulasi yang paling banyak digunakan ialah 

pemeriksaan melalui sumber lainnya. Triangulasi 

sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. 

1) Triangulasi sumber 

Membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 

dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai 

dengan jalan:  

a. Membandingkan data hasil pengamatan 

dengan data hasil wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di 

depan umum dengan apa yang dikatakannya 

secara pribadi. 
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c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-

orang tentang situasi penelitian dengan apa 

yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya 

sepanjang waktu. 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif 

seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang seperti rakyat biasa,orang 

yang berpendidikan menengah atau tinggi, 

orang berada, orang pemerintahan.
48

 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi 

suatu dokumen yang berkaitan. 

2) Triangulasi metode 

Pada triangulasi dengan metode,  

menurutPatton, terdapat dua strategi, yaitu: 

                                                             
48Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R dan D 

(Bandung: Alfabeta, 2016), 241.  
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a) Pengecekan derajat kepercayaan penemuan 

hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan 

data. 

b) Pengecekan derajat kepercayaan beberapa 

sumber data dengan metode yang sama. 

3) Triangulasi teori 

Menurut Lincoln dan Guba, berdasarkan 

anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa  

derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih 

teori. Di pihak lain, Patton  berpendapat lain,yaitu 

bahwa hal itu dapat di laksanaakan dan hal itu 

dinamakannya penjelasan banding (rival 

explanation).
49

 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian kualitatif menyajikan tiga 

tahapan yaitu tahap pra lapangan, tahap kegiatan lapangan, 

                                                             
49 Ibid, 242. 
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tahap analisis intensif, dan di tambah dengan tahap terakhir 

dari penelitain yaitu tahap penulisan laporan hasil 

penelitian. 

1. Tahap pra lapangan, ada enam yang meliputi: 

menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan 

lokasi penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan 

menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan 

informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan 

persoalan etika penelitian. 

2. Tahap pekerjaan lapangan,yang meliputi: uraian tentang 

tahap pekerjaan lapangan dibagi atas tiga bagian yaitu: 

memahami latar penelitian dan persiapan diri, 

memasuki lapangan, dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 
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3. Tahap analisis data, yang meliputi: analisis data selama 

pengumpulan data dan setelah pengumpulan data. 

4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian.
50

 

 

  

                                                             
50Ibid, 137-148 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Negeri 

2 Madiun 

Diawali pada tahun 1959 berdiri Madrasah 

Diniyah Sabiilul Huda  yang dirintis oleh bapak Ali 

Nashikin untuk belajar mengajar, waktu belajar sore 

hari .Pada waktu itu tempatnya berada di Mushola, 

yang siswanya pada waktu itu anak-anak yang 

berada di jenjang SD, SMP, SMEP , SMEA dan 

juga para pemuda desa yang status sekolahnya tidak 

melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi. 

Madrasah Diniyah Sabiilul Huda tersebut 

dibimbing oleh bapak Ali Nashikin, bapak Suyadi 

dan bapak Muh Marni. Madrasah Diniyah Sabiilul 

78 
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Huda siswanya sangat banyak , akhirnya timbul 

gagasan untuk menjadikan Madrasah Diniyah 

tersebut menjadi Madrasah Ibtidaiyah. Akhirnya 

terwujudlah Madrasah Ibtidaiyah tahun 1969. Pada 

waktu itu ada 3 ruang kelas, dan letaknya di sebelah 

selatan yang sekarang ditempati Masjid Sabiilul 

Huda Bancong. Pembagian kelasnya 1 ruang kelas 

di tempati oleh dua rombel. Selain itu kegiatan 

belajar mengajar di MI agar efektif di bagilah 

menjadi beberapa waktu mengajar . Kelas I dan 

II dilaksanakan pada waktu habis sholat Dhuhur, 

Kelas III setelah sholat Ashar, Kelas IV Setelah 

sholat Isya‟ dan Kelas V , IV setelah sholat 

Maghrib. 

Madrasah Diniyah Sabiilul Huda menuju ke 

madrasah Ibtidaiyah.Karena siswanya yang semakin 

meningkat dan kebutuhan gedung sulit berkembang 
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akhirnya pada tahun 1971 MI Sabiilul Huda 

bergabung dengan PSM Takeran.Pada saat itu 

diberikan bantuan tanah dengan swadaya 

masyarakat menjadi 4 lokal yang berada di 

selatan  masjid. Madrasah tersebut di pimpin oleh 

bapak kyaiAli Nasihin yang sekaligus menjabat 

sebagai ketua yayasan . Selain itu juga mempunyai 

susunan pengurus yang terdiri dari nama-nama 

berikut ini : 

a. Bapak Kyai Sunagus 

b. Bapak Kyai Ali Nasihin 

c. Bapak Roib 

d. Bapak Solihin 

e. Bapak Parkun 

Pada saat itu pemerintah memberi bantuan 

guru dinas ( DPK ) dari Departemen Agama yaitu 

Bapak Pardi. Seiring dengan itu juga ada guru 
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madrasah menjadi semakin maju, keberhasilan 

tersebut di inginkan oleh lembaga Dinas seperti 

SD.Pada tahun 1982 Madrasah Ibtidaiyah Sabiilul 

Huda Bancong berubah menjadi Madrasah 

Ibtidaiyah Bancong Fillial MIN Klagenserut. 

Kepala madrasaahnya pada waktu itu bapak Ali 

Mastur. Pada tahun 1982 pemerintah memberi 

bantuan rehab pertama yaitu 3 ruang.  Adapun 

tokohpendiriYayasanSabiilulHuda antara lain: 

1. KyaiAli Nasihin 

2. Kyai Sunagus 

3. Salikun 

4. Khamtari 

5. DarmoSadikun 

6. Umar 

7. Abu amar 

8. Sholikun 
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Pada tahun 1991 masyarakat Bancong berhasil 

mengadakan swadaya pembelian tanah di  Bancong 

bagian barat seluas 585 m2. pada tahun itu juga 

berhasil dibangun 6 ruang dan kantor untuk RA 

Thoriqul Huda dan kelas I MI. Gedung baru ini 

dibangun dengan tujuan agar nantinya siswa dari 

RA tersebut setelah lulus bisa langsung masuk MI 

Bancong. 

Pada tanggal 23 Desember 1993 dengan 

nomor SK : 224 (SK Penegerian MIN Bancong: SK 

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 107 

Tahun 1997 Tanggal 25 Oktober 1993) Madrasah 

Ibtidaiyah Bancong Fillial Klegenserut berubah 

menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bancong 

dengan Kepala Madrasah Bapak Ali Mastur, beliau 

menjabat mulai tahun 1979–1996. Pada tahun 1997 

mendapat proyek pengadaan RKB 3 ruang dari 
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Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa 

Timur pada waktu itu yang bertindak sebagai 

Kepala Madrasah adalah Bapak H. Slamet, S.Ag. 

yang menjabat pada tahun 1996–2003. Pada akhir 

tahun 2008 mendapat proyek APBNP dari DIKNAS 

Pusat berupa: buku ajar, buku perpustakaan, media 

pembelajaran. Pada saat itu Madrasah di pimpin 

oleh Bapak Slamet, S.Ag. sebagai Kepala Madrasah 

dari tahun 2003–2009. Setelah itu di gantikan oleh 

Bapak Drs. Edy Purwanto, M.Pd. beliau menjabat 

dari tahun 2009–2016. Berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia 

Nomor 673 Tahun 2016 tentang Pergantian Nama 

Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah 

Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Jawa 

Timur, maka Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bancong 

berubah nama menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri 
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2 Madiun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018, 

selaku Kepala Madrasah adalah Bapak Fahrurrozi, 

M.Pd.I yang menjabat mulai tahun 2016 sampai 

pertengahan tahun 2018. Kemudian mulai tanggal 

16 Mei 2018 Kepala Madrasah dialih tugaskan oleh 

Ibu Ummu Nadifah, M.Pd.I. 

2. Visi dan Misi Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 

Madiun 

a. Visi Madrasah 

Visi Madrasah kami yaitu “Menjadikan agama 

sebagailandasan moral, 

ungguldalamprestasidanberbudayalingkungan 

” 

b. Misi Madrasah 

Untukmencapaivisi di atas, maka madrasah 

kami memilikimisi: 
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1) Mewujudkan generasi islami berdasarkan 

Al-Qur‟an dan Al-Hadits. 

2) Melaksanakan pembelajaran PAKEMI 

untuk meraih prestasi bidang akademik 

dan non akademik. 

3) Menciptakan lingkungan madrasah yang 

bersih, sehat, asri, dan ramah anak. 

4) Menumbuhkan perilaku peduli lingkungan 

untuk mencegah pencemaran dan 

kerusakan melalui pelestarian fungsi 

lingkungan hidup. 

3. Tujuan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Madiun 

Mengacu pada visi dan misi madrasah, serta 

tujuan umum pendidikan menengah, maka tujuan 

madrasah kami  dalam mengembangkan pendidikan 

ini adalah sebagai berikut : 
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a. Terwujudnya generasi islami berdasarkan Al-

Qur‟an dan Al-Hadits. 

b. Terlaksananya pembelajaran PAKEMI untuk 

meraih prestasi bidang akademik dan non 

akademik. 

c. Terciptanya lingkungan madrasah yang bersih, 

sehat, asri, dan ramah anak. 

d. Terwujudnya perilaku peduli lingkungan untuk 

mencegah pencemaran dan kerusakan melalui 

pelestarian fungsi lingkungan hidup. 

e. Terwujudnya madrasah Adiwiyata Mandiri.
51

 

4. Struktur Organisasi Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri 2 Madiun 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Madiun 

merupakan salah satu unit pendidikan yang ada di 

Kabupaten Madiun. Oleh karena itu pengelolaan 

                                                             
51 Lihat pada transkip dokumentasi dalam lampiran penelitian ini. 

Kode: 01/D/07-03-2019. 
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administrasi dan organisasi serta segala kebijakan 

yang berkenan dengan maju mundurnya dan 

kebaikan-kebaikan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 

Madiun tergantung pada ketentuan-ketentuan 

pemerintah, hal ini mengingat pemerintah adalah 

pemegang kekuasaan tertinggi untuk lebih 

lengkapnya, struktur organisasi yang ada di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Madiun periode 

2018-2019 adalah sebagai berikut: 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Kepala Madrasah 

Ummu Nadifah,  M.Pd.I 

Komite 

Sutojo, S.Pd.I 

 

sutojo 
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5. Data Siswa dan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri 2 Madiun 

a. Keadaan Siswa 

Tabel 4.1 

Tahu

nPela

jaran 

Kelas I Kelas II Kelas III Kelas IV Kelas V Kelas VI Σ 
Tot

al 

L P L P L P L P L P L P L P 
 

2018/ 
2019 

50 71 65 59 98 56 77 77 60 53 41 47 391 363 754 

b. Keadaan Guru 

Tabel 4.2 

NO NAMA 
STATUS 

KEPEGAWAIAN 
JABATAN 

1 Ummu Nadifah, M.Pd.I PNS 
Kepala 

Madrasah 

2 Jamilatun, S.Pd.I PNS Guru Kelas 2B 

3 AlifMurdiyanti, S.Pd.I PNS Guru Kelas 6C 

4 ZaenalArifin, S.Pd.I PNS Guru Kelas 3B 

5 Sudarno, S.Pd.I PNS Guru Kelas 3A 

6 Dina Dwi Lestari, S.Pd.I PNS Guru Kelas 6A 

7 
Dian DwiFatmawati, 

S.Pd.I 
PNS Guru Kelas 5C 

8 Sayid, S.Pd.I PNS 
Agama, TIK, 

BTA 

9 FuadUbaidilHayyi,S.Pd.I PNS Guru Kelas 3D 

10 Ihwan, S.Pd.I PNS Guru Kelas 2D 

11 UmiAnitah, S.Pd.I PNS Guru Kelas 1A 
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12 Sri Ngasiah, S.Pd PNS Guru Kelas 4E 

13 AyundaYuliani, S.Pd PNS Guru Kelas 2C 

14 HeniRahmawati, S.Pd.I PNS Guru Kelas 6B 

15 
MurniWahyuKaryawanti, 

S.Pd 
PNS Guru Kelas 3F 

16 Yatmiati, S.Pd.I PNS Guru Kelas 5A 

17 Istiqomah, S.Pd.I PNS Guru Kelas 2A 

18 Suryanti, S.Pd PNS Guru Kelas 5D 

19 NurulMunawaroh, S.Pd.I PNS Guru Kelas 1B 

20 UmiNurulLissana, S.Pd.I PNS Guru Kelas 1C 

21 ZaenalAbidin, S.Th.I PNS 
Agama, TIK, 

BTA 

22 AgusFitriAstuti, S.Pd PNS Guru Kelas 4A 

23 PujiWidiastuti, S.Pd PNS Guru Kelas 1D 

24 Musbinah, S.Pd.I PNS Guru Kelas 2E 

25 MimienMaimunah, S.Pd.I PNS Guru Kelas 5B 

26 Yeti NurSetyowati, S.Pd PNS Guru Kelas 4B 

27 Lina Ambarwati, S.Pd.I PNS Guru Kelas 4C 

28 DyahLulusingTyas, S.Pd.I PNS Guru Kelas 3C 

29 Pipit Puspitowati, S.Pd PNS Guru Kelas 4D 

30 Titik, S.Pd.I PNS Guru Kelas 3E 

31 AgusSetyadi, S.Pd GTT PJOK 

32 SayidahNurHikmah, S.Ag GTT 
Agama, B. 

Jawa 

33 
Tunggal Setyorini C., 

A.Md, S.Pd 
GTT Agama, Mulok 

34 
HeppyYulliGhristanto, 

S.Pd 
GTT PJOK, Mulok 

35 DyahAyuPuspitasari, S.Pd GTT 
Agama, TIK, 

B. Inggris 

36 Mahmudah, S.Pd GTT 
Agama, B. 

Inggris 
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B. Deskripsi Data Khusus Lokasi Penelitian 

1. Pelaksanaan Ekstrakulikuler Tahfidz dengan 

Menggunakan Metode Takrir di Min 2 Madiun 

Min 2 Madiun merupakan salah satu Madrasah 

Ibtidaiyah atau sekolah dasar dengan ciri khas ke 

Islaman. MIN 2 Madiun yang dimana memiliki misi 

mewujudkan generasi islam berdasarkan Al-Qur‟an 

dan Al-Hadits. Sebelum menjadi Madrasah Ibtidaiyah, 

Min 2 Madiun merupakan sebuah Madrasah Diniyah 

Sabilul Huda yang terfokus dalam program membaca 

dan menulis Al-Qur‟an pada sore hari. Berangkat dari 

keberhasilan dalam mendirikan dan mengembangkan 

Madrasah diniyah akhirnya timbul gagasan untuk 

menjadikan Madrasah Diniyah tersebut menjadi 

Madrasah Ibtidaiyah. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan waka kurikulum MIN 2 Madiun yaitu Bapak 
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Sudarno pada kamis, 07 Maret 2019 di peroleh 

informasi sebagai berikut : 

Bermula dari Madrasah Diniyah, jadi 

cikal bakal Min ini juga karena awalnya 

sebuah diniyah, yang sudah berkembang, 

untuk Madrasah Diniyah masih 

berkembang dengan baik, jadi begini 

semakin berkembangnya Madrasah 

Ibtidaiyah ini dengan siswa yang banyak 

dan tidak hanya di lingkungan desa 

bancong, banyak berbagai desa. Dan dari 

kepala sekolah sendiri meminta untuk 

khusus siswa yang berada di lingkungan 

bancong, wajib masuk Madrasah Diniyah 

Sabilul Huda pada sore hari. Untuk 

syarat kelulusan Madrasah Ibtidaiyah 

program yang dimana sebelum siswa 

masuk di dalam ke lulusan siswa diminta 

untuk khatam Al-Qur‟an dengan bekerja 

sama dengan Madrasah Diniyah lainnya. 

Tetapi di dalam Madrasah ini juga ada 

program menghafal di informal atau 

ekternalnya.
52

 

Dalam berbagai banyak Ekstrakulikuler 

di MIN 2 Madiun yang bergerk maju untuk 

mengembangkan model-model pembelajaran 

                                                             
52 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. 

Kode: 01/W/07-03-2019. 
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yang kreatif. Kemudian semangat dan cita-cita 

tinggi dan untuk mewujudkan generasi Qur‟ani 

yang berkualitas, berbudi tinggi, serta 

pengalaman luas. Maka MIN 2 Madiun 

mengadakan program unggulan yaitu 

ekstrakulikuler tahfidz. 

Pelaksanaan ekstrakulikuler tahfidz 

tersebut di susun melalui langkah-langkah 

sebagai berikut : 

a. Menggunakan Metode Takrir dalam 

Pelaksanaan Ekstrakulikuler Tahfidz. 

Adanya ekstrakulikuler tahfidz ini 

dari semangat siswa dalam memahami dan 

melatih kesabaran para siswa, dan untuk 

tujuannya adalah untuk melatih berbudi 

pekerti yang baik, dan memiliki pengalaman 

yang luas. Berdasarkan hasil wawancara 
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dengan bu Istiqomah selaku guru tahfidz 

pada hari kamis,07 Maret 2019 menjelaskan 

sebagai berikut : 

Dengan adanya ekstrakulikuler tahfidz 

ini untuk membantu menciptakan siswa 

atau melatih siswa untuk lebih 

memahami dan melatih siswa dalam 

sebuah kesabaran.
53

 

Dalam pelaksanaan ekrtakulikuler 

tahfidz ada banyak metode yang di gunakan di 

dalamnya, di dalam ekstrakulikuler tahfidz di 

MIN 2 Madiun menggunakan metode takrir 

yang dimana metode ini digunakan untuk 

mengontrol hafalan yang telah dihafal oleh 

siswa yang mengikuti kegiatan ektrakulikuler 

tahfidz. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh 

Ibu Istiqomah selaku guru tahfidz pada hari 

                                                             
53 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian. 

Kode:01/W/ 07-03-2019. 
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kamis, 07 Maret 2019 menjelaskan sebagai 

berikut : 

Alhamdulilah, di dalam kegiatan 

tahfidz ini banyak respon yang positif 

dari anak-anak, ya di dalam kegiatan 

ektrakulikuler ini untuk kelas saya 

mengunakan metode takrir yang 

dimana metode ini dengan pengulangan 

hafalannya.
54

 
 

Hal ini sesuai dengan pernyataan 

yang di katakana oleh Bapak Qodhir selaku 

pembimbing ektrakulikuler tahfid 

Metode menghafalnya sebenarnya 

seperti biasanya hafalan biasa seperti 

bin-nadhor, takrir itu masuk dalam 

kegiatan ektrakulikuler tahfidz di sini, 

seperti begini anak saya minta terfokus 

dalam mushafnya masing-masing 

mereka mendengarkan atau menyimak 

ustadnya terlebih dahulu, ketika sudah 

mereka menghafal setelah sudah di 

simakkan kepada saya . mereka 

menghafal jika mukhorijul hurufnya 

belum sempurna dan tajwidnya belum 

                                                             
54 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. 

Kode: 02/W/07-03-2019. 
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sempurna saya benahi, dan setelah saya 

minta pada hari itu hafalan sampai surat 

itu yang kita mengulang kembali 

hafalannya dengan saya minta mereka 

berhadapan dua-dua dengan temannya 

setelah itu hafalan ke saya kembali, dan 

hal seperti itu akan terus berlanjut.
55

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas 

dapat penulis simpulkan bahwa metode yang 

di gunakan dalam ekstrakulikuler tahfidz ini 

dapat membantu menjaga hafalan yang  

telah di hafalkannya, dan tidak hanya 

terfokus dalam hafalannya saja namun juga 

masuk dalam pengucapan makhorijul huruf, 

tajwid dan panjang pendek nya pun juga 

tetap terkontor dalam hafalan ataupun dalam 

pengulangan itu berlangsung. 

                                                             
55 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. 

Kode: 01/W/30-03-2019. 
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Hal ini juga di katakana oleh saudari 

Fida siswi kelas 4 yang mengikuti 

etsrakulikuler tahfidz. 

 Dalam kegiatan ektrakulikuler tahfidz 

ini menggunakan metode takrir yang di 

mana memiliki arti pengulangan 

hafalan, setiap kita mnghafal surat pada 

hari ini, untuk hari berikutnya kita 

selalu diminta oleh pembimbing kita 

untuk mengulang kembali hafalan 

kemarin yang telah kita hafalkan, 

dengan cara kita berhadap-hadapan 

dengan teman kita satu menyimakkan 

hafalan terus berlanjut bergantian saling 

menyimakkan, itu memudahkan kita 

selalu mengingat hafalan dan tidak 

mudah lupa karena setiap pertemuan 

selalu mengulang hafalan.
56

 

 

b. Memahami Makna dan Ayat Sebelum 

dihafalkan  

Sehubung ekstrakulikuler tahfidz ini 

merupakan sebuah tanggung jawab yang 

                                                             
56 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. 

Kode: 01/W/06-04-2019. 
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besar seberapa ayat yang dihafal harus di 

jaga dengan baik, dan ada baiknya ayat-ayat 

Al-Qur‟an yang akan di hafal dipahami 

terlebih dahulu maknanya. Cara ini baik 

dilakukan , karena memahami makna ayat 

sama pentingnya dengan menghafal, oleh 

karena itu, orang yang sedang menghafal 

Al-Qur‟an di sarankan terlebih dahulu 

membaca tafsiran ayat-ayat yang hendak 

dihafalkannya, minimal menguasai 

terjemahan ayat-ayat tersebut. 

Sebagaimana yang di ungkapkan 

oleh oleh Bpk Qodhir selaku pembimbing 

Ektrakulikuler Tahfidz 

seperti yang saya jelaskan yang awal 

sebelum mereka menghafal mereka 

terlenbih dahulu mendengarkan saya 

dalam panjang pendek, tajwidnya 

setelah itu menyimakkan ke saya, 

ketika ada makhrijul hurufnya da yang 
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salah, tajwidnya ada yang salah saya 

langsung membenarkannya, lalu tidak 

hanya fokus pada ayat yang di 

hafalkan terkadang saya sampaikan 

ayat-ayat yang mungkin kaitannya 

dengan akhlak anak kepada orang tua 

anak kepada guru, adab itulah kadang 

saya sampaikan, kalau perlu saya 

sampaikan kalau tidak ya tidak saya 

sampaikan yang berhubungan erat 

dengan anak.
57

 

c. Pelaksanaan Metode Takrir 

Pelaksanan ektrakulikuler tahfidz di 

MIN 2 Madiun harus direncanakan dan 

dilaksanakan dengan baik untuk mencapai 

tujuan yang di harapkan. Untuk mencapai 

target yang baik dan memuaskan,  siswa 

dianjurkan untuk mendengarkan dan 

menyemak lafadz-lafadz yang dibacakan 

oleh pembimbing.  Siswa yang mengikuti 

ektrakulikuler tahfidz dapat memahami cara 

                                                             
57 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. 

Kode: 02/W/30-03-2019 
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pelafalan yang benar. Dan dapat menjaga 

hafalan nya dengan cara mentakrir bacaan 

sebelum menghafal.  

Sebagaimana yang telah di 

sampaikan oleh ibu istiqomah selaku 

pembimbing ektrakulikuler tahfidz : 

Dengan menggunakan metode 

takrir ini kita dapat mengontor 

hafalan anak dengan cara 

mentakrir hafalan kemarin kita 

mentakrir kembali hafalannya di 

pertemuan berikutnya, kita juga 

memberikan saran bagaimana 

hafalan anak yang telah di hafal 

tetap terjaga dalam aktifitas 

apapun tetap di deres, ya kita 

meminta mereka mentakrir dalam 

waktu senggangm mentakrir 

dalam sholat, mentakrir bersama-

sama, mentakrir hafalan di 

hadapan guru.
58

 

 

                                                             
58 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. 

Kode: 03/W/07-03-2019. 
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Pelaksanaan metode takrir ini 

membantu anak untuk tetap menjaga 

hafalannya dengan baik, meskipun banyak 

aktifitas dan kegiatan yang mereka lakukan, 

mereka mencari cara bagaimana 

mendapatkan waktu senggang untuk 

mentakrir hafalannya. Di MIN 2 Madiun 

siswa siswi di katakana telat ketika masuk 

melebihi jam 06.45 WIB. pada jam 06.45 

WIB siswa siswi di wajibkan untuk 

melaksanakan sholat dhuha berjamaah, 

pelajaran akan di mulai ketika pukul 07.15 

WIB dan berakhirnya pelajaran pukul 13.30 

WIB. dan pelaksanaan semua ektrakulikuler 

di laksankan pukul 13.30-14.30 WIB. Bagi 

siswa siswi yang mengikuti kegiatan 
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ektrakulikuler tahfidz harus dapat mencari 

waktu luang untuk mentakrir hafalnnya. 

Hal yang serupa di sampaikan juga 

oleh Bapak Qodhir selaku pembimbing 

ektrakulikuler tahfidz : 

Tingkat hafalan untuk mentakrir 

hafalan dari anak-anak itu agar 

tetap hafal yang kita mentakrir 

terus, dengan cara itu kan 

membuat anak-anak masih tetap 

mengingat, saya selalu 

menghimbau setelah hafalan saya 

selalu meminta anak selalu 

mentakrir hafalannya meskipun di 

rumah, di sekolah, ketika waktu 

longgar, sambil berjalan atau 

ketika dalam sholat, saya selalu 

menghimbau seperti itu.
59

 

 

Dalam pelaksanaan suatu hafalan 

tidak boleh merasa cukup dengan apa yang 

mereka peroleh. Semua memperlukan proses 

                                                             
59 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. 

Kode: 03/W/30-03-2019. 
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sedikit demi sedikit untuk memperlancar 

dan memperbagus hafalan. Pembimbing 

ekstrakulikuler tahfidz di MIN 2 Madiun 

selalu menghimbau peserta didiknya untuk 

tetap terjaga hafalannya tersebut di dalam 

semua aktivitas seperti di dalam sholat, 

ketika dalam keadaan istirahat, maupun 

dalam keadaan berjalan, dalam semua 

aktifitas mentakrir hafalan yang paling 

efektif adalah ketika mentakrir di dalam 

shoat itu dapat memperlancar hafalannya. 

Hal ini di sampaikan oleh saudari safira nur 

aini : 

Ekstrakulikuler tahfidz ini 

dilaksanakan setiap hari kamis 

kegiatan ekstrakulikuler tahfidz 

kan pelaksanaannya di 

laksanakan setelah pulang 

sekolah, untuk seklah kita kan 

pulangnya jam 13.15 dan semua 

kegiatan ekstrakulikuler kan di 
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laksanakan jam 13.30-14.30 

WIB, jadi kami yang mengikuti 

kegiatan ekstrakulikuler tahfidz 

harus pintar-pintarnya dalam 

memanfaatkan waktu, 

pembimbing kami selalu 

mengingatkan dalam menjaga 

hafalannya di setiap waktu yang 

longgar dari kita berjalan, ketika 

dalam istirhat ataupun di dalam 

sholat, untuk saya sendiri saya 

sering mentakrir hafalan ketika di 

dalam sholat itu lebih terjaga.
60

 

setelah kegiatan belajar mengejar 

berakhir, kegiatan belajar mengajar berakhir 

pukul 13.15 dan kegiatan semua 

ektrakulikuler di laksanakan pukul 13.30 

dan berakhir pukul 14.30, di karenakan 

kegiatan ektrakulikuler tahfidz hanya 

terlaksana atau hanya terjadwal hanya satu 

minggu sekali peserta harus pintar-pintar 

dalam mencapai target yang telah di 

                                                             
60 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. 

Kode: 01/W/06-04-2019 
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tentukan oleh pembimbing masing-masing, 

dan pembimbing selalu memberikan sebuah 

motivasi bagaimana peserta didiknya 

mencapai target yang telah di tentukan. 

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam 

Penggunaan Metode Takrir dalam Ektrakulikuler 

Tahfidz di MIN 2 Madiun 

Pada umumnya setiap pelaksanaan suatu 

kegiatan pasti ada faktor pendukung dan juga yang 

menghambat berjalannya pelaksanaan kegiatan 

tersebut. Seperti halnya pelaksanaan ektrakulikuler 

tahfidz dalam penggunaan metode takrir di MIN 2 

Madiun. Seperti yang di ungkapkan oleh bpk Sudarno 

selaku Waka Kurikulum: 

Kami selalu memberikan sebuah motivasi 

kepada anak didik kami di semua kegiatan baik 

dalam kegiatan internal maupun ekternal, 

dalam kegiatan ektrenal kami memberikan 

arahan kepada mereka bagaimana mencapai 

tujuan yang mereka target, tidak hanya 
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ektrakulikuler tahfidz saja dari semua kegiatan 

harus bisa bertanggung jawab dari semua yang 

mereka putuskan dan mereka pilih, dan itu 

semua membutuhkan dukungan dari guru 

maupun orang tua, semua kegiatan pasti akan 

ada keberhasilan dan akan ada kegagalan, 

suatu keberhasilan yang di capai adalah suatu 

semanagat untuk mencapai sebuah titik 

kemenangan dan suatu kegagalan adalah titik 

mulai untuk mencapai suatu perjuangan, jadi 

jangan heran dari semua kegiatan pasti aka 

nada faktor pendukung dan penghambat itu 

suatu hal yang bisa.
61

 

 

Dalam pelaksanaan metode takrir ini di MIN 2 

Madiun ada beberapa faktor yang mendukung dan 

penghambat dalam pelaksanaanya. Adapaun diantara 

faktor-faktor yang mendukung yaitu seperti 

menguatkan hafalan sebelum beralih ke hafalan yang 

baru. Suatu kegiatan yang berkaitan dengan menghafal 

al-Qur‟an dan membantu peserta didik dalam mengatur 

waktu mereka agar tidak terbuang secara sia-sia dan 

                                                             
61 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. 

Kode: 02/W/07-03-19. 
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adanya motivasi dari  pembimbing tahfidz , dalam 

menguatkan hafalan ini tidak boleh beralih ke hafalan 

yang baru sebelum  apa yang telah di hafal sampai 

benar-benar sempurna. Salah satu hal yang dapat 

membantu menguatkan hafalan ini adalah terus 

mentakrir apa yang telah di hafal, hal ini diungkapkan 

oleh ibu Istiqomah selaku pembimbing ekstrakulikuler 

tahfidz sebagai berikut : 

Sebelum anak beralih ke hafalan baru, saya 

meminta kepada anak untuk menyimakkan 

kepada saya kembali hafalan yang telah di 

hafalkan minggu lalu, dengan pancingan 

dengan cara anak-anak di suruh mengulang-

ngulang hafalannya, kalau belum mutkin kan 

untuk anak-anak untuk menambah di lancarkan 

terlebih dahulu hafalan yang lalu baru 

menambah hafalan surat berikutnya ini juga 

untuk melatih anak bagaimana agar waktu 

yang luang itu todak terbuang sia-sia.
62

 

 

                                                             
62Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. 

Kode: 04/W/15-03-19. 
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Hal yang serupa dikuatkan oleh bpk Qodhir 

selaku pembimbing tahfidz : 

Tergantung anak jika anak sudah mahir dalam 

bacaan ya cepat kadang 1-2 surat tergantung 

suratnya panjang atau pendek, sebenarnya kan 

puncaknya menghafal adalah pada 

mengulangnya atau mentakrirnya, mentakrir 

kan kunci sukses menjaga hafalan, jadi ketika 

anak sudah menghafal surat sudah minggu 

kemarin saya meminta anak untuk 

menyimakkan hafalannya kembali dengan cara 

tasalsul, jadi gini jika anak saya meminta 

membaca ayat ini dia paham berarti dia sudah 

menghafal dan mengingat secara baik, kalau di 

tes untuk menyambung ayat kok belum bisa 

berarti hafalnnya belum maksimal dan belum 

bisa untuk menambah kembali surat 

berikutnya.
63

 

 

Apabila anak merasa bahwa surat yang mereka 

hafal terlalu sulit, maka harus berhati-hati dan terfokus. 

Tidak perlu menambah tetapi menggandakan 

pengulangan. Sebab, menambah hafalan yang melebihi 

kapasitas akan mudah melupakan hafalan yang sudah 

                                                             
63 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. 

Kode: 04/W/30-03-19. 
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dan sedang dilakukan.  Hal ini juga di katakana oleh 

saudari Amirah Nur Aisyah 

karena di sekoalah kan banyak kegiatan, jadi 

ketika menambah hafalnnya masuk dalam 

surat yang sulit dari teman-teman terfokus 

terlebih dahulu secara pelan-pelan, dan 

mentakrir agar hafalnnya yang kemarin tidak 

lupa, kalau mau hafalan berikutnya biasanya 

mengulang dari awal surat yang kita hafal di 

takrir sampai benar-benar tidak akan lupa lagi 

baru menambah surat berikutnya.
64

 

 

Dari pernyataan diatas, ada beberapa  faktor 

yang mendukung dalam ektrakulikuler tahfid di MIN 2 

Madiun ini bagaimana anak dapat memanfaat kan 

waktu luang mereka di gunakan untuk menguatkan 

atau mentakrir hafalan yang telah di hafalnya karena 

setiap pertemuan pembimbing selalu meminta anak 

untuk menyimakkan kembali hafalan yang telah di 

hafalkannya ke depan pembimbing ataupun di depan 

                                                             
64 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. 

Kode: 01/W/06-04-19. 
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teman sekelasnya. Dan salah  satu usaha untuk 

mendukung dan motivasi siswa dalam hafalannya yaitu 

uji publik yang dilaksanakan setiap kamis yang di 

mana anak diminta menghafal menggunakan pengeras 

suara waktu kegatan ektrakulikuler dilaksanakan, tidak 

hanya itu ketika ada kegiatan ataupun acara perpisahan 

kelas 6 ektrakulikuler tahfid juga menampilkan siswa 

siswinya di depan tamu undangan, teman-temannya 

dan pembimbingnya. Seperti yang di ungkapkan oleh 

Bapak Qodhir selaku pembimbing ekstrakulikuler 

tahfidz. 

Kegiatan ini tidak hanya terjadi di dalam kelas 

maksudnya begini, kami juga melatih 

keberanian anak, biasanya jika kita terpuruk 

dari ketakutan itu kan bisa melupan semuanya, 

jadi ketika kegiatan tahfidz ini kita 

menggunakan pengeras suara itu salah satu 

melatih anak untuk percaya diri, selain itu 

ketika di sekolahan ada acara seperti 

perpisahan, pengajian anak bimbingan kami 

juga unjuk gigi untuk tampil tidak hanya 

hadroh, tari, paduan suara saja yang dapat 

unjuk gigi tapi ektrakulikuler tahfidz juga 
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dapat unjuk gigi di depan umum itu juga salah 

satu bagaimana anak untuk takut berhadapan 

kepada orang lain.
65

 

 

Dalam semua kegiatan harus ada dukungan dari 

semua pihak baik dari pembimbing, guru, teman 

maupun oran tua, adapun pembimbing ektrakulikuler 

tahfidz ini selalu memberikan motivasi kepada anak 

didiknya untuk dapat mencapai apa yang mereka 

inginkan, dan mendukung mereka agar mereka tidak 

putus asa dengan apa yang telah menjadi sebuah 

keputusan mereka, suatu hafalan surat Al-Qur‟an 

meskipun hanya satu surat pun atau satu ayat pun itu 

sangat berharga dan harus bisa bertanggung jawab 

untuk menjaganya. Berdasarkan wawancara dengan 

Ibu Istikhomah selaku pembimbing ekstrakulikuler 

tahfidz. 

                                                             
65 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. 

Kode: 05/W/30-03-19. 
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jika dapat di katakana anak-anak itu memiliki 

semangat yang tinggi dalam menghafal tidak 

hanya bermanfaat di kegiatan ektrakulikuler ini 

saja tetapi juga ada manfaatnya dalam 

pelajaran umum, saya selalu memberikan 

motivasi kepada mereka untuk anak-anak 

tahfidz bisa menunjang pelajaran selainnya, 

yang untuk terbiasa menghafal untuk di 

pelajaran lainnyakan jadi mudah kan terbiasa 

menghafalkan begitu, seperti pelajaran al-

Qur‟an Hadits, B. Arab itu kan sering 

menghafal jadi mereka anak-anak tahfidz 

sudah terbiasa menghafal akhirnya juga 

terbiasa.
66

 

 

Hal hal serupa juga diunkapkan oleh Bapak 

Qodhir selaku pembimbing ektrakulikuler tahfidz : 

motivasi itu sangat penting bagi seorang anak, 

namanya juga masih kecil masih ingin bebas 

waktu mereka ingin mereka gunakan untuk 

bermain dan selainnya,sebenarnya setiap 

pertemuan saya memberikan motivasi untuk 

waktu-waktunya yang bisa untuk di gunakan 

menghafal, mungkin sebelum belajar ya 

kegiatan sekolah itu saya beri untuk menghafal 

dulu, jadi banyak waktu-waktu pokoknya saya 

himbau anak-anak itu di situ ada waktu untuk 

menghafal hafalkan disitu ada waktu untuk 

                                                             
66 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. 

Kode: 05/W/15-03-19. 



112 
 

 
 

mentakrir yang mentakrir tapi kan kadang anak 

kan disuruh itu kan kalau gak ada motivasi dari 

orang tua kan tidak bisa melakukan seperti itu 

memang harus peran orang tua harus ada, 

kalau inging anaknya, kalau nggak ada 

motivasi dari orang tua ya suasah.
67

 

 

Berdasarkan pernyataan Bapak Qodhir diatas, 

bahwa beberapa faktor yang mendukung dalam 

program tahfidz al-Qur‟an di MIN 2 Madiun antara 

lain yaitu adanya motivasi dari orang tua dan guru 

tahfidz dengan adanya motivasi dapat membuat anak 

lebih bersemanangat. 

Selain adanya faktor pendukung juga ada faktor 

penghambat dalam metode takrir yang di gunakan 

ekstrakulikuler tahfidz di MIN 2 Madiun, faktor-faktor 

penghambat adalah faktor yang menghalangi suatu 

tujuan. Adapun hambatan-hambatan dalam dalam 

metode takrir antara lain: seperti yang diungkapkan 
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oleh Bapak Sudarno selaku waka kurikulum, sebagai 

berikut : 

sebenarnya kan di dalam ektrakulikuler tahfidz 

ini metode yang di gunakn tidak hanya  takrir 

saja kita melalu proses bin-nadhor jika bacaan 

anak sudah baikkan baru menuju ke hafalan 

untuk menjaga hafalan itu kan agak sulit ya 

bagi anak, mayoritas anak usia segitu itu boleh 

di kata hanya untuk menggugurkan 

kewajibannya dia untuk menghafal untuk 

menjaganya untuk mengulanginya itu sedikit 

sulit dan kurangnya motivasi dari orang tua 

murid, dari guru sini selalu memberikan 

semangat dan motivasi tetapi jika dari orang 

tua tidak memberikan motivasi ya itu percuma 

namanya anak masih kecilkan masih 

menggantung pada orang tuanya.
68

 

 

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa faktor penghambat metode takrir dalam 

ektrakulikuler tahfidz adalah semangat anak yang 

sangat kurang dan orang tua kurang member motivasi 

untuk mengikuti kegiatan ektrakulikuler tahfidz 

                                                             
68 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. 
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sehingga anak jarang untuk mentakrir hafalan yang 

sudah di hafalnya. Bapak Qodhir selaku pembimbing 

tahfidz juga menambahkan sebagai berikut: 

Dikelas saya sering ada ketidak semangatan 

dari anak jadi males masuk, mungkin juga 

tidak adanya motivasi dan dukungan dari orang 

tua, ada orang tua itu malahan meminta 

anaknya untuk tidak usah masuk dan tidak 

usah masuk ikut ektrakulikuler tahfidz, 

mungkin dari orang tuanya bisa mendidik 

sendiri lah, mungkin merasa seperti itu, 

sebenarnya motivasi itu yang terpenting dari 

motivasi guru ada dari motivasi orang tua juga 

ada itu kan dapat membuat anak untuk bangikit 

dan ada semangat lagi untuk mentakrir dan 

menambah hafalan.
69

 

 

Selain adanya faktor penghambat dari motivasi 

dan kurangnya dukungan dari orang tua, faktor 

penghambat dari metode takrir ini juga dari kurang 

semnagt nya anak untuk mentakrir hafalannya yang 
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sudah di hafalnya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu 

Istikhomah selaku pembimbing ektrakulikuler tahfidz : 

Yang mengikuti ekstrakulikuler tahfidz ini kan 

mayoritas kelas 3, 4, dan 5 itu pun masih 

banyak yang polos, mayoritas anak itu ketika 

mengikuti ektrakulikuler itu ngikut teman 

dekatnya jadi tidak ada greget sendiri untuk 

mengikutinya.
70

  

 

Hal ini juga dikuatkan oleh Bapak Qodhir 

selaku pembimbing tahfidz sebagai berikut: 

Banyak kendala sebenarnya didalam kegiatan 

ektrakulikuler tahfidz ini yang juga  membuat 

metodenya juga ada hambatan, jadi begini 

namanya juga anak itu kadang ya main sendiri 

ingin bebas tidak ingin di bebani, namanya 

juga menghafal itu harus telaten juga harus 

sabar, kalau belum lancer itu jangan ditambah 

dulu kalau sudah lancer baru di tambah 

hafalannya, jadi anak harus pelan-pelan, 

jangan langsung begini begini itu akan 

menambah bebannya, tetapi mayoritas anak itu 

ikut teman tidak greget sendiri jadi ketika 

mnghafal dia ikut menghafal kalau temannya 

mentakrir dia mentakrir, mereka mudah 

menghafal tapi juga mudah hilang hafalannya 
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ya itu faktor nya tidak dari keinginan sendiri 

tapi dari paksaan dan ngikut teman.
71

 

 

Faktor penghambat metode takrir  

ekstrakulikuler tahfidz juga berasal dari siswa  yang 

belum maksimal dalam cara membacanya, seperti yang 

diungkapkan oleh Bapak Qodhir selaku pembimbing 

ektrakulikuler tahfidz: 

Kesulitan dari anak-anak itu mayoritas itu cara 

membacanya belum begitu maksimal itu 

merupakan salah satu hambatan, dan ketika 

anak di minta untuk menambah hafalan banyak 

yang aras-arasen.
72

 

 

Dari keterangan Bapak Qodhir faktor 

penghambat juga berasal dari fasihnya anak dalam 

membaca dan anak tidak ada semangat dalam 

menghafal, dan kurang motivasi dari orang tua murid 
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tidak adanya dukungan dari orang tua murid yang 

mengikuti ektrakulikuler tahfidz. 

3. Dampak Penggunaan Metode Takrir Terhadap 

kemampuan Menghafal Al-Qur’an Siswa MIN 2 

Madiun 

Metode takrir yang di gunakan dalam 

ekstrakulikuler tahfidz di MIN 2 Madiun, membuat 

hafalan murid semakin terjaga, lancar, baik dan benar 

dari segi  takrir dan tajwidnya,setiap niat pasti melalui 

proses, didalam proses tentunya terdapat rintangan 

yang dilalui, akan tetapi niat ikhlas dan tulus dapat 

mengalahkan segala rintangan yang dijalani. Dan hasil 

itu pasti akan adanya seperti ketika siswa siswii di 

MIN 2 Madiun yang mengikuti ekstrakulikuler tahfidz 

dikirim untuk mewakili perlombaan bidang tahfidz 

sekabupaten Madiun dan menghasilkan hasil yang 
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memuaskan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak 

Qodhir selaku pembimbing ekstrakulikuler tahfidz: 

Dengan anak yang sulit untuk diatur banyak 

kendala dan banyak tidak semangatan dari 

anak tetapi ekstrakulikuler tahfidz ini juga 

dapat unjuk gigi dan berhasil, dari seringnya 

anak untuk mentakrir jadikan mereka sudah 

hafal di luar kepala daru mentakrir terus itu 

dapat memahami isi tajwidnya, sehingga dapat 

membaut anak lebih baik dalam membacanya, 

untuk tahun ini cukup berhasil karena di tahun 

2019 ini anak yang mewakili sekolahan dari 

ektrakulikuler tahfidz dapat menjuarai bidang 

tahfidz sekabupaten Madiun, bisa masuk tv 

bisa unjuk gigi, bisa mendapatkan juara 2 di 

paskilat MTs Kuncen Madiun, waktu passadin 

ini dapat juara 1, dari keunggulan dari peserta 

lain itu dari segi bacaannya makhorijul huruf  

dan tajwidnya dari sini lebih baik.
73

 

 

Selain dapat menghasilkan keunggulan dalam 

bidang tajwidnya dan makhorijul hurufnya dengan 

seringnya anak untuk mentakrir hafalan membaut anak 

untuk biasa untuk menghafal di bidang pelajaran 

                                                             
73 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. 

Kode: 10/W/30-03-19. 
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apapun seperti B. Arab, B. Inggris, Al-Qur‟an Hadits 

dan Fiqih dari murid yang mengikuti ektrakulikuler 

tahfidz lebih mudah menghafal dan lebih cepat 

menghafal di bandingkan dengan teman-teman yang 

tidak mengikuti ektrakulikuler tahfidz. Seperti yang di 

ungkapkan oleh bpk Zainal Arifin selaku wali kelas 3 

A: 

Kegiatan ektrakulikuler tahfidz ini ada banyak 

dampak positif dalam kegiatan hafalan lainnya 

seperti menghafal di Bahasa Arab, fiqih dan 

lainnya dari yang mengikuti ektrakulikuler 

tahfidz ini mudah sekali menghafalnya, dan 

langsung percaya diri untuk maju kedepan 

untuk mendengarkan hafalannya terhadap 

gurunya.
74

 

 

Hal serupa juga disampaikan oleh bu istiqomah 

selaku guru Bahasa Arab: 

Dalam waktu pelajaran, ada banyak 

manfaatnya mereka juga semakin mudah 

menghafal karena sudah terbiasa bagi yang 

                                                             
74 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. 

Kode: 01/W/12-04-19. 
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mengikuti ektrakulikuler tahfidz ini di sini saya 

memegang bidang Bahasa Arab ketika saya 

minta menghafal kosa kata mereka cepat 

menghafal dan ketika mau di ulang lagi 

besoknya yang langsung menjawab itu juga 

dari anak yang mengikuti ektrakulikuler 

tahfidz.
75

 

 

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa damapk positif dari metode takrir  tidak hanya 

didapat dalam ektrakulikuler tahfidz saja, namun juga 

dalam bidang pelajaran lainnya dengan seringnya anak 

menghafal dan mengulang dapat mempengaruhi 

kegiatan lainnya karena dari kebiasaan dan mentakrir 

hafalan menjadi adat kebiasaan bagi anak untuk 

menghafal dan mentakrir suatu hafalan. Itu semua 

melatih anak untuk percaya diri untuk menghafal 

apapun dan memudahkannya dalam menghafal dari hal 

sekecil apapun dan sebesar apapun suatu hafalan. 

                                                             
75 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. 

Kode: 15/W/15-03-19. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Pelaksanaan Ekstrakulikuler Tahfidz dengan 

Metode Takrir di MIN 2 Madiun 

Min 2 Madiun merupakan salah satu Madrasah 

Ibtidaiyah atau sekolah dasar dengan ciri khas ke Islaman. 

Yang dimana memiliki misi mewujudkan generasi islam 

berdasarkan Al-Qur‟an dan Al-Hadits. Sebelum menjadi 

Madrasah Ibtidaiyah, Min 2 Madiun merupakan sebuah 

Madrasah Diniyah Sabilul Huda yang terfokus dalam 

program membaca dan menulis Al-Qur‟an pada sore hari. 

Berangkat dari keberhasilan dalam mendirikan dan 

mengembangkan Madrasah diniyah akhirnya timbul 

gagasan untuk menjadikan Madrasah Diniyah tersebut 

menjadi Madrasah Ibtidaiyah.  

Dalam berbagai banyak Ekstrakulikuler di MIN 2 

Madiun yang bergerk maju untuk mengembangkan model-

121 
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model pembelajaran yang kreatif. Den semangat dan cita-

cita tinggi dan untuk mewujudkan generasi Qur‟ani yang 

berkualitas, berbudi tinggi, serta pengalaman luas. Maka 

MIN 2 Madiun mengadakan program unggulan yaitu 

ektrakulikuler tahfidz. 

Pelaksanaan ekstrakulikuler tahfidz tersebut di 

susun melalui langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Menetapkan Metode Takrir dalam Pelaksanaan 

Ekstrakulikuler Tahfidz. 

Adanya ekstrakulikuler tahfidz ini di latar 

belakangi oleh semangat siswa dalam memahami dan 

melatih kesabaran para siswa, dan untuk tujuannya 

adalah untuk melatih berbudi pekerti yang baik, dan 

memiliki pengalaman yang luas. Dalam pelaksanaan 

eksrtakulikuler tahfidz ada banyak metode yang di 

gunakan di dalamnya, di dalam ekstrakulikuler tahfidz di 

MIN 2 Madiun menggunakan metode takrir yang 



123 
 

 
 

dimana metode ini digunakan untuk mengontrol hafalan 

yang telah dihafal oleh siswa yang mengikuti kegiatan 

ekstrakulikuler tahfidz. 

2. Memahami Makna dan Ayat Sebelum di hafalkan 

Ekstrakulikuler tahfidz ini merupakan sebuah 

tanggung jawab yang besar seberapa ayat yang di hafal 

harus di jaga dengan baik. Dan ada baiknya ayat-ayat 

Al-Qur‟an yang akan di hafal dipahami terlebih dahulu 

maknanya. Cara ini baik di lakukan , karena memahami 

makna ayat sama pentingnya dengan menghafal, oleh 

karena itu, orang yang sedang menghafal Al-Qur‟an di 

sarankan terlebih dahulu membaca tafsiran ayat-ayat 

yang hendak di hafalkannya, minimal menguasai 

terjemahan ayat-ayat tersebut. 

3. Pelaksanaan Metode Takrir 

Pelaksanaan metode takrir ini membantu anak 

untuk tetap menjaga hafalannya dengan baik, meskipun 
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banyak aktifitas dan kegiatan yang mereka lakukan, 

mereka mencari cara bagaimana mendapatkan waktu 

senggang untuk mentakrir hafalannya. Pmentakrir 

hafalan dapat di lakukan didalam shalat, ketika ada 

waktu luang, maupun ketika berkumpul dengan teman. 

Sehingga pelaksanaan ekstrakulikuler tahfidz 

dengan metode takrir ini di laksanakan dengan matang. 

Yaitu melalui menetapkan metode takrir dalam 

pelaksanaan ekstrakulikuler tahfidz, memahami makna 

dan ayat sebelum di hafalkan, dan proses pelaksanaan 

metode takrir dengan maksimal. 

Sebagaimana teori yang dirumuskan oleh Yadi 

iryadi, dalam Pelaksanaan ektsrakulikuler tahfidz 

tersebut di susun melalui langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Menetapkan Metode Takrir dalam Pelaksanaan 

Ekstrakulikuler Tahfidz 
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Mentakrir adalah mengulang-ulang bacaan ayat 

sambil melihat mushaf. Ini dilakukan dengan cara 

mengulang ayat per ayat atau langsung beberapa ayat 

dalam satu halaman, baik dari atas ke bawah atau dari 

bawah ke atas. Untuk penghafal mentakrir adalah 

mengulang hafalan atau mensima‟kan hafalan yang 

pernah dihafalkan/sudah pernah di sima‟kan kepada 

guru tahfidz. Takrir dimaksudkan agar hafalan yang 

pernah dihafal tetap terjaga dengan baik. 

2. Memahami Makna dan Ayat Sebelum di hafalkan  

Memahami isi atau kandungan ayat akan 

member kemudahan tersendiri dalam menghafal Al-

Qur‟an. Orang yang paham bahasa Al-Qur‟an biasanya 

lebih cepat hafal karena ia mengerti makna dan alur 

cerita ayat yang dihafal. Ia tidak sekedar mengandalkan 

kecerdasan otak, tapi juga pemahaman. 
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3. Istiqmah dalam mentakrir 

Menghafal Al-Qur‟an tidak bisa dipisahkan dari 

takrir (mengulang) hafalan. Mentakrir adalah cara utama 

mengikat hafalan supaya tidak terlepas. Tanpa mentakrir 

hafalannya akan berangsur-angsur hilang, sedikit demi 

sedikit. Mentakrir hafalan merupakan kunci sukses 

menjaga hafalan. Berapa lama anda menghafal tidak 

terlalu penting untuk dipersoalkan. Yang terpenting 

sejauh mana keistiqomahan anda mengulang yang 

pernah anda hafalkan.
76

 

B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat dalam 

Penggunaan Metode Takrir dalam Ekstrakulikuler 

Tahfidz di MIN 2 Madiun  

1. Faktor Pendukung Penggunaan Metode Takrir dalam 

Ekstrakulikuler Tahfidz di MIN 2 Madiun 

                                                             
76 Yadi Iryadi, Karantina Hafalan Al-Qur‟an Sebulan (Ponorogo: 

Alam Pena, 2016), 62. 
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Faktor pendukung merupakan faktor penunjang 

keberhasilan hafalan siswa. Faktor-faktor yang 

mendukung hafalan Al-Qur‟an MIN 2 Madiun.  

Dalam pelaksanaan metode takrir ini di MIN 2 

Madiun ada beberapa faktor yang mendukung dan 

penghambat dalam pelaksanaanya. Adapaun diantara 

faktor-faktor yang mendukung yaitu seperti 

menguatkan hafalan sebelum beralih ke hafalan yang 

baru. Suatu kegiatan yang berkaitan dengan menghafal 

al-Qur‟an dan membantu peserta didik dalam mengatur 

waktu mereka agar tidak terbuang secara sia-sia dan 

adanya motivasi dari  pembimbing tahfidz , dalam 

menguatkan hafalan ini tidak boleh beralih ke hafalan 

yang baru sebelum  apa yang telah di hafal sampai 

benar-benar sempurna, selain itu memilih waktu dan 

tempat yang tenang untuk mentakrir juga merupakan 
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faktor pendukung untuk metode takrir dalam 

ektrakulikuler tahfidz di MIN 2 Madiun. 

Menurut Sa‟adullah beberapa faktor pendukung 

dalam penggunaan metode takrir dalam ektrakulikuler 

tahfidz di MIN 2 Madiun : 

2)  Mengautkan hafalan sebelum beralih ke hafalan 

baru 

Orang yang telah mulai menghafal Al-

Qur‟an tidak boleh beralih ke hafalan yang baru 

sebelum dia menguatkan apa yang telah dihafal 

sampai benar-benar sempurna. Salah satu hal yang 

dapat membantu menguatkan hafalan ini adalah 

terus mengulang-ulang apa yang telah dihafal setiap 

kali dia memiliki waktu luang. Misalnya 

mengulang0ngulangnya dalam shalat fardhu dan 

sholat sunah, pada saat menunggu sahalat 

berjamaah ditegakkan, atau kesempatan-kesempatan 
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lainnya. Semua itu akan membantunya untuk 

menguatkan hafalannya. 

3)  Memilih waktu dan tempat yang tenang 

Pilihan waktu dan tempat yang sesuai 

dengan keinginan, yang membuat pikiran tenang, 

dan konsentrasi dalam menghafal. Hindari 

menghafal di tempat yang panas, tempat yang 

banyak orang, dan tempat yang membuat pikiran 

kita cepat jenuh. Pilihlah tempat yang sejuk, indah, 

dan nyaman. 

Diantara waktu-waktu yang baik untuk 

menghafal adalah pada sepertiga malam terakhir 

setelah melaksanakan shalat tahajud. Tetapi waktu 

yang paling baik untuk menghafal tentunya 

berbeda-beda bagi tiap orang. Waktu yang tepat 

untuk mentakrir hafalan adalah ketika dalam shalat, 
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ketika berada di tempat yang tenang dan ketika ada 

waktu yang luang. 

4) Motivasi  

Senjata paling ampuh di dunia ini adalah 

jiwa manusia yang terbakar menyala-nyala. Ini 

adalah ungkapan tentang motivasi. Motivasi dapat 

mengalahkan ketakutan, kemalasan, dan kekalahan. 

Dorongan yang kuat dalam diri akan memunculkan 

energi untuk terus berusaha mencapai keberhasilan 

yang diinginkan. Motivasi yang memberikan daya 

dorong dalam diri kita untuk melakukan sesuatu.
77

 

2. Faktor Penghambat Penggunaan Metode Takrir dalam 

Ektrakulikuler Tahfidz di MIN 2 Madiun 

 faktor penghambat dalam metode takrir yang 

di gunakan ektrakulikuler tahfidz di MIN 2 Madiun, 

faktor-faktor penghambat adalah faktor yang 

                                                             
77 Sa‟dulloh, 9 Cara Cepat Menghafal Al-Qur‟an (Jakarta: Gema 

Insani, 2018), 71-78. 
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menghalangi suatu tujuan. Adapun faktor penghambat 

metode takrir ini di kegiatan ektrakulikuler tahfidz 

adalah kurangnya motivasi dari orang tua, motivasi 

sangat di butuhkan bagi semua anak, motivasi sebagai 

pendorong semangat anak untuk menuju ke tujuan 

yang dia inginkan, selain kurangnya motivasi dari 

orang tua mengakibatkan anak malas dalam menambah 

hafalannya dan mentakrir hafalan yang telah di 

hafalnya, selain kurangnya motivasi dari orang tuanya 

faktor penghambat dari metode takrir ini adalah adanya 

siswa yang belum fasih dalam membaca dan belum 

begitu sempurnanya makhorijul hurufnya. 

Menurut Sa‟adullah beberapa faktor penghambat 

dalam penggunaan metode takrir dalam ektrakulikuler 

tahfidz di MIN 2 Madiun : 
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1) Belum fasihnya dalam membaca Al-Qur‟an 

Dalam proses menghafal Al-Qur‟an harus 

ada kefasihan dalam makhorijul hurufnya dan 

kefahaman dalam tajwidnya, suatu kendala untuk 

menambah hafalan adalah belum fasihnya anak 

dalam membacanya, belajar tajwid hukumnya wajib 

kifayah. Sedangkan membaca Al-Qur‟an sesuai 

dengan ilmu tajwid hukumnya wajib ain. Jadi, 

setiap pembaca Al-Qur‟an wajib mengamalkan ilmu 

tajwid. Tujuannya tentu saja agar terhindar dari 

kesalahn, baik kesalahan yang merubah lafadz 

maupun makna ayat. 

2) Malas dan putus asa 

Di antara faktor penghamabat dalam 

menghafal Al-Qur‟an adalah malas dan putus asa, 

sikap malas adalah sifat seseorang yang tidak 

pernah merasa diri siap atau sanggup dalam 
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melaksanakan sesuatu. Sifat putus asa, adalah sifat 

tercela yang sangat dibenci oleh Allah SWT, 

bahkan sampai digolongkan ke dalam sifatnya 

orang-orang kafir. Sikap malas dan putus asa akan 

muncul ketika anak merasa bosan. Rasa bosan ini 

akan menimbulkan kemalasan dan keputus asaan 

dalam menghafal dan mentakrir hafalan. 

3) Motivasi orang tua  

 Motivasi belajar dalam diri seseorang 

sangat dipengaruhi oleh faktor yang sangat terkait 

dengan perkembangan kehidupannya, yaitu 

lingkungan budaya atau kebiasaan di lingkungan, 

keluarga dengan tuntutannya, tempat belajar dengan 

sistem yang diberlakukannya selain dirinya sendir. 

Kurangnya motivasi orang tua dapat mengakibatkan 

anak tidak bersemangat dalam menghafal dan 

mentakrir. 
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C. Analisis Dampak Penggunaan Metode Takrir Terhadap 

Kemampuan menghafal Al-Qur’an Siswa MIN 2 

Madiun 

Metode takrir yang di gunakan dalam 

ektrakulikuler tahfidz di MIN 2 Madiun, membuat hafalan 

murid semakin terjaga, lancar, baik dan benar dari segi  

takrir dan tajwidnya, dengan terbiasa anak dalam mentakrir 

hafalan menjadi hal yang mudah ketika menghafal 

pelajaran lainnya, dengan mentakrir anak lebih memahami 

makhorijul huruf  yang benar dan tajwidnya yang tepat 

seperti apa. Ektrakulikuler tahfidz dengan menggunakan 

metode takrir ini berdampak positif untuk kegiatan 

pelajaran lainnya, seperti menghafal kosa kata dalam 

Bahasa Arab, Al-Qur‟an Hadits, Fiqih dan pelajaran 

lainnya. 

Sebagaimana penjelasan yang dirumuskan oleh 

Ahmad Baduwailan, dalam dampak penggunaan metode 
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takrir terhadap kemampuan menghafal Al-Qur‟an, di 

jelaskan sebagaimana metode takrir 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. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya, hasil 

penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1.  pelaksanaan ektrakulikuler tahfidz dengan 

menggunakan metode takrir di MIN 2 Madiun ini 

membantu menciptakan siswa atau melatih siswa untuk 

lebih memahami dan melatih siswa dalam kesabaran. 

Dengan penggunaan metode takrir ini membantu anak 

untuk tetap menjaga hafalannya dengan selalu 

mengulang-ngulang hafalannya di sela-sela kegiatannya, 

dengan metode takrir ini tidak hanya terfokus dalam 

pengulangan hafalan yang telah di hafalkannya namun 

juga melatih dalam pengucapan makhorijul huruf, 

memahami tentang tajwidnya, dan pemahamanan dalam 

138 
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maknannya. Di sela-sela kegiatan yang begitu padat 

pembimbing menyarankan anak untuk  mentakrir ketika 

ada waktu yang longgar, ketika dalam sholat dan ketika 

waktu istirahat agar hafalan yang telah di hafalkannya 

tetap terjaga dengan baik. 

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penggunaan 

Metode Takrir dalam Ektrakulikuler Tahfidz di MIN 2 

Madiun. Faktor pendukung dalam penggunaan metode 

takrir dalam ekstrakulikuler tahfidz di MIN 2 Madiun 

yaitu: dapat menguatkan hafalan sebelum berganti ke 

dalam hafalan yang baru, lebih memahami dalam 

membaca makhorijul huruf yang benar, adanya motivasi 

dan dorongan orang tua untuk membuat anak 

bersemangat untuk mentakrir hafalan dan menambah 

hafalannya. Sedangkan faktor penghambat metode takrir 

dalam ekstrakulikuler tahfidz di MIN 2 Madiun yaitu: 

semangat anak yang begitu kurang untuk menambah 
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atau mentakrir hafalan, kurangnya atau tidak adanya 

dorongan dan motivasi dari orang tua sehingga membuat 

anak untuk tidak bersemangat untuk hafalan dan 

mentakrir hafalan yang telah di hafalkannya. 

3. Dampak Penggunaan Metode Takrir Terhadap 

kemampuan Menghafal Al-Qur‟an Siswa MIN 2 

Madiun. Metode takrir yang di gunakan dalam 

ektrakulikuler tahfidz di MIN 2 Madiun, membuat 

hafalan murid semakin terjaga, lancar, baik dan benar 

dari segi takrir dan tajwidnya. Selain dapat 

menghasilkan keunggulan dalam bidang tajwidnya dan 

makhorijul hurufnya dengan seringnya anak untuk 

mentakrir hafalan membaut anak untuk biasa untuk 

menghafal di bidang pelajaran apapun seperti B. Arab, 

B. Inggris, Al-Qur‟an Hadits dan Fiqih dari murid yang 

mengikuti ektrakulikuler tahfidz lebih mudah menghafal 

dan lebih cepat menghafal di bandingkan dengan teman-
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teman yang tidak mengikuti ektrakulikuler tahfidz. 

karena terbiasanya anak untuk menghafal dan mentakrir 

membuat anak terbiasa menghafal dalam pelajaran 

apapun. 

B. Saran  

1. Kepada pembimbing tahfidz lebih memberikan 

motivasi dan dorongan agar anak lebih bersemangat 

untuk menghafal dan mentakrir hafalannya, dan tidak 

selalu menuruti keinginan siswa siswinya ketika mereka 

tidak ada semangat untuk mentakrir atau menambah 

hafalannya. 

2. Kepada siswa, siswi harus lebih bersemangat dan tidak 

hanya mengikuti keinginan teman lainnya, selalu 

percaya diri dengan apa yang telah menjadi keputusan 

kalian. Lebih bersemangat dalam mentakrir hafalan dan 

menambah hafalan agar dapat menjadi hafid/hafidzoh 

yang bisa diharapkan oleh semua orang. Lebih menjaga 
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dalam tutur kata kepada siapapun, bersikap positif, 

maju dan tidak putus asa. 

3. Kedapa orang tua lebih banyak mendukung dan 

memberi motivasi kepada anaknya dengan apa yang 

telah menjadi sebuah keputusannya. 

4. Kepada peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan 

bahan referensi untuk peneliti berikutnya yang 

berhubungan dengan metode apa yang berkaitan 

tentang dengan etrakulikuler tahfidz. 
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