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ABSTRAK 

 

 

Nama   : JUPRI 

NIM   : 13.2.3.041 

Fakultas  : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Jurusan  : Pendidikan Agama Islam 

Judul Skripsi     : “Penerapan Metode Tahfidz Dalam Mata Pelajaran Al-         

Qur’an Hadits Di Madrasah Aliyah Al-Khairaat Bitung” 

 

 

Dalam penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah  (1) Bagaimana 

pelaksanaan metode tahfidz  pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di Madrasah 

Aliyah Al-khairaat Bitung, (2) Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat 

penerapan metode tahfidz dalam mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di Madrasah 

Aliyah Al-khairaat Bitung. Adapun tujuan penelitian ini adalah agar mengetahui 

pelaksanaan metode tahfidz untuk meningkatkan pemahaman peserta didik pada mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadits di Madrasah Aliyah Al-khairaat Bitung. Serta mengetahui 

faktor yang mendukung dan menghambat. Selain itu untuk mengetahui hasil yang 

dicapai dengan terlaksananya penerapan metode tahfidz tersebut. 

Ada beberapa metode menghafal Al-Quran yang bisa dipakai oleh para 

penghafal Al-Quran khususnya bagi peserta didik yang memilih metode menghafal 

yaitu : (1) Metode (Thariqah) Wahdah, (2) Metode (Thariqah) Kitabah, (3) Metode 

(Thariqah) Sima’i,(4) Metode (Thariqah) Gabungan, (5) Metode (Thariqah) Jama’i. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dimana penelitian 

kualitatif tersebut bersifat pendekatan deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data 

yang berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data 

dilakukan melalui dua tahapan, yaitu: display data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa : (1) Proses 

pembelajaran yang diberikan guru Al-Qur’an Hadits di Madrasah Aliyah Al-Khairaat 

Bitung  pada dasarnya menggunakan metode tahfidz hal ini diharapkan agar peserta 

didik dapat meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Qur’an, karena pelajaran yang 

berkaitan dengan ayat-ayat telah di hafal oleh peserta didik dengan diterapkan metode 

tersebut. (2) Faktor yang mendukung penerapan metode tahfidz. Banyaknya ayat 

yang terdapat pada matapelajaran Al-Qur’an Hadits, sehinggah peserta didik lebih 

condong  memilih metode tahfidz untuk diterapkan pada mata pelajaran tersebut, agar 

lebih mudah untuk dipahami. Selain itu faktor yang menghambat penerapan metode 

tahfidz sebagai berikut. Peserta didik sulit untuk berkonsentrasi, Mudah lupa dan 

sering keliru ketika ada ayat yang panjang dan memiliki lafadz yang hampir sama.  

 

Kata Kunci:  Metode Tahfidz, Al-Qur’an Hadits. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

 Al-Qur’an berasal dari kata qara’a-yara’u-qira’atan-qur’anan, yang berarti 

sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Qur’an adalah kalamullah 

yang di turunkan kepada nabi Muhammad saw. Dalam bahasa arab, yang sampai 

kepada kita secara mutawattir, di tulis dalam mushaf, dimulai dengan surah Al-

Fatiha dan diakhiri dengan surah An-Nas, membacanya berfungsi sebagai ibadah, 

sebagai mukjizat nabi Muhammad saw. Dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi 

umat manusia. Allah berfirman dalam QS. Al-Isra/17:9. 

                         

              

TerjemahNya:  

Sesungguhnya Al-Qur’an Ini memberi petunjuk ke (jalan) yang paling lurus 

dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan 

kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.
1

                                                             
 

       
1
  Kementrian Agama RI, Al-Qur;an dan TerjemahNya,( Bandung : C.V. Diponegoro, 

2013),h..385 
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Maksud ayat di atas adalah, Allah Ta;ala berfirman: 

“Sesungguhnya Al-Qur;an yang kami turunkan kepada nabi kami 

Muhammad saw, membimbing dan mengarahkan orang yang mengikuti 

petunjuknya.” 

Maksud lafazh       ”Kepada (jalan) yang lebih lurus” adalah, 

kepada jalan yang lebih lurus daripada jalan lainnya yaitu Agama Allah 

yang di utuskan  Allah  kepada para nabi-Nya yaitu Islam.
2
  

Pada dasarnya, sumber norma dalam hukum islam ialah kitab suci Al-Qur’an 

dan Sunnah atau Hadits Rasulullah saw yang keduanya merupakan sumber dalam 

khazanah hukum Islam. 

Yang dimaksud dari kandungan isi dari sumber hukum Islam dalam arti 

keduanya merupakan sumber aqidah (ushuluddin), syari’ah, ibadah, muamalah, 

dan akhlak yang dimana hal ini ber titik tolak dari ( keimanan dan keyakinan 

hidup)
3
 yang dikembangkannya adalah ajaran agama yang terdapat dalam Al-

Qur’an dan Hadits. Dengan kata lain, yang dikembangkan lebih lanjut supaya 

dapat dipahami oleh manusia adalah wahyu Allah dan sunnah Rasul yang 

merupakan agama (Islam) itu.
4
 Dengan uraian singkat diatas jelaslah bahwa 

sumber agama islam atau sumber ajaran agama islam adalah Al-Qur’an dan Al- 

Hadits. 

                                                             

       
2
 Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari, (Jakarta: Pustaka 

Azzam,2009), h.548 

 
       3 Muhaimin, ,Paradigma Pendidikan Agama Islam: Upaya mengefektifkan Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah.(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h 35 

 

       4 Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 

h. 89SS 
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Al-Qur’an secara harfiah berarti, bacaan sempurna’merupakan suatu nama 

pilihan Allah yang sungguh tepat, karena tidak ada satu bacaan pun sejak manusia 

mengenal tulisan dan bacaan sekitar lima ribuh tahun yang lalu yang dapat 

menandingi Al-Qur’an. 

Al-Qur’an terus dibaca oleh jutaan orang yang tidak mengerti artinya, 

dan/atau tidak dapat menulis dengan huruf-hurufnya. Bahkan, dihafal huruf demi 

huruf oeleh orang dewasa, remaja, dan anak-anak. Tidak ada bacaan seperti Al-

Qur’an dalam perhatian yang diperolehnya, bukan hanya sejara secara umum, 

tetapi ayat demi ayat baik dari segi masa, musim, dan saat turunnya, sampai 

kepada sebab sebab serta waktu diturunkannya. 

Al-Qur’an dipelajari bukan hanya susunan redaksi dan pemilihan 

kosakatanya, tapi juga kandungannya yang tersurat, tersirat, bahkan sampai 

kepada kesan yang ditimbulkannya. Al-Qur’an layaknya sebuah permata yang 

memancarkan cahaya yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang masing-

masing. 

Al-Qur’an adalah sebuah kitab yang teratur tata cara membacanya, mana 

yang dipendekkan, dipanjangkan, dipertebal, atau  diperhalus ucapannya, dimana 

tempat yang terlarang atau yang boleh, atau harus memulai dan berhenti, bahkan 

diatur lagu dan iramanya, sampai pada etika membacanya.
5
 

Tiada bacaan seperti Al-Qur’an yang di pelajari bukan hanya susunan redaksi 

dan pemilihan kosakatanya, tetapi juga kandungannya yang tersurat,tersirat 

bahkan sampai kepada kesan yang ditimbulkannya. Semua dituangkan dalam 

                                                             
    
        5 Sa’dulloh,S.Q, 9Cara Praktis Menghafal Al-Qur’an, (Jakarta :Gema Insani,2008),  h.1-2 
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jutaan jilid buku, generasi demi generasi. Kemudian apa yang dituangkan dari 

sumber yang takpernah kering itu, berbeda-beda sesuai dengan perbedaan 

kemampuan dan kecenderungan mereka, namun semua mengandung kebenaran. 

Al-Qur’an layaknya sebuah permata yang memancarkan cahaya yang berbeda-

beda sesuai dengan sudut pandang masing-masing. 
6
 

Dalam hal ini umat manusia diwajibkan untuk mempelajari kitab Al-Qur’an. 

Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al- An’am/6:155. 

                        

TerjemahnNya:  

Dan ini adalah Kitab (Al-Qur’an) yang Kami turunkan dengan penuh 

berkah. Ikutilah, dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat”.
7
 

 

Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada 

kami, ia berkata: Said menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang 

firman Allah swt,              “Dan Al-Qur’an itu adalah 

kitab yang Kami turunkan yang diberkati,” bahwa maksudnya adalah Al-

Qur’an  yang diturunkan Allah swt kepada Muhammad saw. 

Lafazh      “Maka ikutilah dia,” maksudnya adalah, halalkanlah apa yang 

di halalkan dan haramkanlah apa yang diharamkan-Nya.
8
 

                                                             
     
       6 M.Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an. (Jakarta: Departemen Agama,1996), h. 3 

       
7
 Kementrian Agama RI, Al-Qur;an dan TerjemahNya,( Bandung : C.V. Diponegoro, 

2013),h.200  

       
8
 Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari, (Jakarta: Pustaka 

Azzam,2009), h.709 
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Ayat diatas menunjukan bahwa kitab Al-Qur’an diberkati, yang berisi penuh 

kebaikan untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu, manusia diperintahkan 

agar membaca, mengikuti dan mempelajari serta memahami Al-Qur’an. Dengan 

mempelajari, memahami serta mengikuti Al-Qur’an, maka akan mendapat rahmat 

serta petunjuk dari Allah swt. 

Sebab itu, Al-Qur’an sangat penting diajarkan disekolah atau madrasah-

madrasah, karena banyak hal yang bermanfaat bagi peserta didik apabila 

mempelajari Al-Qur’an dan Hadits. Mengingat kandungannya  yang penuh 

petunjuk dalam kehidupan. Sehinggah dalam diri peserta didik  akan tertanam 

nilai-nilai luhur dari Al-Qur’an dan juga Hadits, yang kemudian mereka jadikan 

sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi kehidupan mereka. 

Madrasah pada periode ini berciri khas islam, maka program yang 

dikembangkan adalah mata pelajaran yang persis dengan sekolah umum. Sebagai 

sekolah yang berciri khas agama islam diajarkan ilmu pengetahuan agama, seperti 

Aqidah-akhlak, Fiqih, Qur’an-hadits, Bahasa arab, SKI. Al-Qur’an dan Hadits 

selain dipelajari pada madrasah tingkat dasar yaitu Ibtidaiyah, kemudian dipelajari 

di dua madrasah lanjutan yaitu Tsanawiyah dan Aliyah.
9
 

Seorang pendidik harus menyadari bahwa pembelajaran memiliki sifat yang 

sangat kompleks karena melihatka aspek paedagogis menunjuk pada kenyataan 

bahwa pembelajaran berlangsung dalam suatu lingkaran pendidikan. Karena itu, 

guru selaku pendidik harus mendampingi peserta didik menuju kesuksesan belajar 

penguasaan kompetensi tertentu. Aspek psikologis menunjuk pada kenyataan 

                                                             
        
       

9
 Haward M. Federspell, Kajian Al-Qur’an di Indonesia ter. Tajuk Arifin. ( Bandung: Mizan, 

1996), h. 216 
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bahwa proses belajar itu sendiri mengandung variasi seperti belajar ketrampilan 

motorik, belajar konsep, belajar sikap dan seterusnya. Perbedaan tersebut 

menuntut pembelajaran yang berbada sesuai dengan jenis belajar peserta didik. 

Oleh karena itu pendidik harus menentukan secara tepat jenis metode belajar 

manakah yang paling berperan dalam proses pembelajaran tertentu dengan 

mengingat kompetensi dasar yang harus dicapai. 

Dengan demikian, metode dalam rangkaian sistem pembelajaran memegang 

peran yang sangat penting. Karena keberhasilan implementasi srategi 

pembelajaran sangat tergantung pada cara pendidik menggunakan metode 

pembelajaran, karena suatu strategi pembelajaran hanya mungkin dapat 

diimplementasikan strategi pembelajaran.
10

 

Pendidik yang baik selalu berusaha merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran dengan baik dan penuh semangat. Namun antusiasme pendidik 

belum tentu diikuti oleh peserta didik di Madrasah Aliyah Al-kairaat Bitung, 

dalam mempelajari mata pelajaran Al-Qur’an Hadits, karena menurut peserta 

didik pelajaran ini sulit dan membosankan.  

Sebagai cara untuk meningkatkan pemahaman peserta didik dalam mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadits, sala satu metode yang relevan adalah dengan metode 

tahfidz, karena metode tahfidz adalah menghafal sedikit demi sedikit ayat ayat Al- 

Qur’an yang telah dibaca berulang ulang. Metode pengajaran Al-Qur’an dengan 

cara tahfidz sudah ada sejak zaman Rasulullah saw. Metode ini sangat efektif 

diterapkan pada zaman itu, karena pada masa itu masyarakat Arab masih Ummi, 

                                                             
 
       

10
 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 

Kencana, 2007), h. 145 
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atau tidak memiliki pengetahuan tentang bacaan dan tulisan. Akan tetapi memiliki 

daya hafal yang sangat kuat. Sehinggah metode tahfidz ini diterapkan untuk 

menghafal Al-Qur’an dan juga Hadits pada masa itu. 

Metode tahfidz pada masa sekarang mengalami kemunduran penerapannya. 

Jarang sekali metode ini diterapkan di sekolah ataupun madrasah-madrasah 

formal. Lebih sering metode tahfids ini diterapkan di pondok-pondok pesantren. 

Metode ini sudah dianggap kuno jika dibandingkan dengan metode lain. Banyak 

metode pembelajaran yang baru yang dianggap lebih efektif diterapkan seperti 

metode diskusi, demonstrsi, simulasi, eksperimen, dan lain sebagainya. Sehinggah 

metode tahfids jarang diterapkan. Padahal metode ini sangat efektif diterapkan 

pada proses pembelajaran Al-Qur’an Hadits, di madrasah-madrasah adalah usia 

yang cocok untuk menghafal. Peserta didik pada tingkat madrasah Tsanawiyah 

atau Aliyah mudah menghafal dan lebih menyukai belajar dengan cara menghafal, 

hal ini dikarenakan beberapa dasar antara lain sebagai berikut:  

1. Karena dengan belajar dengan cara menghafal adalah yang paling   

sederhana dan mudah. 

2. Karena adanya kecemasan atau perasaan tidak mampu menguasai bahan, 

sebagai pemecahannya maka bahan dicoba dikuasai menghafalkannya. 

3. Karena adanya tekanan pada jalannya pelajaran, untuk menutupi 

kekurangan-kekurangan di atasi dengan menghafal. 

4. Karena pengalaman dan kebiasaan. 
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Dari latar belakang tersebut diatas penulis mengambil kesimpulan untuk 

mengangkat judul tentang “Penerapan Metode Tahfidz Dalam Mata Pelajaran 

Al-Qur’an Hadits Di Madrasah Aliyah Al-khairaat Bitung”. Selain itu penulis 

ingin mengetahui tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung dan 

menghambat metode tersebut. 

B. Rumusan Dan Batasan Masalah 

Berdasarakan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dimaksudkan 

sebagai acuan masalah yang akan dibahas yakni, sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan metode tahfidz  dalam mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadits di Madrasah Aliyah Al-khairaat Bitung? 

2. Apa faktor  pendukung dan penghambat penerapan metode tahfidz dalam 

mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di Madrasah Aliyah Al-khairaat Bitung? 

Dari rumusan dan batasan masalah diatas, penulis mengambil kesimpulan 

agar menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian judu, yaitul sebagai berikut. 

C.   Pengerian Judul 

Sebelum menguraikan skripsi ini lebih lanjut terlebih dahulu akan dijelaskan 

pengertian judul dengan maksud untuk menghindari kesalah pahaman pengertian. 

Skripsi ini berjudul “Penerapan Metode Tahfidz Dalam Mata Pelajaran Al-

Qur’an Hadits Di Madrasah Aliyah Al-khairaat Bitung”, yaitu: 

1. Penerapan. 

Penerapan adalah perbuatan menerapkan. Atau yang dimaksud perbuatan 

yang dilakukan oleh guru untuk mencapai suatu tujuan. 



9 
 

 
 

2. Metode Tahfidz. 

Metode dalam bahasa arab dikenal sebagai istilah thuriquh yang mempunyai 

arti langkah-langkah strategis yang dipersiapkan untuk melakukan sesuatu 

pekerjaan.
11

 Sedangkan Tahfidz dalam arti lain adalah menghafal.  

Jadi metode tahfidz yang dimaksud adalah langkah-langkah strategis yang 

dipersiapkan dalam menghafal, khususnya ayat-ayat Al-Qur’an. 

5. Al-Qur’an Hadits 

Al-Quar’an adalah bacaan sempurna’merupakan suatu nama pilihan Allah 

yang sungguh tepat, karena tidak ada satu bacaan pun sejak manusia mengenal 

tulisan dan bacaan sekitar lima ribuh tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-

Qur’an. Sedangkan Hadits merupakan, segala sesuatu yang disandarkan kepada 

Nabi Muhammad saw baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapannya 

(taqrir).
12

 

6. Madrasah Aliyah Al-khairaat Bitung 

Madrasah Aliyah Al-khairaat Bitung adalah suatu lembaga pendidikan formal 

pada jenjang sekolah menengah atas, yang dalam hal ini menjadi objek lokasi 

penelitian. 

Berdasarkan uraian diatas dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dengan 

skripsi ini suatu penelitian untuk mengungkap dan membahas secara lebih 

                                                             
        

       
11

 Rumayulis, Metode Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005). h.2-3 
 
       12 Sa’dulloh,S.Q, 9Cara Praktis Menghafal Al-Qur’an, (Jakarta :Gema Insani,2008),  h.1-2 
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mendalam serta secara objekif tentang “Penerapan Metode Tahfidz  Dalam Mata 

Pelajaran Al-Qur’an Hadits Di Madrasah Aliyah Al-khairaat Bitung”. 

D.   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian judul diatas, maka penulis 

merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Agar mengetahui pelaksanaan metode tahfidz dalam mata pelajaran Al-

Qur’an Hadits di Madrasah Aliyah Al-khairaat Bitung. 

2. Agar mengetahui faktor  apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat 

penerapan metode tahfidz dalam mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di 

Madrasah Aliyah Al-khairaat Bitung. 

E.   Manfaat Penelitian  

1.    Manfaat Secara Teoritis 

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan 

khazanah keilmuan,sebagai bahan referensi atau rujukan, dan pustaka pada 

perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Manado. 

2.    Manfaat Secara Praktis 

a.  Sebagai masukan Madrasah Aliyah Al-khairaat Bitung. Agar hasil penelitian 

ini dapat digunakan untuk mengetahui efektifitas penerapan metode tahfidz. 

b. Sebagai sumbangan pikiran dari penulis dalam mengatasi kesulitan yang 

menghambat peserta didik dalam usaha mereka mempelajari Al-Qur’an 

Hadits. 
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c. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi mereka yang 

berminat dan berkeinginan untuk mempelajari mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadits. 

d. Bagi penulis sebagai pengalaman yang berharga dan menambah khazanah 

ilmu pengetahuan terutama dalam mempelajari Al-Qur’an Hadits. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Penerapan Metode Tahfidz  

1. Pengertian Metode  

Metode dalam bahasa arab dikenal sebagai istilah thuriquh yang mempunyai 

arti langkah-langkah strategis yang dipersiapkan untuk melakukan sesuatu 

pekerjaan. Bila dihubungkan dengan pendidikan, maka strategi tersebut haruslah 

di wujudkan dalam proses pendidikan, dalam rangka pengembangan sikap mental 

dan kepribadian agar peserta didik menerima pelajaran dengan mudah, efektif dan 

dapat dicerna dengan baik. 
1
 

Dalam pandangan filosofis pendidikan, metode merupakan alat yang 

dipergunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat itu mempunyai fungsi 

ganda yang bersifat polipagmatis dan monopagmatis. Bilamana sebuah metode 

memiliki kegunaan yang serba ganda (multipurpose) begitu pula sebaliknya 

monopagmatis bilamana suatu metode hanya memiliki satu peran saja, satu 

macam tujuan penggunaan mengandung implikasi yang bersifat konsisten, 

sistematis menurut kondisi sasarannya. Dalam buku Filsafat Pendidikan Islam karya  

M. Arifin,  metode didefinisikan dalam 3 hal sebagai berikut: 

                                                             
 
       

1
 Rumayulis, Metode Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005). h.2-3 
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a. Meotode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan 

pendidikan. 

b. Metode adalah cara-cara yang praktis dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. 

c. Metode adalah jalan yang kita ikuti untuk memberikan pengertian kepada 

peserta didik tentang segala macam metode dalam berbagai pelajaran.
2
 

2. Pengertian Tahfidz (menghafal) 

Menghafal dalam bahasa arab adalah, yang berarti menjaga, menyamakan, 

dan memelihara. Selanjutnya orang yang hafal disebut yang berarti penjaga, 

pengawal, pemelihara dan juga yang berarti penghafal (diluar kepala). Selain itu 

penghafal Al-Qur’an  bisa diungkapkan dengan kalimat  yang diartikan hafal, 

dengan hafalan diluar kepala. Adapun menghafal menurut kamus besar bahasa 

Indonesia, bahwa menghafal berasal dari kata dasar hafal yang artinya telah 

masuk ingatan dapat mengucapkan diluar kepala (tanpa melihat buku).
3
 

Menurut Abdul Aziz Abdul Rauf definisi tahfidz atau menghafal adalah 

“proses mengulang sesuatu, baik dengan membaca atau mendengar”. Pekerjaan 

apapun jika serig diulang, pasti menjadi hafal. Sedangkan secara terminologi  Al-

Qur’an adalah kalamullah yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw. Sebagai 

yang tertulis dalam lembaran-lembaran, yang diriwayatkan secara mutawattir, dan 

membacanya merupakan ibadah. Setelah melihat pengertian tahfidz  (menghafal), 

                                                             
 
       

2
 M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara , 1996). h.97-98 

       

        

       
3
 Sultan Rajasa, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. (Surabaya: Mitra Cendekiawan, 2003), h. 

177 
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dapat disimpulkan bahwa menghafal Al-Qur’an adalah suatu proses untuk 

memelihara, menjaga dan melestarikan kemurnian Al-Qur’an yang diturunkan 

kepada Rasulullah saw diluar kepala agar tidak terjadi perubahan dan pemalsuan 

serta dapat menjaga dari kelupaan baik secara keseluruan ataupun sebagiannya . 

Al-Qur’an secara harfiah berarti “bacaan sempurna” merupakan sesuatu nama 

pilihan Allah yang sungguh tepat, karena tidak ada satu bacaan pun sejak manusia 

mengenal tulisan dan bacaan sekitar lima ribu tahun yang lalu yang dapat 

menandingi Al-Qur’an. Dan Al-Qur’an terus dibaca oleh jutaan orang yang tidak 

mengerti artinya, dan atau tidak dapat menulis dengan huruf-hurufnya. Bahkan 

dihafal huruf demi huruf oleh orang dewasa, remaja, dan anak-anak. 

Ayat ayat Al-Qur’an mengandung keindahan dan kemudahan untuk dihafal 

bagi mereka yang ingin menghafalnya dan menyimpannya di dalam hati. Kita 

melihat ribuan, bahkan puluhan ribu kaum muslim yang menghafal Al-Qur’an dan 

mayoritas mereka adalah anak-anak yang belum menginjak usia balig. Dalam usia 

yang masih belia itu, mereka tidak mengetahui  nilai kitab suci. Namun, penghafal 

Al-Qur’an terbanyak adalah golongan dari usia mereka.
4
 

Memori (ingatan) merupakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia. Ingatan juga berfungsi memproses informasi yang kita terima pada 

setiap saat, meskipun informasi yang masuk diabaikan saja. Karena dianggap 

tidak begitu penting atau tidak diperlukan dikemudian hari. Dalam buku Sa’dulloh 

seorang psikolog ternama Atkinson, menyatakan bahwa “para ahli psikolog 

menganggap penting membuat perbedaan dasar mengenai ingatan. 

                                                             
       
       4 Yusuf Qardawi, Kaifa Nata’amalu Ma’a Al-Qur’ani al-Azhim. (Jakarta: Gema Insani Press, 

2001), h 187  
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Dalam buku 9 Cara Praktis Menghafal Al-Qur’an  karya Sa’dulloh,S.Q, Tahfidz 

atau menghafal dibagi menjadi beberapa bagian yaitu, sebagain berikut : 

a.     Encoding ( Memasukkan Informasi ke Dalam Ingatan ) 

Encoding adalah suatu proses memasukkan data-data informasi ke dalam 

ingatan. Proses ini melalui dua alat indra manusia, yaitu penglihatan dan 

pendengaran.  

Kedua alat indra yaitu mata dan telinga, memegang peranan penting dalam 

penerimaan informasi sebagaimana banyak dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur’an, 

dimana penyebutan mata dan telinga selalu beriringan (as-sam’a wal abshar). 

Itulah sebabnya, sangat dianjurkan untuk mendengarkan suara sendiri (sekedar 

didengar sendiri) pada saat menghafal Al-Qur’an agar kedua alat sensorik ini 

bekerja dengan baik. 

Tanggapan dari hasil pandangan dan pendengaran oleh kedua alat sensorik 

tadi (mata dan telinga) harus mengambil bentuk tanggapan yang identik (persis 

sama/fotokopi). Karena itu, utnuk memudahkan menghafal Al-Qur’an sangat 

dianjurkan untuk hanya satu model mushaf Al-Qur’an secara tetap agar tidak 

berubah-ubah strukturnya didalam peta mental.
5
 

b.    Storage (Penyimpanan) 

Proses lanjut setelah encoding adalah penyimpanan informasi yang masuk di 

dalam gudang memori. Gudang memori terletak di dalam memori jangka panjang 

(long term memory). Semua informasi yang dimasukan dan disimpan didalam 

                                                             
 
       5 Sa’dulloh,S.Q, 9Cara Praktis Menghafal Al-Qur’an, (Jakarta :Gema Insani,2008), h.50 
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gudang memori itu tidak akan pernah hilang. Apa yang disebut lupa sebenarnya 

hanya kia tidak berhasil menemukan kembali informasi tersebut didalam gudang 

memori. Mungkin karena lemahnya proses saat pemetaannya, sehinggah sulit 

ditemukan kembali. Padahal, sesungguhnya masih ada didalam gudang memori. 

Perjalanan dari awal diterima oleh indra hinggah ke memori jangka pendek, 

bahkan ke memori jangka panjang  ada yang bersifat otomatis (automatic 

processing) dan ada pula yang harus diupayakan (effortful processing). Keduanya 

dialami dalam kehidupan sehari-hari. 

Proses penyimpanan yang bersifat otomatis pada umumnya merupakan 

pengalaman-pengalaman yang istimewa. Sementara itu, pengalaman-pengalaman 

yang umun dialami sehari-hari harus diupayakan penyimpanannya kalau memang 

hal itu dikehendaki atau diperlukan. Demikian pula informasi-informasi yang kita 

terima dan hal itu dianggap penting  untuk disimpan, tentu diperlukan pengamatan 

yang serius. Penghafalan Al-Qur’an termasuk pada kategori yang kedua ini, jadi 

harus diupayakan secara sungguh-sungguh agar tersimpan baik didalam gudang 

memori.
6
 

c.    Retrieval (Pengungkapan Kembali) 

Pengungkapan kembali (reproduksi) informasi yang telah disimpan dalam 

gudang memori adakalanya serta merta dan ada kalanya perlu pancingan. Dalam 

proses menghafal Al-Qur’an, urutan-urutan ayat sebelumnya secara otomatis  

menjadi pancingan terhadap ayat-ayat selanjutnya. Karena itu, biasanya lebih sulit 

                                                             
 
       6 Sa’dulloh,S.Q, 9Cara Praktis Menghafal Al-Qur’an, (Jakarta :Gema Insani,2008), h.51 
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menyebutkan ayat yang terletak sebelumnya daripada yang terletak sesudahnya. 

Atau mungkin menemukan masalah ketika akan mengingat ayat yang terletak di 

awal pojok Al-Qur’an, karena waktu menghafalnya telah ter-antara-i oleh 

berbagai informasi dengan akhir pojok sebelumnya. Apabila persambungan antara 

satu halaman dengan halaman berikutnya tidak berurut dalam peta mental, maka 

mungkin akan terjadi kegagalan pada saat ingin memproduksi awal halaman baru.  

Oleh karena itu, perlu dilakukan persambungan dalam menghafalkannya, agar 

didalam peta mental juga terjadi persambungan yang berarti. Hal ini dapat 

dilakukan dengan cara menghafal ulang satu atau dua ayat  yang telah dihafalkan 

terakhir sebelumnya, kemudian menyambungkannya dengan menghafal ayat 

dihalaman yang baru saat ini. Urutan yang dibuat menjadi pancingan terhadap 

ayat yang terletak dibelakangnya. Proses ini memudahkan terjadinya reproduksi 

atau pengingatan kembali.
7
 

Apabila upaya mengingat kembali tidak berhasil walaupun dengan pancingan, 

maka orang menyebutnya “lupa.” Lupa mengacu  pada ketidak berhasilan kita 

menemukan informasi didalam gudang memori, sungguhpun ia tetap ada disana. 

Lupa yang terjadi sebelum sesuatu informasi dikirim ke memori jangka panjang, 

oleh ahli psikologi tidak disebut lupa karena memang belum pernah disimpan. 

Mereka menyebutnya hilang atau keluar. Jadi, lupa (nisyan) terjadi sesudah hasil 

pengolahan informasi dimasukan kedalam memori, jangka panjang, dan hanya 

karena kegagalan menemukannya kembali didalam gudang memori yang luas itu. 

Kegagalan yang terjadi pada saat pemasukan informasi (encoding failures) 

                                                             
     
       7 Sa’dulloh,S.Q, 9Cara Praktis Menghafal Al-Qur’an, (Jakarta :Gema Insani,2008), h.53 
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misalnya karena kurang perhatian yang diberikan pada saat mengamatinya atau 

rinciannya belum/tidak diperlukan benar, maka sebenarnya informasi itu telah 

hilang sebelum mencapai penyimpanannya. Dan ternyata informasi yang seperti 

itu lebih banyak dalam kehidupan ini, karena kita cenderung hanya menyimpan 

sesuatu yang dianggap perlu untuk tujuan praktis, kecuali yang automatic 

processing dalam pengalaman istimewa.  

Memang terdapat banyak faktor yang mempengaruhi hafalan Al-Qur’an, baik 

yang menyangkut mudah sukarnya melakukan tahfidz dan takrir, lama singkatnya 

dalam penyimpanan, maupun kuat tidaknya dalam pengulangan kembali. Faktor-

faktor tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan individu dan dapat pula 

disebabkan oleh upaya-upaya yang dilakukan. Perbedaan individu misalnya faktor 

inteligensi, faktor kepribadian tertentu, faktor usia (setelah usia tiga puluh tahun 

kemampuan mengingat terus menurun). Sedangkan yang dapat diupayakan 

misalnya tingkat kemampuan memahami makna ayat, efektivitas waktu,  dan 

penggunaan metode-metode yang baik.
8
  

3.   Media dan metode tahfidz (menghafal) 

Menghafal Al-Qur’an merupakan pekerjaan yang tidak ringan. Meskipun 

demikian ada beberapa faktor luar yang apabila kita perhatikan akan membantu 

mempermudah kita dalam menjalani proses hafalan Al-Qur’an, yaitu media dan 

metode. Media dan metode diantaranya bisa berupa: 

a. Mushaf  Hafalan. Mushaf ini berbeda karena halamanya selalu dimulai 

dengan kepala ayat yang diakhiri dengannya juga. Berbagai juznya tidak 

                                                             
 
       8 Sa’dulloh,S.Q, 9Cara Praktis Menghafal Al-Qur’an, (Jakarta :Gema Insani,2008), h.54-55 
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dimulai kecuali dengan kepala-kepala ayat yang bisa mempermudah 

pembacanya untuk memusatkan pandangan pada ayat hingga selesai 

menghafalnya, tanpa perlu terbagi-bagi pikirannya antara dua halaman. 

b. Mushaf dibagi per juz, entah masing-masing juz yang terpisah atau setiap 

lima juz yang terpisah atau setiap lima juz yang terpisah, yang mungkin 

dapat disimpan dengan mudah, seperti saat menaruh disaku. 

c. Membaca ayat secara perlahan. Dianjurkan bagi orang yang ingin 

menghafal ayat-ayat Al-Qur’an untuk membacanya dengan perlahan 

sebelum menghafalnya, agar terlukis dalam dirinya sebuah gambaran 

umum. 

d. Metode duet. Hendaknya mencari orang yang bisa ikut  serta bersamanya 

dalam menghafal, dan menjadikannya sebagai teman saat pulang-pergi 

sekolah. Diajurkan agar ada kesesuaian antara keduanya dari aspek 

psikologis, pembinaan, pendidikan, juga usia, agar metode bisa berbuah 

hafalan. 

e. Membagi ayat ke dalam kelompok-kelompok yang misalnya, diikat 

dengan satu tema atau dihafal dari awal hingga akhir sekaligus.
9
 

f. Membaca ayat-ayat pada waktu melaksanakan shalat fardhu, shalat 

malam, dan shalat sunnah. Kemudian jika anda mengulang dan lupa, maka 

kembalilah kepada mushaf. Shalat malam lebih bisa menjaga hafalan Al-

Qur’an 

                                                             
      

       
9
 Sa’dulloh,S.Q, 9Cara Praktis Menghafal Al-Qur’an, (Jakarta :Gema Insani,2008),  h.100 
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g. Metode tulisan. Metode ini mensyaratkan penghafal Al-Qur’an untuk 

menuliskan potongan Al-Qur’an dengan tangannya sendiri di papan tulis, 

atau diatas kertas dengan pensil, kemudian menghafalnya dan menghapus 

dengan perlahan-lahan untuk pindah kepotongan ayat yang lain. 

h. Metode Pengulangan. Anda bisa membawa catatan kecil dalam kertas 

dalam bentuk cetakan mushaf yang sama dengan anda gunakan untuk 

menghafal, kemudian anda tulis nomor halaman dengan penomoran yang 

sama dengan mushaf sambil menggambar empat persegi panjang dalam 

kertas. Setelah tulis kalimat yang anda lupakan atau kalimat yang 

membingungkan dalam penghafalannya. Usahakan dengan tulisan yang 

jelas dan warna yang kontras, dan lembaran yang lain tanpa ditulis. 

i. Berpegang pada program yang telah ada. Orang yang ingin menghafal Al-

Qur’an mesti bersandar pada program tertentu yang telah tertulis, yang 

mesti dilakukan setiap hari. Program ini disesuaikan dengan 

kemampuannya untuk menghafal. 

j. Memahami makna umum suatu ayat. Itu merupakan pintu bagi kuatnya 

hafalan dalam benak pikiran. 

k. Bergabung dengan sekolah-sekolah atau halaqah-halaqah Al-Qur’an di 

masjid-masjid atau lainnya, karena bisa memotivasi kita untuk menghafal 

Al-Qur’an. 
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l. Pengulangan. Maksudnya pengulangan dengan seorang guru atau kaset 

yang berisi tentang bacaan qari’ yang sangat bagus tajwidnya, dan 

mengulang-ulang menyimak tajwid tersebut.
10

 

Selain itu, ada beberapa taknik ataupun metode yang cukup efektif bagi 

peserta didik. Ada beberapa metode menghafal Al-Quran yang bisa dipakai oleh 

para penghafal Al-Quran khususnya bagi peserta didik yang cenderung memilih 

menghafal untuk mempermudah pemahaman mereka pada mata pelajaran Al-

Qur’an Hadits. Diantaranya adalah: 

1. Metode (Thariqah) Wahdah 

Yang dimaksud dengan metode ini, yaitu menghafal satu persatu terhadap ayat 

yang hendak dihafalnya. Untuk mencapai hafalan awal, setiap ayat bisa dibaca 

sebanyak sepuluh kali atau dua puluh kali, atau lebih sehingga proses ini mampu 

membentuk pola dalam bayangannya. Dengan demikian penghafal akan mampu 

mengkondisikan ayat-ayat yang dihafalkannya bukan saja dalam bayangannya, 

akan tetapi hingga benar-benar membentuk gerak refleks pada lisannya. 

2. Metode (Thariqah) Kitabah 

Kitabah artinya menulis. Metode ini memberikan alternatif lain daripada 

metode yang pertama. Pada metode ini penulis terlebih dahulu menulis ayat-ayat 

yang akan dihafalnya pada secarik kertas yang telah disediakan untuknya. 

                                                             
    
        10

 Sa’dulloh,S.Q, 9Cara Praktis Menghafal Al-Qur’an, (Jakarta :Gema Insani,2008),  h.103 
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Kemudian ayat-ayat tersebut dibacanya sehingga lancar dan benar bacaannya, lalu 

dihafalkannya.
11

 

Kelebihan dari metode ini adalah cukup praktis dan baik, karena disamping 

membaca dengan lisan, aspek visual menulis juga akan sangat membantu dalam 

mempercepat terbentuknya pola hafalan dalam bayangannya, dan sekaligus 

melatih santri/penghafal untuk menulis tulisan arab. 

3. Metode (Thariqah) Sima’i 

Sima’i artinya mendengar. Yang dimaksud dengan metode ini ialah 

mendengarkan sesuatu bacaan Al-Quran untuk dihafalkannya. Metode ini sangat 

efektif bagi penghafal yang memiliki daya ingat ekstra, terutama bagi penghafal 

tunanetra, atau anak-anak yang masih dibawah umur yang belum mengenal tulis 

baca Al-Quran. 

4. Metode (Thariqah) Gabungan 

Metode ini merupakan gabungan antara metode pertama dan metode kedua, 

yakni metode wahdah dan metode kitabah. Hanya saja kitabah disini lebih 

memilki fungsional sebaga uji coba terhadap ayat yang sudah dihafalnya. Maka 

dalam hal ini, setelah penghafal selesai menghafal ayat yang dihafalnya kemudian 

ia mencoba menuliskannya di atas kertas yang telah disediakan untuknya dengan 

hafalan pula. 
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5. Metode (Thariqah) Jama’i 

Yang dimaksud dengan metode jama’i di sini ialah cara menghafal yang 

dilakukan secara kolektif, yakni ayat-ayat yang dihafal dibaca secara kolektif, atau 

bersama-sama, dipimpin oleh seorang instruktur. Instruktur membacakan satu ayat 

atau beberapa ayat peserta didik menirukan secara bersama-sama. Kemudian 

instruktur membimbingnya dengan mengulang kembali ayat-ayat tersebut 

kemudian peserta didik mengikutinya. Setelah ayat-ayat itu dapat mereka baca 

dengan baik dan benar, selanjutnya mereka mengikuti bacaan instruktur dengan 

sedikit demi sedikit mencoba melepaskan mushaf (tanpa melihat mushaf) dan 

demikian seterusnya sehingga ayat-ayat yang sedang dihafalnya itu benar-benar 

sepenuhnya masuk dalam bayangannya. Setelah semua peserta didik hafal, 

barulah kemudian diteruskan pada ayat-ayat berikutnya dengan cara yang sama. 

Cara ini termasuk metode yang baik untuk dikembangkan, karena akan dapat 

menghilangkan kejenuhan disamping akan banyak membantu menghidupkan daya 

ingat terhadap ayat-ayat yang dihafalnya.
12

 

Pertama: pembimbing membacakan satu ayat atau beberapa ayat dan peserta     

didik menirukan secara bersama-sama. Selanjutnya instruktur 

membimbingnya dengan mengulang kembali ayat-ayat tersebut 

kemudian peserta didik mengikutinya. 
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Kedua:   setelah ayat-ayat itu dapat mereka baca dengan baik dan benar, 

selanjutnya mereka mengikuti bacaan instruktur dengan sedikit 

demi sedikit mencoba melepaskan mushaf, demikian seterusnya 

sampai ayat-ayat itu benar-benar hafal. 

Pada prinsipnya semua metode di atas baik sekali untuk dijadikan pedoman 

menghafal Al-Quran, baik salah satu di antaranya, atau dipakai semuanya sesuai 

dengan kebutuhan dan sebagai alternatif dari pada cara menghafal yang terkesan 

monoton, sehingga degan demikian akan menghilangkan kejenuhan dalam proses 

menghafal Al-Quran, khususnya pada mata pelajaran Al-quran Hadits. 

Dalam menghafal Al-Qur’an orang mempunyai metode dan cara yang 

berbeda-beda. Namun, metode apapun yang dipakai tidak akan terlepas dari 

pembacaan yang berulang-ulang sampai dapat mengucapkan tanpa melihat 

mushaf sedikitpun.  

Proses menghafal Al-Qur’am dilakukan melalui proses bimbingan seorang 

guru tahfidz. 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-Quran secara berulang-ulang. Proses bin-nazhar ini dilakukan 

sebanyak mungkin atau empat puluh satu kali seperti yang biasa dilakukan oleh 

para ulama terdahulu. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh 
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tentang lafazh maupun urutan ayat-ayatnya. Agar lebih mudah dalam proses 

menghafalnya, maka diharapkan selama proses bin-nazhar ini diharapkan calon 

hafizh juga mempelajari makna dari ayat-ayat tersebut. 

2. Tahfizh 

Yaitu menghafalkan sedikit demi sedikit ayat-ayat Al-Qur’an yang telah 

dibaca berlulang-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 sehinggah 

sempurna. Kemudian ayat tersebut diulang kembali sampai benar-benar hafal. 

Setelah materi satu ayat dapat di hafal dengan lancar kemudian pindah kepada 

materi ayat berikutnya. Untuk merangkaikan hafalan urutan kalimat dan ayat 

dengan benar, setiap selesai menghafal materi ayat berikutnya harus selalu 

diulang-ulang mulai dari ayat pertama dirangkaikan dengan ayat kedua dan 

seterusnya. Setelah satu halaman selesai dihafal, diulang kembali dari awal 

sampai tidak ada kesalahan, baik lafazh maupun urutan ayat-ayatnya. Setelah 

halaman yang ditentukan dapat dihafal dengan baik dan lancar, Dalam hal 

merangkai hafalan perlu diperhatikan sambungan akhir halaman tersebut dengan 

awal halaman berikutnya, sehingga halaman itu akan terus sambung 

menyambung. Karena itu, setiap selesai satu halaman perlu juga diulang dengan 

dirangkaikan dengan halaman-halaman sebelumnya. 
13

 

                                                             
 
       13 Sa’dulloh,S.Q, 9Cara Praktis Menghafal Al-Qur’an, (Jakarta :Gema Insani,2008),  h.55 
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3. Talaqqi 

Yaitu menyetorkan atau memperdengarkan hafalan yang baru dihafal kepada 

seorang guru atau instruktur. Guru tersebut haruslah seorang hafizh Al-Qur’an, 

telah mantap agamanya dan ma’rifatnya, serta dikenal mampu menjaga dirinya. 

Proses talaqqi ini harus dilakukan untuk mengetahui hasil hafalan seorang calon 

hafizh dan mendapat bimbingan seperlunya. Seorang  guru tahfidz juga 

hendaknya yang benar-benar mempunyai silsilah guru sampai kepada Nabi 

Muhammad saw.
14

 

4.Takrir  

Yaitu mengulang hafalan atau men-sima’-kan hafalan yang pernah 

dihafalkan/sudah pernah di-sima’-kan kepada guru tahfidz. Takrir dimaksudkan 

agar hafalan yang pernah dihafal 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 hafalan baru, dan sore harinya untuk men-takrir materi yang telah 

dihafalkan.  

5. Tasmi’ 

Yaitu memperdengarkan hafalan kepada orang lain baik kepada perseorangan 

maupun kepada jamaah. Dengan tasmi’ ini seorang penghafal Al-Qur’an akan 

diketahui kekurangan kepada dirinya, karena bisa saja ia lengah dalam 

mengucapkan huruf atau harakat. Dengan tasmi’ seorang akan lebih 

berkonsentrasi dalam hafalan. 

                                                             
 
       14 Sa’dulloh,S.Q, 9Cara Praktis Menghafal Al-Qur’an, (Jakarta :Gema Insani,2008),  h.56 
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Metode yang dikenal untuk menghafal Al-Qur’an ada tiga macam:  

a. Metode seluruhnya, yaitu membaca satu halaman dari baris pertama sampai 

baris terakhir secara berulang-ulang sampai hafal. 

b. Metode bagian, yaitu orang menghafal ayat demi ayat, atau kalimat demi 

kalimat yang dirangkaikan sampai satu halaman. 

c. Metode campuran, yaitu kombinasi antara metode seluruhnya dengan 

metode bagian. Mula-mula dengan membaca satu halaman berulang-ulang, 

kemudian pada bagian tertentu dihafal tersendiri. Kemudian diulang 

kembali secara keseluruhan.  

Diantara metode-metode tersebut, metode campuran adalah yang banyak 

dipakai orang untuk menghafal Al-Qur’an. 
15

 

B.  Pembelajaran Al-Qur’an Hadits 

1.   Pengertian Pembelajaran Al-Qur’an Hadits 

Istilah pembelajaran berasal dari kata belajar yang berarti dapat di artikan 

sebagai proses perubahan perilaku, akibat interaksi individu dengan lingkungan. 
16

 

Dengan demikian perubahan tersebut adalah perubahan kearah yang positif 

sesuai dengan tujuan pendidikan. Dengan demikan pembelajaran Al-Qur’an 

Hadits merupakan kegiatan yag dipilih pengajar dalam proses pembelajaran, 

supaya pembelajaran Al-Qur’an Hadits berlangsung dengan baik, perlu diatur 

metodenya. Penggunaan metode sangan mempengaruhi proses pembelajaran     
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 Sa’dulloh,S.Q, 9Cara Praktis Menghafal Al-Qur’an, (Jakarta :Gema Insani,2008),  h.57-58 
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Al-Qur’an Hadits, oleh karena itu seorang pendidik hendaklah menggunakan 

metode yang baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran Al-Qur’an Hadits. 

Al-Qur’an secara harfiah berarti, bacaan sempurna merupakan suatu nama 

pilihan Allah yang sungguh tepat, karena tidak ada satu bacaan pun sejak manusia 

mengenal tulisan dan bacaan sekitar lima ribuh tahun yang lalu yang dapat 

menandingi Al-Qur’an. 

Al-Qur’an terus dibaca oleh jutaan orang yang tidak mengerti artinya, 

dan/atau tidak dapat menulis dengan huruf-hurufnya. Bahkan, dihafal huruf demi 

huruf oeleh orang dewasa, remaja, dan anak-anak. 

Tidak ada bacaan seperti Al-Qur’an dalam perhatian yang diperolehnya, 

bukan hanya sejara secara umum, tetapi ayat demi ayat baik dari segi masa, 

musim, dan saat turunnya, sampai kepada sebab sebab serta waktu diturunkannya. 

Al-Qur’an dipelajari bukan hanya susunan redaksi dan pemilihan kosakatanya, 

tapi juga kandungannya yang tersurat, tersirat, bahkan sampai kepada kesan yang 

ditimbulkannya. Semua dituangkan dalam jutaan jilid buku, generasi ke generasi. 

Kemudian apa yang dituangkan dari sumber yang tak pernah kering itu, berbeda-

beda sesuai dengan perbedaan kemampuan dan kecenderungan mereka, namun 

semua mengandung kebenaran.  

Al-Qur’an adalah sebuah kitab yang teratur tata cara membacanya, mana 

yang dipendekkan, dipanjangkan, dipertebal, atau  diperhalus ucapannya, dimana 

tempat yang terlarang atau yang boleh, atau harus memulai dan berhenti, bahkan 

diatur lagu dan iramanya, sampai pada etika membacanya.
17

 

                                                             
 



30 
 

 
 

Tiada bacaan seperti Al-Qur’an yang di pelajari bukan hanya susunan redaksi 

dan pemilihan kosakatanya, tetapi juga kandungannya yang tersurat, tersirat 

bahkan sampai kepada kesan yang ditimbulkannya. Semua dituangkan dalam 

jutaan jilid buku, generasi demi generasi. Kemudian apa yang dituangkan dari 

sumber yang takpernah kering itu, berbeda-beda sesuai dengan perbedaan 

kemampuan dan kecenderungan mereka, namun semua mengandung kebenaran. 

Al-Qur’an layaknya sebuah permata yang memancarkan cahaya yang berbeda-

beda sesuai dengan sudut pandang masing-masing. 
18

 

Al-Qur’an adalah rahmat yang tiada banding dalam kehidupan.Di dalamnya 

terkumpul wahyu Illahi yang merupakan petunjuk, pedoman, dan pelajaran bagi 

siapa saja yang mengimaninya. Oleh karena itu, bagi orang yang beriman, 

kecintaan kepada Al-Qur’an akan bertambah. Sebagai bukti cintanya dia akan 

semakin bersemangat membacanya setiap waktu, mempelajari isi kandungan dan 

memahaminya. Selanjutnya, akan mengamalkan Al-Qur’an dalam kehidupan 

sehari-hari, baik dalam hubungannya dengan Allah swt maupun dengan 

lingkungan sekitarnya. 

Tanda-tanda keimanan juga dapat dilihat dari beberapa besar kecintaanya 

kepada Al-Qur’an. Semakin tebal keimanan seseorang, akan semakin dalam 

cintanya kepada Al-Qur’an. Dia tidak hanya menganggap Al-Qur’an sebagai 

ibadah, melainkan sudah menjadi kebutuhan dan penawar atas kegelisahan 

jiwanya. 
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 Sa’dulloh,S.Q, 9Cara Praktis Menghafal Al-Qur’an, (Jakarta :Gema Insani,2008),  h.1-2 

        
       18 M.Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an. (Jakarta: Departemen Agama,1996), h. 3 
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Dalam hal ini harus ditunjukkan keutamaan mempelajari Al-Qur’an dan 

keharusan mencari yang lebih intensif terhadap pembelajaran itu. Allah swt 

berfirman dalam QS.Taha/20:114 sebagai perintah terhadap rasul-Nya: 

                           

               

  

TerjemahNya:  

“Maka Maha Tinggi Allah raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah 
engkau (Muhammad) tergesa-gesa membaca Al qur'an sebelum selesai 

diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, Ya Tuhanku tambahkanlah ilmu 

kepadaku."
19

 

 

 Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari as-Suddi bahwa dahulu apabila Jibril 

turun membawa wahyu, nabi saw. Meletihkan dirinya karena menghafalnya 

sehinggah beliau mengalami kepayahan karena khawatir Jibril naik langit 

sebelum beliau menghafalnya. Maka sebab itu Allah menurunkan 

QS.Taha/20:114 

 

Allah swt tidak menyuruh nabi-Nya untuk mencari tambahan sesuatu selain 

ilmu. Dan, tidak ada sesuatu yang lebih baik selain mempelajari Al-Qur’an. 

Karena didalamnya terkandung ilmu-ilmu agama yang merupakan dasar bagi 

beberapa ilmu syari’at yang menghasilkan pengetahuan tentang Tuhannya dan 

mengetahui perintah agama yang diwajibkan terhadap semua umat Islam dalam 

aspek ibadah dan muamalah.
20

 

                                                             
   
     19 Kementrian Agama RI, Al-Qur;an dan TerjemahNya,( Bandung : C.V. Diponegoro, 

2013),h.444 
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Selainitu Hadits menurut bahasa artinya baru. Hadits juga secara bahasa 

berarti “sesuatu yang di bicarakan dan di nukil”, juga “sesuatu yang sedikit dan 

banyak”. Bentuk jamaknya adalah ahadits.  

Hadits menurut istilah ahli hadits adalah: apa yang disandarkan kepada nabi 

saw, baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan, sifat, atau sirah beliau baik 

sebelum kenabian atau sesudahnya.  

Sedangkan menurut ahli uhsul fikih, Hadits adalah perkataan, perbuatan, dan 

penetapan yang di sandarkan kepada nabi saw setelah kenabian. Adapun sebelum 

kenabian tidak dianggap sebagai Hadits, karena yang dimaksud dengan Hadits 

adalah mengerjakan apa yang menjadikan konsekuensinya. Dan tidak dapat 

dilakukan kecuali dengan apa yang terjadi setelah kenabian.
21

 

Pengajaran Al-Qur’an dan Hadits tidak dapat disamakan dengan pengajaran 

membaca-menulis disekolah dasar, karena dalam pengajaran Al-Qur’an dan 

Hadits anak-anak belajar huruf-huruf, kandungan ayat, dan kata-kata yang tidak 

mereka pahami artinya. Dalam mengajar Al-Qur’an baik ayat-ayat bacaan, 

maupun ayat-ayat tafsir dan hafalan, kita bertujuan memberikan pengetahuan Al-

Qur’an kepada anak didik yang mengarah kepada: 

a. Kemantapan membaca sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan 

dan menghafal ayat-ayat atau surat-surat yang mudah bagi mereka. 

b. Kemampuan memahami kitab Allah secara sempurna memuaskan akal dan 

mampu menenangkan jiwanya. 
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c. Kesanggupan menerapkan ajaran Islam dalam menyelesaikan problema 

kehidupan sehari-hari. 

d. Kemampuan memperbaiki tingkah laku murid melalui metode pengajaran 

yang tepat. 

e. Kemampuan memanifestasikan keindahan retorika dan uslub Al-Qur’an. 

f. Penumbuhan rasa cinta dan keagungan Al-Qur’an dalam jiwanya. 

g. Pembinaan pendidikan islam berdasarkan sumber-sumbernya yang utama 

dari Al-Qur’anul Al-Karim.
22

 

Tujuan mengajar Hadits, berarti sesuatu yang dituju atau yang akan dicapai 

dengan kegiatan atau usaha mengajar Hadits. Kegiatan mengajar Hadits mesti 

mempunyai tujuan, karena kegiatan yang tidak mempunyai tujuan akan berjalan 

meraba-raba, berputar-putar, tak tentu arah. Tujuan yang jelas dan berguna akan 

membuat orang giat, lebih terarah, dan sungguh-sungguh. Oleh karena itu semua 

kegiatan termasuk mengajar hadits harus berorientasi pada tujuan. 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan pengajaran Hadits ini adalah: 

agar peserta didik mengerti ajaran islam yang berhubungan dengan masalah yang 

dibicarakan. Jelasnya kita memberi pengetahuan hadits kepada peserta didik yang 

mengarah kepada: 

a. Kemampuan membaca tanpa salah, sesuai dengan ketentuan membaca 

huruf Arab dan nash, dan kemampuan menghafalnya dengan mudah. 

b. Kemampuan memahami isi bacaan dengan sempurna, memuaskan akal, 

dan kemampuan menenangkan jiwa. 

                                                             
      
       22 Chabib Thoha,Metode Pengajaran Agama. (Semarang: Pustaka Belajar, 2004),  h. 33  
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c. Kemampuan menerapkan ajaran Islam dalam menyelesaikan problema 

kehidupan sehari-hari. 

d. Kemampuan memperbaiki tingkah laku peserta didik melalui metode 

pengajaran yang tepat. 

Metode merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, metode sangat diperlukan oleh 

pendidik. Dengan penggunaan yang bervariasi sesuai tujuan yang ingin dicapai. 

Menguasai metode merupakan keniscayaan, sebab seorang pendidik tidak akan 

dapat mengajar dengan baik apabila ia tidak menguasai metode secara tepat.
23

 

2. Tujuan Pembelajaran Al-Qur’an Hadits di Madrasah Aliyah 

Pembelajaran Al-Qur’an Hadits di Madrasah Aliyah memiliki kontribusi 

dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempelajari dan 

mempraktekkan ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur’an Hadits. 

Kandungan-kandungan tersebut bertujuan untuk menjadikan Al-Qur’an dan Al-

Hadits sebagai sumber utama ajaran islam dan sekaligus menjadi pegangan dan 

pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran Al-

Qur’an Hadits disebutkan dalam peraturan Menetri Agama Republik Indonesia 

Nomor 000291 tahun 2013 sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kecintaan siswa terhadap Al-Qur’an dan Hadits. 

b. Membekali siswa dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an dan 

Hadits sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi kehidupan. 

                                                             
     
       23Pupuh Fathurrohman dan Sobry Sutikno, Strategi Belajar Mengajar; Strtegi Mewujudkan 

Pembelajaran Bermakna melalui Penanaman Konsep Umum dan Konsep Islami.(Bandung: PT 
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c. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan isi kandungan Al-Qur’an Hadits 

yang dilandasi oleh dasar-dasar keilmuan.
24

 

Pembelajaran Al-Qur’an Hadits bertujuan agar peserta didik gemar untuk 

membaca Al-Qur’an dan Hadits dengan benar, beserta pembelajarannya, 

memahami, meyakini kebenarannya, serta mengamalkan ajaran ajaran dan nilai-

nilai yang terkandung didalamnya sebagai petunjuk dan pedoman dalam seluruh 

aspek kehidupan. 

Mata pembelajaran Al-Qur’an dan Hadits pada Madrasah Aliyah memiliki 

fungsi sebagai berikut: 

3. Pemahaman, yaitu menyampaikan ilmu pengetahuan cara membaca dan 

menulis Al-Qur’an serta kandungan Al-Qur’an dan Hadits. 

4. Sumber nilai, yaitu memberikan pedoman hidup untuk mencapai 

kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 

5. Sumber motivasi, yaitu memberi dorongan untuk meningkatkan kualitas 

hidup beragama, bermasyarakat dan bernegara. 

6. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta 

didik dalam meyakini kebenaran ajaran Agama Islam, melanjutkan upaya 

yang telah dilaksanakan dalam lingkungan keluarga maupun jenjang 

pendidikan sebelumnya. 

7. Perbaikan, yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam keyakinan, 

pemahaman dan pengamalan ajaran Islam peserta didik dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab. 47 
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8. Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negative dari lingkungan atau 

budaya lain yang dapat membahayakan diri peserta didik dan menghambat 

pengembangannya menuju manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Allah swt. 

9. Pembiasaan, yaitu menyampaikan pengetahuan, pendidikan dan 

penanaman nilai-nilai Al-Qur’an dan Hadits pada peserta didik sebagai 

petunjuk dan pedoman dalam seluruh kehidupannya. 

C. Penelitian Relevan 

Peneliti menemukan sebuah penelitian yang relevan dengan masalah yang 

hampir sama, yaitu: 

1. Penerapan Metode Tahfids Dalam Meningkatkan Hafalan Al-Qur’an Siswa 

di MAN 3 Tulungagung. Skripsi ini di teliti oleh NUR’AINI dengan 

jurusan pendidikan agama Islam  fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan 

Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018. Dengan hasil penelitian, 

menunjukan bahwa dengan adanya metode tahfids yang dibagi atas takrir 

muroja’ah,da tasmi dapat berjalan secara maksimal sekaligus juga dapat 

meningkatkan hafalan siswa yang berkaitan dengan Al-Qur’an dan Hadits. 

2. Metode Pembelajaran Tahfidz Al-Qur’an Bagi Mahasiswa Di Pesantren Al-

Adzkiya’ Nurus Shofa Karangbesuki Sukun Malang. Oleh Ahmad Ali 

Azim, dengan Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tatbiyah 

Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 

2016.  Dengan pelaksanaan pembelajaran Tahfidz Al-Qur’an di pesantren 
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Al-Adzkiya’ Nurus Shofa kerangbesuki Sukun Malang adalah: 

Bahwasanya pelaksanaan pembelajarannya berjalan secara optimal. Denga 

diterapkan pembelajaran tahfidz Al-Qur’an santri menggunakan sistem 

setoran tambahan dan muoja’ah. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Segala kegiatan yang peneliti lakukan untuk menyusun penelitian ini, menunjukkan 

bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dalam hal ini 

menurut Bogdan dan Toylar, seperti yang dikutip Moleong, definisi penelitian adalah 

“Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”.Studi penelitian yang peneliti 

gunakan adalah kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam buku Ahmadi memahami, 

“metodologi penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan 

deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang (subjek) itu 

sendiri”. 

Sejalan dengan metode tersebut Kick dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian 

kualitatif adalah “tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara 

fundamental tergantung dari pengamatan pada manusia, baik dalam kawasan maupun 

peristilahannya”.
1
 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Istilah kualitatif 

menurut Kirk dan Miller bermula dari pengamatan kualitatif yang dipertentangkan atau 

                                                 
     

       
1
 Lexy J. Moleong, Metodologi penelitian kualitatif  Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2009), h. 4 
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dibedakan dari pengamatan kuantitatif.
2
 Lexy J Maleong, dalam bukunya metode 

penelitian kualitatif, berpendapat, bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif 

ialah kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya.
3
 

Metode Penelitian kualitatif  adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti 

adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara 

porposive dan snowball, tekhnik pengumpulan data dengan trianggulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna generalisasi.
4
 

B. Lokasi dan WAktu Penelitian  

Dalam melaksanakan penelitian salah satu factor yang sangat diperlukan adalah 

tempat penelitian. Hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti sekaligus 

pelaksanaan penelitian yang makin terarah pada sasaran yang ingin dicapai. Adapun 

tempat dan waktu penelitian yang penulis lakukan yaitu: 

1. Tempat 

Penelitian ini dilakukan di Madrasah Aliyah AL-Khairaat Bitung Jln. Lumba-lumba 

No.   15 Girian Bawah  Kec. Girian, Bitung. 

                                                 
  

       
2
 Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbimngan Konseling, (Ed. 1, Cet. 

III , Jakarta: Rajawali Pers, 2013) , h. 35. 

 

       
3
 Lofland, dan Lexy J Maleong, “Metode Penelitian Kualitatif”, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2001),  h. 112. 

 

       
4
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) (Cet. X; 

Bandung: Alfabeta, 2010),  h. 15. 
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2. Waktu 

Waktu yang digunakan oleh penulis untuk melakukan observasi dan 

mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan  pada 

bulan Desember 2018-Februari tahun 2019. 

C.  Sumber Data    

Sebagai acuan dasar dalam pengumpulan data  peneliti menggunakan 2 (dua) 

sumber data yaitu :  

1. Data primer merupakan data utama yang diambil langsung dari para informan 

yang dalam hal ini peneliti melibatkan pendidik, pesertadidik dan kepala sekolah,  

sebagai acuan . 

2. Data sekunder  merupakan pengumpulan data tidak langsung diberikan kepada 

pengumpul data, misalnya lewat orang lain ataupun dari dokumen yang ada di 

sekolah. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian yang mengambil pendekatan Kualitatif Deskriptif, peneliti  

mengumpulkan data dari sumber data lapangan. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan penulis sebagai berikut : 

1. Observasi 

Sebagai langkah awal dalam pengumpulan informasi, penulis mengadakan 

observasi atau penjajakan awal. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui 

Bagaiman penerapan metode tahfidz di Madrasah Aliyah Al-Khairaat Bitung..  
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Penulis berpartisipasi secara aktif mengamati secara aktif dalam pengertian 

mengemati secara langsung semua aktifitas yang dilakukan, penelitian. 

Pelaksanaan metode ini digunakan untuk mengetahui lebih apakah metode 

tahfidz diterapkan pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits.   

Observasi awal yang dilakukan penulis yaitu pada tanggal 17 Desember 2018, 

penulis melakukan observasi dengan cara mengamati sekolah yang menjadi 

tujuan penulis untuk melakukan penelitian, kemudian juga kembali 

mengunjungi sekolah hanya sekedar mengamati peserta didik pada tanggal 28 

Januari 2019. 

2. Wawancara  

adalah suatu metode yang digunakan dalam mengumpulkan data  di lapangan 

dengan jalan mengadakan dialog secara langsung dengan obyek atau informan 

penelitian.
5
 Wawancara awal yang penulis laksanakan pada tanggal  28 Januari 

2019. Kemudian kebali pada tanggal 30 Januari 2019 untuk mendapatkan data 

madrasah, peneliti mendatangi kepala sekolah dan kepala tata usaha.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan meneliti data dalam 

dokumen yang ada kaitannya dengan apa yang di bahas oleh peneliti. Dokumen 

tersebut adalah dokumen resmi milik negara atau badan suasta lain yang 

                                                 
 

       
5
 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, (Cet. XV; 

Bandung, Alfabeta CV 2012), h. 317. 
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dipakai oleh Madrasah Aliyah Al-Khairaat Bitung. Dan dengan terlaksananya 

penelitian, peneliti tidak luput juga mengabadikan dokumentasi yang di ambil 

pada tanggal 28 Januari 2019 di Madrah Aliyah Al-Khairaat Bitung.  

E. Teknik Analisai Data  

Penelitian dengan pendekatan kualitatif, teknik analisis data dilakukan secara 

interaktif, yaitu : 

1. Reduksi Data (data reduction) 

Upaya peneliti mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-ha yang penting, dicari pola dan temanya. Dengan 

demikian data yang sudah direduksi akan memudahkan peneliti untuk 

mengumpulkan data selanjutnya. 

2. Penyajian data (data display) 

Dalam langkah ini peneliti menyajikan data yang sudah di reduksi kedalam bentuk 

tabel, grafik, pie chart, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, 

maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola, sehingga akan semakan mudah 

dipahami. 

3. Conclusion Drawing Virivikation  

Lagkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verivikasi. Kesimpulan awal yang 

ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti 

baru yang kuat, valid, dan konsisten pada saat peneliti melakukan tahap 

pengumpulan data selanjutnya, maka kesimpulan itu merupakan yang kredibel. 

4. Analisis konten/isi 
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Analisis konten sebetulnya analisis yang tidak hanya digunakan olah para peneliti 

kualitatif saja. Justru sejak awal analisis ini digunakan oleh peneliti kuantitatif. 

Analisis data kualitatif dapat dikatakan adallah analisis konten dalam hal konten 

wawancara, catatan lapangan dan dokumen yang dianalisis. Melalui konten ini 

bias dianalisis kualitatif terhadap tema dan pola yang berulang tentang makna. 

F. Pengecekan Keabsahan Data 

    Agar data yang diperoleh dari lokasi penelitian bisa memperoleh keabsahan dan 

kredibilitas, maka ada beberapa langkah yang dilakukan peneliti yaitu: 

1. Trianggulasi 

Trianggulasi ini merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan 

validitas data dlam penelitian kualitatif. Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Trianggulasi dalam penyajian 

kredibilitas data merupakan pengecekan data dari berbagai sumber, dengan berbagai 

cara dan berbagai waktu.
6
 Selain itu Rulam Ahmadi didalam bukunya yang berjudul 

Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif, menjelaskan bahwa trianggulasi adalah 

“data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode tertentu nantinya di cek dengan 

menggunakan metode yang lain”. Miasalnya, data yang dikumpulkan dengan 

menggunakan metode atau teknik wawancara nantinya dicek dengan menggunakan 

metode obsevasi atau analisis dokumen. Misalnya, peneliti akan mengetahui tentang 

                                                 
 
6
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) (Cet. X; 

Bandung: Alfabeta, 2010, h. 273 



44 

 

 

partisipasi peserta didik dalam interaksi pembelajaran kelas atau beberapa peserta didik. 

Kemudian data yang diperoleh dari guru kelas dicek dengan melakukan observasi 

kedalam kelas, dimana peneliti berada bersama peserta didik didalam kelas dan 

mengamati bagaimana partisipasi peserta didik didalam kelas. 

Dengan cara ini penulis bisa menarik kesimpulan yang mantap tidak hanya dari satu 

pandang sehingga bisa diterima kebenaranya. Data hasil dengan pengamatan dengan 

data hasil wawancara serta data dari dokumentasi yang berkaitan dibandingkan. 

       Didalam penelitian ini, trianggulasi dilakukan dengan cara melakukan wawancara 

dengan guru mata pelajaran Al-Qur’an Hadits, kemudian melakukan wawancara kepada 

beberapa peserta didik dan selanjutnya hasil wawancara dibandingkan. Dari hasil 

wawancara dengan guru dan peserta didik  ini dicek dengan melakukan observasi 

kedalam kelas pada saat pelaksanaan proses pembelajaran Al-Qur’an Hadits 

berlangsung. Peneliti mengamati bagaimana proses penerapan metode tahfidz dan upaya 

mengatasi faktor penghambat. Kemudian hal-hal yang belum jelas peneliti tanyakan 

kembali kepada guru dan hal ini dilakukan beberapa kali. 

2. Pembahasan Sejawat  

Pemeriksaan sejawat adalah teknik yang dilakukan dengan cara mengekpos hasil 

sementara atau hasil yang akan diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan 

sejawat.
7
 Pembahasan teman sejawat dalam penelitian adalah peneliti mendiskusikan 

                                                 
 

7
 Lexy J. Moleong, Metodologi penelitian kualitatif  Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2009),  h. 332 
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proses dan hasil penelitian dengan dosen pembimbing dan teman mahasiswa yang 

mengadakan penelitian kualitatif. Hal ini dilakukan dengan harapan peneliti 

mendapatkan masukan-masukan baik pada metodologinya maupun hasil penelitiannya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  Gambaran Lokasi Penelitian 

Madrasah Aliyah Al-Khairaat kota Bitung didirikan sejak tahun 2008 dan telah 

beroperasi sejak tahun 2008 dengan berpedman pada penggunaan kurikulum 

Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional, yang dikepalai oleh 

seorang kepala sekolah pertama pada saat itu, yakni Bapak Mahmud Kasim S.Ag, 

yang memimpin sekolah dari tahun 2008 sampai tahun 2012. 

Adapun cikal bakal lahirnya Madrasah Aliyah Al-Khairaat Bitung sebenarnya 

berasal dari pengusulan kepala sekolah dan disepakati oleh pengurus yayasan 

Madrasah Aliyah Al-Kairaat Bitung serta inisiatif dari semua pengurus yayasan untuk 

mengantisipasi agar anak-anak mereka di sekolahkan di sekolah-sekolah yang 

berasaskan islami.  

Masyarakat muslim yang berada di kota Bitung khususnya kelurahan Girian 

bahwa kec. Girian cukup banyak, untuk itu mereka mengambil keputusan agar 

bagaimana mereka bisa mendirikan sekolah Madrasah Aliyah Al-Khairaat Kota 

Bitung.  

Madrasah Aliyah Al-Khairaat Bitung beroperasi sejak didirikan sangat di dukung 

oleh masyarakat, antusias masyarakat dan keinginan untuk menyekolahkan anaknya 
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di Madrasah Aliyah Al-Khairaat Bitung sangat tinggi sebab stiap tahunnya 

peningkatan jumlah siswa yang masuk begitu jelas terlihat ada kemajuan.
1
 

1. Identitas Madrasah 

Nama Madrasah : Madrasah Aliyah Al-Khairaat Bitung 

NSM   : 131271720002 

NPSN   : 40104894  

Alamat Madrasah : Jln. Lumba-lumba No. 15 Girian Bawah Bitung       

Kec. Girian 

Email   : ma.alkhairaatbtg@yahoo.co.id 

Akreditasi   : B 

No.HP    : 0852252525279 

Post    : 95542 

2. Daftar Nama Kepala Madrasah Sejak Tahun Berdirinya Sampai 

Sekarang : 

NO TAHUN NAMA KEPALA MADRASAH 

1 2008-2014 Mahmud Kasim S.Ag 

2 2014-2017 Drs. H Faruq Samalam 

3 2017-Sekarang Laode Pade, SP.d 

                                                             
 
       1 Kepala Tata Usaha Madrasah Aliyah Al-Khairaat Bitung.28 Januari 2019 

mailto:ma.alkhairaatbtg@yahoo.co.id
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3. Visi dan Misi Madrasah Aliyah Al-Khairaat Bitung 

Visi : 

“Menciptakan generasi yang berkualitas dan unggul dalam berakhlak, 

berakademik, dan non akademik, serta beriman kepada Allah swt”. 

Misi : 

1. Menyelenggarakan pendidikan yang professional dan bertanggung 

jawab. 

2. Meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan aakhlaqul karimah. 

3. Meningkatkan kualitas pendidikan. 

4. Meningkatkan sember daya manusia yang handal dan berkemampuan. 

5. Memberikan bekal life skill pada siswa. 

6. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. 

7. Menjalin kerjasama yang baik, diantaranya: stake holder, instansi lain 

dan masyarakat. 

Tujuan dari Madrasah Aliyah Al-Khairaat Bitung adalah menyelenggarakan 

pendidikan yang berciri khas Islam dan membentuk manusia yang berakhlak karimah 

dan bertakwa. 

4. Kurikulum Madrasah Aliyah Al-Khairaat Bitung 

Madrasah Aliyah Al-Khairaat Bitung memakai kurikulum 2013 pada Kelas X, 

Kelas XI, dan Kelas XII. 
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5. Lingkungan Madrasah Aliyah Al-Khairaat Bitung 

Madrasah Aliyah Al-Khairaat Bitung terletak di Jln. lumba-lumba No. 15 Girian 

Bawah Bitung Kec. Girian Provinsi Sulawesi Utara 

6. Kualitas Madrasah Aliyah Al-Khairaat Bitung 

1. Terlaksananya UNBK tanpa memiliki kendala. 

2. Mengikut sertakan dalam kegiatan KSM tingkat nas
2
 

B.  Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil obserfasi, wawancara serta dokumentasi yang telah peneliti 

lakukan, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data berdasarkan metode 

penelitian yang  telah ditetapkan oleh penulis yaitu metode penelitian kualitatif, yang 

diamati peneliti secara langsung dan juga diperkuat dengan hasil wawancara yang 

kemudian dianalisis dan dibaahas untuk diambil sebuah kesimpulan.  

Sebelum peneliti mewawancarai pendidik dan  peserta didik mengenai Penerapan 

Metode tahfidz pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits maka peneliti akan terlebih 

dahulu mewawancarai pihak kepala madrasah mengenai bagaimana Penerapan 

Metode Tahfidz pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di Madrasah Aliyah Al-

Khairaat Bitung. 

 Laode Pade selaku kepala  Madrasah Aliyah Al-Khairaat Bitung mengatakan, 

“Di Madrasah Aliyah sedang belajar melakukan proses penerapan metode 

tahfidz, di karenakan kurangnya tenaga kerja (guru Al-Qur’an Hadis). Akan 

                                                             
        
       

2
 Kepala Tata Usaha Madrasah Aliyah Al-Khairaat Bitung.28 Januari 2019 
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tetapi seiring berjalannya waktu, setiap peserta didik lebih di mudahkan dalam 

memahami pembelajaran yang diberikan oleh guru selaku pendidik
3
’. 

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kepala Madrasah Aliyah Al-Khairaat 

Bitung, meskipun metode tahfidz ini baru di terapkan tetapi ini menunjukan bahwa 

metode tahfidz merupakan jalan atau alternatif untuk memudahkan peserta didik 

dapat lebih mudah memahami pembelajaran, serta meningkatkan kemampuan baca 

tulis Al-Qur’an khususnya pembelajaran Al-Qur’an Hadits. 

1. Penerapan Metode Tahfidz Pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits Di 

Madrasah Aliyah Al-Khairaat Bitung  

Metode tahfidz adalah metode menghafal atau proses mengulang sesuatu, baik 

itu dengan membaca ataupun mendengar. Dengan cara atau proses yang sering 

dilakukan secara  berulang-ulang, pasti menjadi hafal. Dan metode tahfidz sering 

dikaitkan dengan Al-Qur’an ataupun Hadits. 

Metode tahfidz adalah  metode yang bisa diterapkan selain metode ceramah, 

diskusi ataupun metode yang lainnya demi terwujudnya proses pembelajaran yang 

kundusif penerapan metode tahfidz dianggap sebagai metode yang pas dalam 

mengatasi masalah-masalah dalam proses belajar mengajar, hal ini senada dengan apa 

yang disampaikan oleh,  Narto Pakaya  selaku guru atau pendidik pada  mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadits. 

“Setiap saya mengajar mata pelajaran Al-Qur’an Hadits saya sering memberi 

peserta didik tugas menghafal, agar peserta didik dapat rmemahami pembelajaran  

                                                             
 

       
3
 Hasil Wawancara dengan Kepala Madrasah Aliyah Al-Khairaat Bitung. 28 Januari 2019 
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Al-Qur’an Hadits dengan baik. apalagi sekolah ini merupakan sekolah yang 

berciri khaskan Islam, karena jika para peserta didik menjadi tamatan atau 

alumni dan pastinya akan berada atau terjun langsung disekitar masyarakat, maka 

dari itu pastinya  sekolah ini akan  dipertanyakan wawasan keislamannya apalagi 

masalah ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits”
4
 

Setiap pembelajaran yang dilakukan oleh guru Al-Qur’an Hadits pasti    

mengenai ayat-ayat Al-Qur’an dan juga Hadits-hadits, maka dari itu pastilah selalu 

guru akan menyuruh peserta didik untuk menghafal dan memahami ayat dan hadits 

yang diberikan, dengan begitu para peserta didik akan lebih memahami pembelajaran 

dengan baik. 

Hal serupa juga disampaikan oleh peserta didik yang bernama Eriska Ar Kende 

selaku peserta didik di kelas XII  mengatakan bahwa, 

“Pada saat kami sedang belajar mata pelajaran Al-Qur’an Hadits, kami sering 

diberikan tugas hafalan oleh guru mata pelajaran Al-Qr’an Hadits, karena itu 

merupakan salah satu cara atau metode yang sering diterapkan oleh guru agar 

kami peserta didik dapat meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Qur’an serta 

kemampuan menghafal, khususnya dalam mata pelajaran Al-Qur’an Hadits. 

Selain itu  penghafalan ayat-ayat itu memang kewajiban untuk peserta didik 

karena untuk dapat memahami pembelajaran Al-Qur’an Hadits haruslah 

mengetahui ayat yang dimaksud oleh pembelajaran Al-Qur’an Hadits itu    

sendiri “.
5
 

 

Berdasarkan wawancara diatas dapat dipahami bahwa metode tahfidz atau 

metode menghafal dalam pembelajaran Al-Qur’an Hadits sangatlah penting karena 

memang pada umumnya metode tahfidz sangat diperlukan. Setiap peserta didik 

memang harus menghafal Al-Qur’an dan Hadits dikarenakan juga sekolah yang 

                                                             
 
       4 Hasil Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits . 28 Januari 2019 
 
     5 Hasil wawancara dengan siswa kelas XII , 28 Januari 2019 
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mempunyai ciri khas Islam, sekolah seharusnya mengeluarkan siswa yang sesuai 

dengan visi dan misi madrasah.  

Adapun penerapan metode tahfidz yang digunakan oleh pendidik dalam 

pembelajaran Al-Qur’an Hadits sebagai alternatif untuk peserta didik agar lebih 

memahami materi-materi yang diberikan baik itu materi yang sudah diberikan pada 

semester sebelumnya sampai sekarang, agar membekas di ingatan peserta didik. 

Tugas hafalan yang diberikan kepada semua, bisa dengan cara sistem target, 

maksudnya adalah peserta didik  diberi kebebasan untuk menghafal kapan saja tugas 

hafalan yang diberikan. Sesuai dengan pernyataan atau uraian diatas,                   

Narto Pakaya  selaku pendidik pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits  mengatakan 

bahwa, 

“ Metode tahfidz di terapkan dengan cara sistim target, apabila tidak dihafal 

dalam target yang telah ditentukan maka peserta didik akan diberikan hukuman 

atau nilai yang rendah”.
6
 

Dengan terlaksanakannya metode tahfidz maka dapat terlihat hasil yang bagus, 

baik itu suasana proses belajar mengajar yang kondusif antara sesama peserta didik, 

ataupun guru dan peserta didik. Sehinggah semua dapat mengukur potensi dan 

kemampuan daya ingat serta terwujudnya tujuan pembelajaran dan sesuai dengan visi 

dan misi madrasah . 

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Mengatasi Permasalahan  

Penerapan Metode Tahfidz. 

Upaya yang dilakukan pendidik untuk mengatasi permasalahan dalam penerapan 

metode tahfidz pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits  

                                                             
 
       6 Hasil Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits . 28 Januari 2019 
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a. Dengan mengkondisikan kelas supaya tidak gaduh, maka ketika ada peserta 

didik yang menghafal di depan kelas, bagi peserta didik yang lain yang 

sudah hafal disuruh unutuk mengerjakan lembar kerja siswa (LKS) dan yang 

belum hafal disuruh agar segera mempersiapkan diri mereka untuk 

menghafal. 

Sesuai dengan pernyataan Narto Pakaya, selaku guru mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadits. 

 “Saya memerintahkan  peserta didik yang belum hafal, agar mempersiapkan diri 

mereka untuk segera menghafal, dan yang sudah hafal harus segera 

mengerjakan LKS. Kalaupun mereka gaduh pada saat berjalannya proses 

belajar mengajar itu hanya sebatas tentang materi dan suara-suara mereka 

dalam persiapan  menghafal”
7
 

b. Dengan mengatasi masalah pengalokasian waktu yaitu dengan memanfaatkan 

waktu yang tersisa secara maksimal. 

Karena dalam menilai penerapan metode tahfidz  membutuhkan waktu yang 

banyak dan yang diutamakan adalah pencapaian tujuan pembelajaran.  

Hal ini sesuai yang dikatakan oleh  Narto Pakaya selaku guru mata pelajaran Al-

Qur’an Hadits 

“Waktu untuk menilai hafalan peserta didik memang butuh waktu yang lama   

karena  jumlah peserta didik yang banyak dan kurangnya tenaga kerja pendidik, 

khususnya guru mata pelajaran Al-Qur’an Hadits, sehinggah tidak semua peserta 

didik dapat menghafal ayat-ayat yang sudah ditargekan oleh guru sebelumnya”.
8
 

c. Dengan mengkondisikan peserta didik agar hafal tepat waktu Ada 3 cara : 

                                                             
 
       7 Hasil Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits . 28 Januari 2019 
 
       8 Hasil Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits . 28 Januari 2019 
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1. Memberikan motivasi, agar peserta didik semangat menghafal yaitu dengan 

memberikan nilai lebih baik bagi peserta didik yang menghafal tepat waktu 

dibanding peserta didik yang hafal tapi terlambat. Sesuai apa yang di 

sampaikan oleh Narto Pakaya selaku pendidik pada mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadits. 

 “Saya selalu memberi semangat kepada peserta didik agar bersungguh-

sungguh dalam menghafal dan saya beri waktu untuk minggu depan bagi 

yang belum hafal karena saya menyadari bahwa kemampuan  masing-

masing peserta didik tidaklah sama”.
9
 

 

2. Memberikan teknik menghafal agar mudah menghafal diantaranya: 

a. Membaca berulan-ulang sebelum menghafal 

b. Menuliskan sebelum menghafal 

c. Memahami ayat yang belum dihafal 

Kemudian Narto Pakaya selaku pendidik dalam mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadits dalam wawancara mengatakan bahwa, 

“Mengenai cara bagaimana peserta didik menghafal. Itu terserah mereka, 

dan mengenai hasilnya tergantung dari usaha peserta didik itu sendiri. 

Akan tetapi pada umumnya lafadz yang dihafal dibaca dengan suara yang 

jelas dan berulang-ulang serta dihafalkan. Kemudian menghafal harus 

menggunakan otak kanan yaitu ketika menghafal harus ada alat bantu 

atau dengan cara mengkait-kaitkan dengan kejadian sesuatu. Misalnya 

dengan bantuan jari-jari tangan tiap jari mengandung satu kalimat, bisa 

juga dengan menulis disobekan kertas,  sebelum terhadap satu ayat. 

Sehingga tidak hanya otak yang mengingat bunyi lafadznya, akan tetapi 

juga mengingat tulisan lafadznya sekaligus tempatnya. Selain itu 

menghafal jangan mendadak. Karena kalau hafalan mendadak itu 

                                                             
 
9 Hasil Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits . 28 Januari 2019 



55 
 

 
 

memang bisa hafal tapi mudah sekali lupa. Jadi jauh-jauh hari harus 

bersungguh-sungguh”.
10

 

3. Memberi hukuman bagi peserta didik yang sudah diberi kesempatan tapi tetap 

belum hafal, cara ini adalah cara yang terakhir, supaya ada efek jera pada 

peserta didik, sehingga akan mau berusaha sungguh-sungguh dalam 

menghafal. Hukuman ini berupa, peserta  yang beum hafal disuruh berdiri 

didepan untuk membaca berulang-ulang sampai hafal. Sehinggah 

menimbulkan efek jerah atau rasa malu pada peserta didik lain yang belum 

hafal. 

Serupa dengan pernyataan diaatas, Indramayu Ruslandi Lakue selaku peserta 

didik kelas XII  mengatakan bahwa, 

“Apabila diantara kami ada yang tidak melaksanakan tugas oleh Ust, 

yaitu berupa hafalan. Maka kami diberi hukuman seperti disuruh maju 

didepan kelas untuk menghafal, dan apabila tidak dihafalkan, maka 

diberikan nilai yang rendah”.
11

 

 

       Dalam hal ini, kesulitan yang sering di alami oleh peserta didik juga terletak pada 

pelajaran atau ayat ayat yang dianggap panjang atau juga memiliki lafadz yang 

hampir sama. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Eriska Ar Kende 

selaku peserta didik di kelas XII  mengatakan bahwa, 

                                                             
 
10

 Hasil Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits . 28 Januari 2019 

 
 
11

 Hasil wawancara dengan siswa kelas XII , 28 Januari 2019 
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       “Kami sulit menghafal ayat, ayat yang panjang, bahkan sering keliru apabila di 

hadapkan pada ayat-ayat yang redaksi kata nya sulit di bedakan contohnya surah Al-

Kafirun”.
12

 

 

Maka dalam proses belajar mengajar penerapan metode tahfidz juga mempunyai 

faktor, baik itu hal mendukung ataupun faktor yang menghambat peserta didik untuk 

menghafal. Tetapi dalam hal ini sudah jelas bahwasanya penerapan metode tahfidz 

merupakan metode yang bisa mengatasi kesulitan peserta didik dalam memahami 

pembelajaran khususnya pembelajaran Al-Qur’an Hadits. 

 

C.  Pembahasan 

1. Penerapan Metode Tahfidz Untuk Meningkatkan Pemahaman Peserta 

didik Pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits di Madrasah Aliyah Al-

Khairaat Bitung. 

Metode merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar. Metode sangat diperlukan oleh 

pendidik. Dengan penggunaan yang bervariasi sesuai tujuan yang ingin dicapai. 

Keberhasilan implementasi strategi pembelajaran sangat tergantung pada cara 

pendidik menggunakan metode pembelajaran, karena suatu strategi pembelajaran 

hanya dapat diimplementasikan melalui penggunaan metode pembelajaran. 

Sedangkan metodologi pengajaran yaitu, cara-cara yang dapat digunakan 

pendidik untuk menyampaikan pelajaran kepada peserta didik. Cara-cara 

                                                             

12 Hasil wawancara dengan siswa kelas XII , 28 Januari 2019 
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penyampaian yang dimaksud, berlangsung dalam interaksi edukatif dan 

penggunaan berbagai cara itu merupakan upaya  untuk mempertinggi mutu 

pendidikan atau pengajaran yang bersangkutan. 

Menghafal dalam bahasa arab adalah, yang berarti menjaga, menyamakan, 

dan memelihara. Selanjutnya orang yang hafal disebut yang berarti penjaga, 

pengawal, pemelihara dan juga yang berarti penghafal (diluar kepala). Selain itu 

penghafal Al-Qur’an  bisa diungkapkan dengan kalimat  yang diartikan hafal, 

dengan hafalan diluar kepala. Adapun menghafal menurut kamus besar bahasa 

Indonesia, bahwa menghafal berasal dari kata dasar hafal yang artinya telah 

masuk ingatan dapat mengucapkan diluar kepala. 

Selain itu pembelajaran berasal dari kata belajar yang berarti dapat di artikan 

sebagai proses perubahan perilaku, akibat interaksi individu dengan lingkungan. 

Dalam hal ini pembelajaran Al-Qur’an Hadits merupakan pembelajaran yang 

berkaitan langsung dengan pembelajaran Agama islam. Karena pada umumnya 

pembelajaran Al-Qur’an Hadits tidak lepas dari pada pembahasan yang 

didalamnya mengandung ayat-ayat Al-Qur’an atau pun Hadits. 

Dengan terlaksananya proses belajar mengajar, komunikasi metodologi 

hendak membahas hal-hal yang berkenaan dengan upaya Pendidik untuk 

menempuh berbagai cara dalam melaksanakan interaksi edukatif sehingga yang 

dikomunikasikan dalam hal ini bahan pengajaran diterima dan dipahami oleh 

peserta didik sesuai seperti yang seharusnya mereka pahami, selaras dengan 

perkembangannya, dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Adapun yang 
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digunakan dalam pembelajaran Al-Qur’an Hadits di Madrasah Aliya Al-Khairaat 

Bitung  adalah Tahfids (menghafalkan sedikit demi-sedikit ayat-ayat Al-Qur’an 

yang telah dibaca secara berulang- ulang). 

Dalam hal ini jelaslah bahwasanya Penerapan Metode Tahfidz dapat 

meningkatkan hasil pembelajaran khususnya pada mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadits, karena dengan menghafal ataupun menulis dapat meningkatkan ingatan 

sehinggah hasil dalam proses tersebut bisa dilihat dari nilai serta tingkahlaku yang 

dimiliki oleh pesertadidik.  

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Penerapan Metode Tahfidz. 

Seperti biasanya bahwa kegiatan belajar mengajar dalam proses menghafal 

Al-Qur’an dan Hadits di Madrasah Aliyah Al-kairaat Bitung merupakan kegiatan 

yang penting, karena pelaksanaan kegiatan menghafal tidaklah sama atau semudah 

mengajarkan mata pelajaran yang lain. Pembelajaran Al-Qur’an Hadits dengan 

menggunakan metode tahfidz tidak hanya sebetas agar peserta didik dapat 

menghafal ayat-ayat Al-Qur’an dengan baik dan dapat memahami pembelajaran 

Al-Qur’an Hadits  teapi juga agar tujuan atau visi dan misi dari madrasah itu 

sendiri dapat terselenggara dengan baik, yaitu salah satunya adalah Menciptakan 

generasi yang berkualitas dan unggul dalam berakhlak, dapat memahami isi 

kandungan Al-Qur’an dan Hadits tetapi bisa juga diterapkan atau diaplikasikan 

dalam hidup sehari-hari, serta beriman kepada Allah swt. 

Setiap kegiatan apapun bentuknya pasti terdapat faktor pendukung maupun 

penghambat, baik yang datangnya dari dalam maupun dari luar. Begitupula dalam 
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kegiatan menghafal Al-Qur’an dan Hadits ada banyak faktor yang mempengaruhi, 

yaitu berupa faktor pendukung dan adapula berupa faktor penghambat bagi para 

peserta didik untuk menghafal Al-Qur’an dan Hadits. Maksud dari faktor 

pendukung disini, peserta didik yang akan menghafal ayat-ayat Al-Qur’an lebih 

memudahkan dirinya dalam menguasai ayat-ayat yang dia hafalkan. Sedangkan 

faktor penghambat, maksudnya adalah peserta didik yang akan menghafal ayat-

ayat Al-Qur’an dan Hadits merasa kesulitan atau merasakan ada hambatan dalam 

proses menghafal. 

Dalam hal menerapkan metode tahfidz ini beberapa hal yang menjadi faktor 

pendukung yaitu. 

1.Tersedianya alat bantu atau media seperti Al-Qur’an atau beberapa buku 

tentang cara mengahafal Al-Qur’an dengan baik dan benar. 

2.Adanya dukungan moril baik itu dari kepala madrasah atau guru yang 

lainnya. 

3. Lokasi madrasah yang terbilang cukup strategis karena  terletak pada 

lingkungan yang aman. 

Pada saat proses belajar mengajar, upaya pendidik dalam hal mendukung 

ataupun mengatasi masalah dalam penerapan metode tahfidz. 

a. Dengan mengkondisikan kelas supaya tidak gaduh, maka ketika ada 

peserta didik yang menghafal di depan kelas, peserta didik yang lain yang 

sudah hafal disuruh untuk mengerjakan tugas yang terdapat dalam LKS 

dan yang belum hafal disuruh mempersiapkan diri untuk hafalan. 
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b. Memberi hukman bagi peserta didik yang sudah diberi kesempatan tapi 

tidak memanfaatkan waktu yang diberikan. 

c. Pendidik membaca atau melafadzkan ayat kemudian diikuti oleh peserta 

didik. 

Dengan proses dorongan ataupun motivasi yang diberikan oleh guru selaku 

pendidik, maka peserta didik yang belum hafal bisa termotivasi atau terdorong agar 

dapat menghafal, sehinggah proses pembelajaran dapat diterapkan dengan baik, 

hasilnya dapat terlihat, seperti pembelajaran yang diberikan oleh pendidik dapat 

dipahami dengan baik oleh peserta didik. 

Adapun upaya yang mendukung  peserta didik untuk mengatasi permasalahan 

penerapan metode tahfidz  dalam mata pelajaran Al-Qur’an Hadits adalah sebagai 

berikut : 

1. Sulit berkonsentrasi maka diatasi dengan cara memilih waktu-waktu yang 

tepat untuk menghafal supaya bisa berkonsentrasi. 

2. memusatkan perhatian terhadap penugasan 

3. Mudah lupa, maka diatasi dengan cara ketika sudah hafal disekolah, kemudian 

diulang lagi dirumah. 

4. Sulit jika surah yang panjang atau banyak. Dalam hal ini peserta didik 

mengatasinya dengan cara dibaca berulang-ulang. 

Selain itu, faktor yang menjadi penghambat dalam mengatasi  permasalahan 

penerapan metode tahfidz yaitu sebagai berikut. 



61 
 

 
 

a. Alokasi waktu yang kurang, karena dalam menerapkan metode tahfidz ini 

membutuhkan waktu yang cukup lama. 

b. Sulit berkonsentrasi. 

Sulit berkonsentrasi dikarenakan pada saat berlangsungnya proses menghafal, 

timbulnya kegaduhan atau banyaknya suara yang keluar dari beberapa peserta 

didik yang lain, dikarenakan mereka pada saat menghafal aya-ayat Al-Qur’an 

tidak menghafal di dalam hati atau setidaknya mengeluarkan suara yang pelan 

sehinggah itu menjadi faktor yang menghabat bagi peserta didik dan membuat 

mereka sulit untuk berkonsentrasi. 

c. Mudah lupa. 

Mudah lupa karena selain banyaknya matapelajaran dan mereka tidak 

menggunakan waktu dirumah untuk mengulang kembali hafalan atau 

mempermantap ayat-ayat yang telah mereka hafal di sekolah sehingah itu 

yang menjadi faktor penghambat dan membuat mereka mudah lupa. 

d. Sulit hafal jika surah atau ayatnya dan juga haditsnya panjang atau banyak. 

Karena alokasi waku pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits yang terbatas 

menyebabkan kesulitan untuk para pesrta didik apabila dihadapkan dengan 

surah atau ayat hadits yang panjang sehinggah itu menjadi salah satu pemicu  

yang menyebabkan itu sebagai faktor penghambat bagi setiap peserta didik. 

e. Sulit dihafal pada ayat yang memiliki lafadz yang hampir sama. 

Apbiala peserta didik  dihadapkan dengan ayat-ayat yang memiliki lafadz 

yang hampir sama, contohnya surah Al-Kafirun. Beberapa pesera didik 
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apabila mereka menghafal surah Al-Kafirun mereka sering keliru karena surah 

ini memiliki redaksi ayat yang hampir sama, itu sebabnya hal ini menjadi 

salah satu fakor yang menghambat bagi peserta didik. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penerapan Metode Tahfidz di Madrasah 

Aliyah Al-Khairaat Bitung.  Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam proses belajar mengajar pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di 

Madrasah Aliyah Al-Khairaat Bitung  guru selaku pendidik memilih metode 

tahfidz  untuk digunakan.  Kemudian dalam pelaksanaan metode ini guru 

menggunakan metode (Thariqah) gabungan. 

Dan ketika menerapkan metode tahfidz guru menggunakan serta menganjurkan 

kepada pesera didik untuk menggunakan metode (Thariqah) Gabungan yang 

berarti menggabungkan metode wahdah dan metode kitabah, tetapi kitabah disini 

lebih memilki fungsional sebaga uji coba terhadap ayat yang sudah dihafalnya. 

2. Faktor pendukung penerapan metode tahfidz yaitu. Banyaknya ayat yang 

terdapat pada matapelajaran Al-Qur’an Hadits, sehinggah peserta didik lebih 

condong  memilih metode tahfidz untuk diterapkan pada mata pelajaran tersebut, 

agar lebih mudah untuk dipahami, kemudian beberapa factor pendukung yang 

dimaksud sebagai berikut : 

a. Tersedianya alat bantu atau media seperti Al-Qur’an atau beberapa buku 

tentang cara mengahafal Al-Qur’an dengan baik dan benar. 

b. Adanya dukungan moril baik itu dari kepala madrasah atau guru yang  lainnya. 
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c. Lokasi madrasah yang terbilang cukup strategis karena  terletak pada 

lingkungan yang aman. 

3. Faktor penghambat penerapan metode tahfidz adalah 

a. Alokasi waktu yang kurang, karena dalam menerapkan metode tahfidz ini 

membutuhkan waktu yang cukup lama. 

b. Peserta didik sulit untuk berkonsentrasi. 

c.  Sering keliru ketika ada ayat yang panjang dan memiliki lafadz yang 

hampir sama. 

B.Saran  

Mengacu pada apa yang ditemukan pada penelitian ini, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut : 

Diharapkan bagi guru selaku pendidik dan pihak madrasah agar dapat 

mengarahkan setiap peserta didik  bisa menghafalkan ayat-ayat Al-Qur’an agar 

supaya dapat meningkatkan kemampuan baca tulis  Al-Qur’an khususnya dalam 

mata pelajaran Al-Qur’an Hadits. dan dari pihak madrasah agar dapat memberi 

waku yang lebih pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits. Karena dilihat dari porsi 

waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan metode tahfidz ini memakan cukup 

banyak waktu. 
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LAMPIRAN 
 







PEDOMAN WAWANCARA 
 

 

 
 

Untuk Pendidik 
 

 

 

 
 

1. Apakah bapak menerapkan metode tahfidz dalam mata pelajaran Al-Qur’an Hadits 

untuk meningkatkan pemahaman peserta didik? 

2. Bagaimana cara bapak menerapkan metode tahfidz pada peserta didik? 
 

3. Bagaiman antusias peserta didik saat metode tahfidz di terapkan? 

 

4. Apa kendala yang bapak alami saat metode tahfids ini diterapkan? 

 

5. Apa metode tahfidz menjadi alternatif untuk meningkatkan pemahaman peserta 

didik di bandingkan metode yang lain? 

 











 

 

 

 
 

Proses wawancara dengan guru mata pelajaran Al-Qur’an Hadits 
 

 
 

Hasil dokumentasi dengan kepsek Madrasah Aliyah Al-Khairaat Bitung periode 2014-2017 



 

 

 

 

 
 

 

Hasil wawancara dengan pesertadidik Madrasah Aliyah Al-Khairaat Bitung 



 

 

 

 

 

 
 

 

Proses Penerapan Metode Tahfidz Pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits Di Madrasah 

Aliyah Al-Khairaat Bitung 



 

 

 

 
 

 
 
 

 

Dokumentasi tentang Data Tenaga Pendidik dan Kepandidikan Madrasah Aliyah Al- 

Khairaat Bitung dan Struktur organisasinya 
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