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ABSTRAK 

 

Nama :  Marlista 

NIM :  16.2.3.077 

Fakultas :   Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

Judul Skripsi:  :  Efektivitas Metode Tabarak Dalam Meningkatkan         

      Memori Menghafal Al-Qur’an Pada Anak Usia Dini     

      di Rumah Tahfidz  Shohibul Qur’an Manado 

 

Skripsi ini berjudul “Efektivitas Metode Tabarak Dalam Meningkatkan 

Memori Menghafal Al-Qur’an Pada Anak Usia Dini di Rumah Tahfidz Shohibul 

Qur’an Manado.  

Efektivitas adalah keadaan berpengaruh, kemanjuran dan keberhasilan. 

Sedangkan metode Tabarak adalah suatu metode yang dikembangkan pertama kali 

oleh Dr. Kameel el-Laboody dari Mesir yang telah mengantarkan ketiga anak 

beliau (Tabarak, Yazid dan Zeenah) menjadi penghafal Al-Quran (30 juz) dalam 

usia 4,5 tahun. Dan yang dimaksud anak usia dini adalah anak berada pada rentang 

usia 0-6 tahun. 

Penelitian ini menggunakan metode PTK (Penelitian Tindakan Kelas). 

Penelitian ini dilakukan di Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an Manado. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa realitas penggunaan metode Tabarak di 

Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an Manado untuk anak usia dini sudah berhasil 

diterapkan sesuai dengan kurikulum yang ada. Kemudian untuk mengetahui lebih 

lanjut mengenai keefektifan metode Tabarak, maka peneliti mencoba 

membandingkan metode ini dengan metode Protaba. 

Implikasi dari penelitian ini adalah penerapan metode Tabarak yang 

dilakukan oleh pihak Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an Manado hendaklah 

ditingkatkan dengan memperhatikan aspek pembelajaran tajwid atau pelafalan 

huruf Al-Qur’an secara benar. 

Kata Kunci: Efektivitas, Metode Tabarak, Anak Usia Dini 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Al-Qur’an merupakan petunjuk bagi umat pengikut Nabi Muhammad SAW. 

yang isinya dijadikan petunjuk bagi manusia dalam menjalani kehidupan di dunia, 

sebagai ladang amal yang akan dituai hasilnya di alam yang kekal nantinya yang 

disebut akhirat. Al-Qur’an juga menjadi mukjizat terbesar yang diterima oleh Nabi 

Muhammad SAW. selaku pemimpin umat islam, yang menjadi suri tauladan mulia 

bagi pengikutnya. Di samping itu Al-Qur’an berfungsi sebagai Aẓ-Ẓikr 

(peringatan). Sebagaimana firman Allah di dalam Q.S.Al-Ḥijr/15:9. 

 ٩ُِظْونََِلَحفِ َِلهِ ِن اإِ َوِِذِّْكرَِالِْلَناَِنزِ َِنْحنِ ِان ِإِ 

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Aẓ-Ẓikru, dan sesungguhnya 

Kami benar-benar memeliharanya.1 

Allah melibatkan malaikat Jibril dalam menurunkan al-Qur’an kepada 

Muhammad SAW. Oleh karena itu, dalam Q.S. al-Ḥijr ayat 9 tertulis dalam bentuk 

jamak (    َِِنْحن إ ن ا ). Adapun dari segi pemeliharaannya, dalam ayat ini juga diisyaratkan 

dengan bentuk jamak (   ََِوِإ ن اَِله َِلَحف ُظْون ). Hal ini menginsyaratkan bahwa Allah tidak 

sendiri dalam memeliharanya. Dalam hal ini, Allah melibatkan kaum muslimin. 

Cara yang sudah dilakukan adalah dengan menghafal, menulis dan menjadikan 

mushaf, merekamnya dalam berbagai alat piringan hitam, kaset, CD dan 

sebagainya.2 

Menghafalkan Al-Qur’an merupakan salah satu bentuk interaksi umat Islam. 

Dengan Al-Qur’an yang telah berlangsung secara turun-menurun sejak Al- Qur’an 

pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW. hingga sekarang dan masa yang 

 
1 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya  (Semarang: CV. Asy-Syifa’ 

Semarang), 209. 
2 M. Quraish Shihab,  Tafsir  al-Miṣbāh:  Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  al-Qur’an 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), 421. 
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akan datang. Allah SWT. telah memudahkan Al-Qur’an untuk dihafalkan, baik oleh 

umat Islam yang berasal dari Arab maupun selain Arab yang tidak mengerti arti 

kata-kata dalam Al-Qur’an yang menggunakan bahasa Arab.3 

Dewasa ini, sudah tidak asing lagi bahwa banyak para penghafal Al-Qur’an 

dari anak-anak usia dini. Pencapaian luar biasa ini tidak terlepas dari perencanaan 

yang telah ditetapkan oleh orang tua agar anak-anak mereka dapat menjadi 

penghafal Al-Qur’an sejak usia dini melalui berbagai tindakan yang tepat dan 

didukung oleh sumber daya yang ada untuk dapat mencapai tujuan yang 

diharapkan. Karena pada dasarnya orang tua adalah pendidik pertama bagi anak, 

serta yang mengarahkan kemana tujuan masa depan anak-anak mereka. 

Keberhasilan dalam mencetak para panghafal Al-Qur’an dari anak-anak usia 

dini juga tidak akan terlepas dari beberapa faktor yang salah satunya adalah metode. 

Adapun metode menghafal Al-Qur’an tentu akan terus meningkat dan berkembang 

dengan adanya perkembangan pengetahuan dari berbagai bidang, baik dalam ilmu 

pendidikan, psikiologi, masyarakat, dan teknologi. Sehingga muncul juga berbagai 

macam metode baru yang telah efektif dan efesien untuk digunakan dalam 

menghafal Al-Qur’an. 

Menghafal Al-Qur’an bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, terutama 

bagi mereka yang tidak memahami seluk-beluk tentang tata cara menghafal Al-

Qur’an dengan baik. Terlebih bagi anak-anak usia dini yang pada dasarnya mereka 

masih berada pada masa perkembangan sensorimotorik. Pada masa ini anak usia 

dini menyusun pemahaman dunianya dengan mengkoordinasikan pengalaman 

inderawi sensorik yakni melihat dan mendengar atau dengan gerakan motorik 

mereka yakni menyentuh. Maka, stimulus yang dapat direspon dari lingkungan 

mereka hanyalah stimulus inderawi. Adapun anugerah yang diberikan oleh Allah 

SWT. kepada manusia adalah di awali dengan pendengaran, penglihatan, dan hati 

nurani. 

 

 
3Abdul Jalil, “Metode Menghafal al-Qur’an” dalam Suryadi, dkk, Meraih Prestasi di 

Perguruan Tinggi (Yogyakarta: Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan 

Pemikiran Islam bekerjasama dengan Penerbit PD Pontren Kemenag RI, 2011), 150. 
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Berdasarkan dari berbagai sumber yang penulis temui. Telah di ketahui 

bahwa terdapat lembaga tahfidz Al-Qur’an di Kota Manado yang mencetak para 

penghafal Al-Qur’an dari anak usia dini, yakni Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an 

Manado. Metode menghafal Al-Qur’an di Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an 

Manado menggunakan metode Tabarak. 

Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an merupakan lembaga menghafal Al-Qur’an 

untuk anak usia dini pertama kali yang menerapkan metode Tabarak di Kota 

Manado. Adapun salah satu strategi metode tersebut adalah dengan menggunakan 

media pembelajaran yang dalam hal ini menjadikan penulis tertarik untuk lebih 

lanjut dalam mengetahui serta memahami tentang efektivitas metode Tabarak 

dalam meningkatkan memori menghafal Qur’an pada anak usia dini di lembaga 

tersebut. Dalam hal ini juga penulis mencoba membandingkan metode Tabarak 

dengan metode Protaba. Dengan tujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai 

keefektifan metode Tabarak dalam meningkatkan memori menghafal Al-Qur’an 

pada anak usia dini di Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an Manado. 

Metode tabarak adalah metode hafalan Al-Qur’an modern, metode modern 

ini dikembangkan pertama kali oleh Dr. Kameel el-Laboody dari Mesir yang telah 

mengantarkan ketiga anak beliau (Tabarak, Yazid dan Zeenah) menjadi penghafal 

Al-Qur’an (30 juz) dalam usia 4,5 tahun. Metode ini diakui di seluruh dunia kerena 

mensupport fitrah anak dan balita yang sedang tumbuh optimal kecerdasannya 

(golden age moments). Sedangakan metode Protaba adalah metode Tahfidz dengan 

mengoptimalkan seluruh modalitas belajar untuk sangat membekas sebab indera 

belajarnya terfasilitasi dengan baik. Metode ini juga dilakukan dengan pendekatan  

Joyfull Learning jadi anak belajar dalam suasana yang sangat menyenangkan. 

Dari latar belakang yang telah dipaparakan di atas, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul “Efektivitas 

Metode Tabarak Dalam Meningkatkan Memori Menghafal Al-Qur’an Pada Anak 

Usia Dini di Rumah Tahfidz Shohibul Qutr’an Manado”. 
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B. Batasan dan Rumusan Masalah 

Metode Tabarak adalah salah satu metode menghafal Al-Qur’an modern yang 

diimplementasikan di Indonesia. Metode ini berfokus pada hafalan Al-Qur’an anak 

usia dini. Dari hal inilah yang kemudian mengusik penulis untuk meneliti lebih 

lanjut dan mencari tahu tentang metode Tabarak ini. 

Untuk menghindari terjadinya bias dalam penulisan skripsi ini, sudah tentu 

diperlukan pembatasan masalah yang menjadi konsentrasi penelitian. Dalam 

rencana penelitian ini penulis hanya akan berupaya menela’ah tentang keefektifan 

metode Tabarak dalam meningkatkan memori menghafal Al-Qur.an pada anak usia 

dini di Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an Manado. 

Berdasarkan batasan masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana penerapan metode tabarak dalam meningkatkan memori 

menghafal Al-Qur’an pada anak usia dini di Rumah Tahfidz Shohibul 

Qur’an Manado? 

2. Apa saja faktor pendukung keberhasilan dan penghambat dalam penerapan 

metode Tabarak di Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an Manado? 

3. Bagaimana kurikulum metode Tabarak yang dipakai dalam menghafal Al-

Qur’an pada anak usia dini di Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an Manado? 

C. Pengertian Judul 

1. Efektivitas 

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif, menurut kamus besar Bahasa 

Indonesia adalah ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, 

berhasil guna dan mulai berlaku. Sementara itu efektivitas memiliki 

pengertian keefektifan. Jadi efektivitas adalah keadaan berpengaruh, 

kemanjuran, keberhasilan.4 

 

 

 
4 Asnawi, Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota 

(Malang: FISIP, UMM, 2013), 6. 
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2. Metode Tabarak 

Metode Tabarak program belajar intesif tahfidz Al-Qur’an anak di 

Indonesia yang dikembangkan pertama kali oleh Dr. Kameel el-Laboody dari 

Mesir yang telah mengantarkan ketiga anak beliau (Tabarak, Yazid dan 

Zeenah) menjadi penghafal Al-Qur’an (30 juz) dalam usia 4,5 tahun. Metode 

ini diakui di seluruh dunia kerena mensupport fitrah anak dan balita yang 

sedang tumbuh optimal kecerdasannya (golden age moments). 

3. Menghafal Al-Qur’an 

Menghafal Al-Qur’an adalah suatu proses untuk memelihara, menjaga 

dan melestarikan kemurnian Al-Qur’an yang diturunkan kepada Rasulullah 

SAW di luar kepala agar tidak terjadi perubahan dan pemalsuan serta dapat 

menjaga dari kelupaan baik secara keseluruhan ataupun sebagainya. 

4. Memori 

Memori merupakan alat penggambaran pengalaman masa lalu untuk 

dapat menggunakan informasi tersebut di masa sekarang. Ingatan atau memori 

adalah kekuatan jiwa untuk menerima, menyimpan dan memproduksikan 

kesan-kesan. Memori merupakan perwujudan belajar, sebab merupakan unsur 

pokok dalam berpikir asosiatif. 

5. Anak Usia Dini 

Anak usia dini adalah anak berada pada rentang usia 0-6 tahun. Anak 

pada usia ini sering disebut sebagai anak prasekolah (sebelum sekolah dasar), 

yang memiliki masa peka dalam perkembangannya dan terjadi pematangan 

fungsi-fungsi fisik dan psikis yang siap merespons berbagai rangsangan dari 

lingkungannya.5 

Pada rentang usia dini anak mengalami masa keemasan (the golden 

years) yang merupakan masa ketika anak mulai peka atau sensitif untuk 

menerima berbagai rangsangan. Masa peka pada masing-masing anak berbeda-

beda, seiring dengan laju pertumbuhan dan perkembangan anak secara 

individual. Masa peka adalah masa terjadinya kematangan fungsi fisik dan 

 
5 Mulyasa, Manajemen PAUD (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), 16. 
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psikis yang siap merespons stimulasi yang diberikan oleh lingkungan. Masa 

dini juga merupakan masa awal untuk menggabungkan kemampuan kognitif, 

efektif, psikomotorik, bahasa, sosial-emosional, dan spiritual.6 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mengetahui penerapan metode Tabarak dalam meningkatkan 

memori menghafal Al-Qur’an pada anak usia dini di Rumah Tahfidz 

Shohibul Qur’an Manado. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung keberhasilan dan penghambat dalam 

penerapan metode Tabarak di Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an Manado. 

3. Untuk mengetahui kurikulum metode Tabarak yang dipakai dalam 

menghafal Al-Qur’an pada anak usia dini di Rumah Tahfidz Shohibul 

Qur’an Manado. 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, dapat diperoleh kegunaan penelitian 

sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap 

pengembangan menghafal Al-Qur’an, khususnya yang berhubungan dengan 

peningkatan memori menghafal Al-Qur’an pada anak usia dini di Rumah 

Tahfidz Shohibul Qur’an Manado dengan menggunakan metode Tabarak. 

b. Secara Praktis 

1) Bagi Peneliti 

Dengan dilakukan penelitian ini tentang efektivitas metode Tabarak 

dalam meningkatkan memori menghafal Al-Qur’an pada anak usia dini di 

Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an Manado, peneliti memperoleh 

pengalaman dan wawasan baru, khususnya mengenai penggunaan  metode 

Tabarak terhadap peningkatan memori menghafal Al-Qur’an padaanak 

usia dini. 

 
6 Rosyid Ridho, Markhamah, dan Darsinah, “Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Anak 

Usia Dini (Paud) di KB “Cerdas” Kecamatan Sekorejo Kabupaten Kendak”, Jurnal Penelitian 

Humaniora, Vol. 16, No. 2, (Agustus 2015), 63. 
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2) Bagi Santri 

Dengan dilakukannya penelitian ini tentang efektivitas metode 

Tabarak dalam meningkatkan memori menghafal Al-Qur’an pada anak 

usia dini di Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an Manado, diharapkan bagi 

santri agar mampu meningkatkan kemapuan menghafal Al-Qur’an dan 

menjadi pribadi yang mandiri, inovatif dan kreatif. 

3) Bagi Guru 

Dengan dilaksanakannya penelitian ini dalam meningkatkan memori 

menghafal Al-Qur’an pada anak usia dini melalui metode Tabarak di 

Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an Manado, maka guru akan lebih mudah 

untuk dapat memilih metode yang sesuai dengan tujuan hafalan Al-

Qur’an. 

4) Bagi Pengelola Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an Manado 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan menjadi bahan pengetahuan 

mengenai stimulasi perkembangan pada anak usia dini melalui menghafal 

Al-Qur’an metode tabarak. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

A. Kajian Teori 

1. Efektivitas 

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau 

dapat membawa. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guru, adanya 

kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan 

sasaran yang dituju. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin 

efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan 

sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha 

tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung 

jawab dengan sasaran yang musti dicapai, semakin besar kontribusi daripada 

keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat 

dikatakan efektif pula unit tersebut”.7 

Dari beberapa uraian definisi efektivitas tersebut, dapat dijelaskan bahwa 

efektivitas merupakan taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan 

manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia 

merupakan tujuan dari proses pembangunan. Dalam  penelitian ini, peneliti ingin 

melihat sampai sejauh mana efektivitas penggunaan metode Tabarak dalam 

menghafal Al-Qur’an. Efektivitas tersebut dibangun atas empat indikator, yaitu: 

(1) Pemahaman program, (2) Tepat sasaran, (3) Tepat waktu, (4) Tercapainya 

tujuan.  

Efektivitas suatu kegiatan berhubungan dengan sejauh mana apa yang 

direncanakan atau diingingkan dapat terlaksana atau tercapai. Suatu usaha 

dikatakan efektif jika usaha itu mempu mendekati perencanaan yang telah 

ditentukan. Sebaliknya, usaha itu tidak efektif jika usaha itu makin jauh dengan 

 
7 Supriyono, Sistem Pengendalian Manajemen (Semarang: Universitas Diponegoro, 

2000), 29. 
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apa yang direncanakan.8 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa suatu program dapat 

dikatakan berhasil atau efektif bilamana adanya kesesuaianan antara target 

dengan hasil dalam kurun waktu tertentu. 

Efektifitas dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan dan dapat meunjukkan 

sebesar besar tingkat keberhasilan yang telah dicapai dengan terget yang telah 

ditentukan. Dalam penelitian ini metode Tabarak dikatakan efektif bilamana 

dalam satu bulan anak dapat meningkatkan memori hafalan Al-Qur’an dengan 

menghafal satu surah panjang dari juz 30/29/28 dan seterusnya atau dua sampai 

tiga surat pendek dari juz ‘amma. Jadi dalam seminggu anak dapat menghafal 

seperampat sampai satu surat.9 

2. Metode Tabarak 

a. Pengertian Metode Tabarak 

Metode Tabarak merupakan program belajar intensif tahfidz Al-Qur’an 

anak dan balita di Indonesia. Program tahfidz balita tersebut menggunakan 

metode Tabarak yang dikembangkan oleh Syaikh Dr. Kameel el-Laboody 

dari Mesir yang telah mengantarkan ketiga anak beliau (Tabarak, Yazid dan 

Zeenah) menjadi penghafal Al-Qur’an (390 Juz) dalam usia 4,5 tahun. 

Metode ini diakui diseluruh dunia sangat mensupport fitrah anak dan balita 

yang sedang tumbuh optimal kecerdasannya (golden age moments). Beberapa 

fakta yang menunjukkan metode ini diakui diseluruh dunia yaitu perlombaan 

musabaqah yang diikuti oleh Tabarak yang Yazid, baik tingkat lokal, nasional 

maupun internasional yaitu: (1) Musabaqah al-Khurufi (Tahun 2010) di 

Kairo, Mesir; (2) Musabaqah Jam’iyyah Ibtisamah al-Khairiyah di Tanta, (3) 

Musabaqah al-Ittihad al-Iqlimy li al-Jam’iyyat wa al-Mu’assasat tingkat 

provinsi tahun 2020. Tabarak dan Yazid pun pernah dinobatkan sebagai 

Hafidz Al-Qur’an termuda di dunia oleh General Authority for Teaching the 

Qoran (al-Hai’ah al-amah lita’limil Quran) yang berkedudukan di Arab 

 
8 Sukirman, Pengembangan Kurikulum (Yogyakarta: FITK UIN Kalijaga, 2013), 48. 
9 Silva Ellong, Paniki Satu, Catatan Lapangan, 30 Juli 2020 
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Saudi. 

b. Sejarah Metode Tabarak 

Pencetus metode ini adalah Dr. Kameel Al-Laboody dari Mesir yang 

tak lain adalah ayah kandung dari Tabarak dan Yazid. Dalam mengajarkan 

Al-Qur’an kepada buah hatinya Dr. Kameel dibantu oleh istrinya bahu- 

membahu mengajari mewujudkan mimpinya memiliki anak-anak penghafal 

Al-Qur’an. Dr. Kamil El-Laboody lahir pada 4 Januari 1976 M bertepatan 

dengan 3 Muharram 1396 H, di sebuah kota kecil di Mesir yaitu Tanta. Ia 

menikah dengan seorang wanita shalihah yang juga berasal dari Tanta, Dr. 

Rasya Abdul Mun’in El-Gayyar. Pada tahun 2000, mereka berdua merantau 

ke Jeddah dan berkerja sebagai Dosen di Batterjee Medical College. 

Setelah dinobatkan sebagai Hafidz termuda sedunia, banyak dari 

stasiun televisi menawarkan program talk show kepada Dr. Kamil beserta 

keluarga. Di Saudi mereka tampil di stasiun Dalil, Iqra’, Al-Majd, Al-

Su’udiyah, Al-Ula, Al-Khalijiyah dan Ar-Risalah. Di Mesir mereka juga 

memenuhi undangan beberapa stasiun, seperti: ar-Rahmah, Al-Hafidz, 

Amjad, Driem, Al-Mihwar dan AlMishriyah Al-Fadhaiyyah. Indonesia pun 

tak mau kalah, mereka juga diundang oleh ANTV, TVOne, dan MNCTV. 

Sedangkan di Somalia mereka tampil di Somalie3. 

c. Kurikulum Pembelajaran metode Tabarak 

1) Level I : 180 jam, materi juz ‘Amma + huruf dengan harakat dan 

tanwin, 2 kali ujian (pertengahan dan akhir) serta tur 1 kali 

(pertengahan) dan forum orang tua setelah ujian pertengahan semester. 

2) Level II : 300 jam, materi juz Tabarak + belajar membaca, 2 kali ujian 

(pertengahan dan akhir) serta tur 1 kali (pertengahan) dan forum orang 

tua setelah ujian pertengahan semester. 

3) Level III : 300 jam, materi surah Al-Baqarah dan Ali-Imran, 2 kali ujian 

(pertengahan dan akhir) serta tur 1 kali (pertengahan) dan forum orang 

tua setelah ujian pertengahan semester. 

4) Level IV : 300 jam, surah An-Nisa hingga Al-Anfal, 2 kali ujian 

(pertengahan dan akhir) serta tur 1 kali (pertengahan) dan forum orang 
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tua setelah ujian pertengahan semester. 

5) Level V : 300 jam, surah At-Taubah hinggah Surah Thaha, 2 kali ujian 

(pertengahan dan akhir) serta tur 1 kali (pertengahan) dan forum orang 

tua setelah ujian pertengahan semester. 

6) Level VI : 300 jam, surah Al-Anbiyaa’ hingga surah Fathir, 2 kali ujian 

(pertengahan dan akhir) serta tur 1 kali (pertengahan) dan forum orang 

tua setelah ujian pertengahan semester. 

7) Level VII : 320 jam, surah Yaasiin hingga surah At-Tahriim, 2 kali 

ujian (pertengahan dan akhir) serta tur 1 kali (pertengahan) dan forum 

orang tua setelah ujian pertengahan semester. 

Kemudian terdapat perincian jumlah surat dalam Al-Qur’an sebanyak 

114 surat yang dihafal mulai dari level 1 sampai level 7: 

(a) Level 1, jumlah surat yang dihafal sebanyak 37 surat. 

(b) Level 2, jumlah surat yang dihafal sebanyak 11 surat. 

(c) Level 3, jumlah surat yang dihafal sebanyak 2 surat. 

(d) Level 4, jumlah surat yang dihafal sebanyak 5 surat. 

(e) Level 5, jumlah surat yang dihafal sebanyak 12 surat. 

(f) Level 6, jumlah surat yang dihafal sebanyak 15 surat. 

(g) Level 7, jumlah surat yang dihafal sebanyak 31 surat.  

Jumlah keseluruhan adalah 113, ditambah dengan surat al-Fatihah, 

menjadi 114 surat. 

Setiap level rata-rata di butuhkan waktu 4 bulan untuk 

menyelesaikanya, sehingga kalau ingin mengkhatamkan Al-Qur’an 

membutuhkan waktu 2,5 tahun jika anak memilih program intensif ditambah 

program penguatan hafalan berupa muroja’ah dari awal jika sudah mencapai 

10 juz. 

Kemudian penulis mendapatkan beberapa hal istimewa dalam kegiatan 

menghafal Al-Qur’an di Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an Manado di 

antaranya adalah: 
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a) Doa di Awal dan Akhir Pembelajaran 

Sebelum memulai materi, sang guru memandu mereka membaca 

al-Fatihah kemudian sebelum ditutup mereka berdoa bersama-sama 

agar diberi kemudahan dalam menghafal Al-Qur’an dan mampu 

memahaminya. Doa-doa yang dibaca itu pun bersumber dari doa-doa 

yang ma’atsur. Sebelum mengakhiri pelajaran tersebut, anak-anak 

berdoa bersama dengan dipandu oleh sang guru. Berapa banyak doa 

yang dipanjatkan oleh mereka yang selama 5 jam diperdengarkan Al-

Qur’an dikabulkan oleh Allah. Cara ini juga secara tidak langsung 

mengajarkan anak didik agar selalu mengawali aktivitas mereka baik di 

rumah maupun di mana pun dengan doa dan mengakhirinya juga 

dengan doa.  Biasanya dalam doa penghujung atau penutup sang guru 

juga selalu mendoakan dengan cara menyebut nama mereka satu per 

satu agar dimudahkan menghafal kitab suci Allah dan apabila ada yang 

sakit pun juga didoakan semoga cepat mendapatkan kesembuhan dari 

Allah SWT. Serta tidak lupa mendoakan Markaz Tabarak ini agar tetap 

eksis dan istiqamah dengan mangantar anak hafal Al-Qur’an. 

b) Kurrasah al-Mutaba’ah (Buku Penghubung) 

Buku ini adalah catatan harian anak mulai dari level 1-7. Sebelum 

memulai pelajaran anak-anak yang belajar di markaz ini menyerahkan 

kurassah mutaba’ah kepada muyassirat yang ada. Fungsi kurrasah 

mutaba’ah ini sangatlah penting karena dalam kurrasah tersebut sang 

guru akan menulis ayat dan surat yang telah dipelajari di markaz ini 

kemudian dalam kurrasah tersebut juga dijadikan sebagai media untuk 

menuliskan apa yang telah dicapai anak pada hari itu. Ketika si anak 

bisa menyetorkan hafalan dengan beberapa kriteria nilai dengan bagus, 

biasa atau lemah maka semua akan ditulis seperti mumtaz (istimewa), 

jayyid jiddan (sangat bagus), jayyid (bagus), dan dha’if (lemah). 

Berbagai macam stiker hadiah akan menghiasi kurrasah ini jika mereka 

selalu mendapatkan nilai mumtaz dalam setoran mereka. Kurrasah ini 

akan dibawa pulang oleh si anak sehingga orang tua bisa melihat dan 
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mengetahui apa yang telah dicapai oleh anak pada hari itu dan hasil dari 

setoran mereka dari surat tersebut. Melalui kurrasah ini jejak rekam 

prestasi anak akan bisa diikuti terus oleh pihak guru dan orang tua 

selama satu semester sehingga wali murid bisa memperbaiki serta 

menambah pada hal-hal yang kurang dikuasai oleh anak-anak. 

c) Thabur (Budaya Antre) 

Ketika proses menghafal berlangsung setelah satu atau dua jam, 

maka sang muyassirat akan membagikan jatah harian berupa satu kotak 

susu murni dan satu kurma. Cara mendapatkannya sangat unik, yaitu 

dengan cara antre. Mereka berbaris secara rapi di bagian depan 

muyassirat membagikan kepada anak yang di depan lalu dia 

meneruskan ke barisan belakangnya sampai yang terakhir. Barisan 

terakhirlah yang mendapatkan bagian susu dan kurma yang pertama. 

Setelah semua medapatkan jatahnya, maka tidak lupa sang muyassirat 

akan mengambil satu perlak atau plastik yang digelar sebagai meja 

makan mereka. Anak-anak menggelar di atas lantai lalu mereka duduk 

melingkar serta menikmati makanan dan minuman jatah masing-

masing yang telah dibagikan, sambil terus diperdengarkan bacaan 

murattal para Syaikh ternama lewat CD yang diputar di markaz 

tersebut. 

d) Riyadhah Badaniyah (Olahraga) 

Dalam pepatah Arab disebutkan, “Al-aqlus salim fi jismis salim 

(akal yang sehat terletak pada badan yang sehat). Berangkat dari 

pepetah ini, dalam proses pembelajaran di markaz Tabarak, dalam 

kegiatan belajar mengajarnya, guru juga tidak lupa untuk mengajak 

anak didik melakukan olahraga ringan sebagai sarana untuk 

menyehatkan badan anak-anak dan juga menghilangkan rasa ngantuk, 

bosan, karena duduk terlalu lama. Anak-anak diminta untuk berdiri 

melingkar, atau berbaris dengan dipandu oleh satu guru. Mereka 

mengikuti instruksi dari sang guru dengan menggerakkan tangan atau 

kaki sesuai dengan gaya senam ringan bagi anak. Tujuannya agar 
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mereka istirahat sambil refreshing sebelumnya menghafal ayat 

selanjutnya. Uniknya mereka melakukan olahraga itu sambil tetap 

diperdengarkan ayat-ayat Al-Qur’an, sehingga dalam berbagai aktivitas 

mereka tetap tidak lepas dari Al-Qur’an. Anak-anak sangat antusias 

mengikuti kegiatan ini sehingga mereka dapat mengikuti hafalan batu 

dengan semangat. 

e) Ats-Tsawab wal’Iqab (Reward & Punishment) 

Metode pemberian penghargaan bagi anak yang mampu dan 

beradab serta memberi hukuman bagi anak yang tidak mampu atau 

yang nakal ini juga diterapkan di markaz ini. Cara inilah yang dapat 

memberikan motivasi bagi anak agar meningkatkan kualitas hafalan 

mereka. Penghargaan yang diberikan itu pun sangat beragam. 

Terkadang jika ada anak yang bagus bacaannya, maka sang guru 

memandu teman teman lainnya untuk memberikan tepuk tangan 

untuknya. Kadang cukup dengan pujian verbal. Misalnya ahsanta 

(Anda bagus), gada’ (bagus dalam bahasa ammiyah Mesir), dan 

sebagainya. 

Adapun jika anak yang nakal atau melanggar aturan dalam 

markaz, maka guru akan memberikan hukuman yang edukatif, 

contohnya disuruh membaca sambil berdiri, disuruh berdiri di depan 

pintu, dan diimbau untuk tidak mengulanginya lagi. 

f) Al-Ikhtibar (Ujian) 

Sebelum anak itu masuk ke level tertentu, dia harus diuji terlebih 

dahulu dalam proses muqabalah (interview) dengan orang tuanya. 

Ujian di markaz Tabarak diadakan sebanyak dua kali dalam satu level, 

pertama ketika pertengahan dan kedua di akhir pembelajaran. Ketika 

anak menyelesaikan hafalan surat al-Baqarah pada level ke-3 misalnya, 

dia diuji terlebih dahulu sebelum memasuki hafalan surat selanjutnya 

(Ali Imran). Demikian pula ketika anak menyelesaikan hafalan surat 

an-Nisaa’, dia akan diuji terlebih dahulu sebelum masuk ke materi surat 

al-Maa’idah. Di akhir pembelajaran, anak diuji semua materi yang 
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ditetapkan pada semester itu, dan hasilnya diumumkan melalui SMS 

yang dikirim ke masing-masing orang tua apakah anak ini berhak naik 

ke level selanjutnya atau dia harus mengulang level itu. Setiap anak 

diuji satu per satu oleh sang guru dengan cara ujian terperinci atau acak. 

Ketika proses ujian akhir semester para wali murid dipersilakan untuk 

datang ke markaz agar mereka bisa mengetahui langsung pencapaian 

anaknya dalam level ini. 

g) Rihlah (Tour) 

Setiap satu level pembelajaran di markaz Tabarak ini diadakan 

tour/rihlah ke beberapa tempat wisata, baik itu berada di dalam kota 

atau di luar kota. Tour ini juga melibatkan semua santri, diikuti oleh 

wali murid mereka. Acara ini memang sengaja diadakan pada 

pertengahan setiap level dengan tujuan untuk memberikan waktu 

kepada para santri untuk refreshing dan bertadabbur dengan alam 

bebas. Hal ini memang penting bagi anak dalam menghafal Al-Qur’an. 

Namun acara ini diformat tidak hanya wisata santai, tapi juga ada 

muatan edukasi dalam menunjang hafalan anak.12 

d. Metode menghafal Al-Qur’an Pada Anak Usia Dini 

Di antara metode menghafal Al-Qur’an pada anak usia dini yaitu: 

1) Metode Talqina 

Mengajarkan anak menghafal Al-Qur’an dengan metode ini 

adalah dengan cara membacakan terlebih dahulu ayat yang dihafal 

secara berulang-ulang hingga anak menguasainya. Setelah anak 

menguasai, maka berpindah ke ayat selanjutnya.13 

Hafalan harus dimulai dari dua juz tersebut dan kedua juz tersebut 

haruslah benar-benar dikuasainya. Hafalan dimulai dari surat an-Naba’ 

dari Juz ‘Amma dengan urutan sesuai urutan di mushaf, bukan dimulai 

dari surat-surat pendek seperti pada umumnya. Metode yang digunakan 

 
12 Fathin Masyhud dan Ida Husnur, Rahasia Sukses 3 Hafidz Qur’an Cilik Mengguncang 

Dunia (Jakarta: Zikrul Hakim, 2017), 110-118. 
13 Fathin Masyhud dan Ida Husnur Rahmawati, Rahasia Sukses 3 Hafizh Qur’an Cilik 

Mengguncang Dunia, 229. 
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adalah dengan metode talqin berulang-ulang hingga 20 kali setiap 

harinya. Selanjutnya, setelah men-talqin, memperdengarkan bacaan 

ayat tersebut dari rekaman CD para qari’ terkenal, yakni al-Hushari, al-

Minshawy, as-Sudais dan asy-Syuraim. Sang ibu ikut mendengarkan 

dan memberinya hadiah hingga anak khatam Juz ‘Amma selama empat 

bulan. 

2) Metode Talqina dan Memperdengarkan Sebanyak 20 Kali (Metode 

Tabarak) 

Metode ini hampir sama dengan metode pertama. Perbedaannya 

adalah talqin dalam metode ini hanya dilakukan sekali. Langkah 

selanjutnya adalah memperdengarkan ayat-ayat yang dihafal melalui 

rekaman bacaan ayat tersebut dari qari’ ternama di dunia, seperti 

Muhammad Ayub, Al-Hushari, Al-Ghamidy, dan sebagainya. 

Rekaman ini diputar berulang kali sehingga anak hafal di luar kepala. 

3) Metode gerakan dan isyarat 

Cara menghafal Al-Qur’an dengan metode ini dipelopori oleh 

ayah Husein ath-Thaba’thaba’i yang berhasil menjadikan anaknya ahlul 

qur’an sejak usia 6 tahun. Metode ini cocok untuk anak yang 

mempunyai daya konsentrasi pendek dan tidak bisa diam. Metode ini 

menarik bagi anak yang kurang tertarik dengan lafadz-lafadz ayat yang 

sedang dihafal. 

4) Metode membaca 10 Kali Ayat yang akan dibaca 

Metode ini mensyaratkan bahwa anak sudah bisa baca Al-Qur’an 

dengan baik. Dengan kata lain, anak menghafal sendiri dengan 

membaca ayat Al-Qur’an yang dihafal secara berulang-ulang, 

kemudian baru menghafalkannya. Dengan demikian, satu bulan mereka 

berhasil menghafal 1 juz.14 

 

 

 
14 Fathin Masyhud dan Ida Husnur Rahmawati, Rahasia Sukses 3 Hafizh Qur’an Cilik 

Mengguncang Dunia, 231. 
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3. Memori 

a. Pengertian Memori 

Sebagian besar kegiatan manusia berhubungan dengan memori 

(ingatan) manusia, seperti saat manusia selalu mengingat semua yang terjadi, 

memori manusia berisi semua pengetahuan dari urutan perilaku. 

Memungkinkan seseorang melakukan tindakan yang berulang, menggunakan 

bahasa, menggunakan informasi yang baru diterima melalui inderanya, 

mengindentifikasi dengan menggunakan informasi yang pernah diterima dari 

pengalaman masa lalu. Memori merupakan perwujudan belajar, sebab 

merupakan unsur pokok dalam berpikir asosiatif. Jadi, anak yang telah 

mengalami proses belajar akan ditandai dengan bertambahnya  simpanan 

materi (pengetahuan dan pengertian) dalam memori, serta meningkatnya 

kemampuan menghubungkan materi tersebut dengan situasi atau stimulus 

yang sedang ia hadapi.15
 

Memori merupakan alat penggambaran pengalaman masa lalu untuk 

dapat menggunakan informasi tersebut di masa sekarang. Sebagai sebuah 

proses, memori menunjuk pada dinamika mekanisme yang diasosiasikan 

dengan pemerolehan dan pemunculan kembali informasi-informasi pada 

masa lampau.16
 

b. Pengaruh Memori dengan Menghafal Al-Qur’an 

Menghafal adalah suatu aktifitas menanamkan materi di dalam ingatan, 

sehingga nantinya dapat diproduksi (diingat) kembali secara harfiah, sesuai 

dengan materi yang asli. Menghafal merupakan proses mental untuk 

mencamkan dan menyimpan kesan-kesan yang nantinya suatu waktu bila 

diperlukan dapat diingat kembali ke alam sadar.19 Menghafal juga dikatakan 

suatu proses mengingat, dimana seluruh ayat- ayat Al-Qur’an yang sudah 

dihafal harus diingat kembali secara sempurna tanpa melihat musḥaf Al-

Qur’an. 

 
15 Tohirin, Psikologi Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 

97. 
16 Suryani, Psikologi Ibu dan Anak (Yogyakarta: Fitramaya, 2008), 41. 
19 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar  (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002), 29. 
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Apabila ditinjau dari aspek psikologi, kegiatan menghafal sama dengan 

proses mengingat (memori). Ingatan pada manusia berfungsi memproses 

informasi yang diterima setiap saat. Secara singkat kerja memori melewati 

tiga tahap, yaitu perekaman, penyimpanan, dan pemanggilan. Perekaman 

(encoding) adalah pencatatan informasi melalui reseptor indra dan sirkuit 

saraf internal. Proses selanjutnya adalah penyimpanan (storage), yaitu 

menentukan berapa lama informasi itu berada beserta kita, dalam bentuk apa 

dan di mana. Penyimpanan bisa bersifat aktif atau pasif, dikatakan aktif bila 

kita menambahkan informasi tambahan, dan mungkin pasif terjadi tanpa 

penambahan. Pada tahapan selanjutnya adalah pemanggilan (retrieval), 

dalam bahasa sehari-hari mengingat lagi yakni menggunakan informasi yang 

disimpan.20 

Begitu pula dalam kegiatan menghafal Al-Qur’an, di mana informasi 

yang baru saja diterima melalui membaca ataupun dengan menggunakan 

teknik-teknik dalam proses menghafal Al-Qur’an juga melewati tiga tahap 

yaitu perekaman, penyimpanan, dan pemanggilan. Perekaman terlihat di kala 

santri mencoba untuk menghafal ayat-ayat Al-Qur’an yang dilakukan secara 

terus-menerus, sehingga pada akhirnya masuk dalam tahap penyimpanan 

pada otak memori dalam jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian 

selanjutnya ketika fase pemanggilan memori yang telah tersimpan yaitu 

disaat anak mentasmi’kan hafalannya dihadapan guru. 

Adapun yang membahas tentang bagaimana sistem atau sistematika 

kerja memori dalam kegiatan menghafal atau mengolah informasi adalah 

teori pengolahan informasi. Secara singkat teori pengolahan informasi 

menyatakan bahwa informasi pada awalnya dicatat oleh sistem sensori 

seseorang dan memasuki memori sensori yang sesaat untuk menyimpan 

informasi tersebut. Informasi kemudian diteruskan ke memori jangka pendek 

yang menyimpannya selama 15 hingga 25 detik. Terakhir, informasi tersebut 

dapat berpindah ke memori jangka panjang yang sifatnya relatif permanen. 

 
20 Jalaludin Rakhmat, Psikologi Komunikasi (Bandung: Remaja Karya, 2005), 79. 
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Apakah informasi tersebut bergerak dari memori jangka pendek ke memori 

jangka panjang tergantung pada macam dan jumlahdari latihan terhadap 

materi yang dibawa.21 

Kemudian memori jangka pendek (Sort Term Memory) menahan 

informasi selama 15 hingga 25 detik. Penyimpanan selanjutnya, memori 

jangka panjang informasi disimpan dalam memori jangka panjang (Long 

Term Memory) dalam bentuk yang relatif permanen. 

c. Memori Pada Anak Usia Dini 

Pada fase pertumbuhan (0-5 tahun) anak telah diketahui telah memiliki 

potensi yang luar biasa dalam mengembangkan kecerdasannya. Itu berarti 

sistem memori anak sudah berjalan, artinya anak memiliki kemampuan 

menerima sejumlah informasi. Sementara ingatan sadar mulai bermunculan 

pada usia 7 tahun, walaupun anak-anak dan orang dewasa memiliki atau tidak 

lagi ingat akan peristiwa yang dialami sebelum usia 3 tahun, memori jangka 

pendek akan mengalami peningkatan yang besar sekali pada masa awal anak-

anak, tetapi setelah usia 7 tahun tidak memperlihatkan banyak peningkatan. 

Terdapat tiga sistem di dalam memori, yaitu sistem penyimpanan 

ingatan jangka sangat pendek, sistem ingatan jangka pendek, dan sistem 

ingatan jangka panjang. Sistem ingatan jangka sangat pendek artinya anak 

memiliki kemampuan untuk menerima sejumlah besar informasi. Bila 

informasi diberikan secara serentak informasi itu hanya bertahan dalam 

jangka waktu yang sekejap bukanlah suatu penentuan. Oleh karena itu 

pemberian informasi kepada anak sebaiknya secara bertahap dan tidak dalam 

jumlah yang besar, meskipun kelihatannya anak haus akan informasi. 

Memori jangka pendek, artinya anak memiliki kemampuan menerima 

sejumlah informasi kecil. Dan informasi yang diterima dapat bertahan. Dalam 

waktu yang sangat singkat terjadi usaha untuk menghubungkan informasi 

dengan pengetahuan sebelumnya. Bila informasi itu berhubungan dengan 

pengetahuan yang dimiliki anak maka informasi itu akan bertahan lebih lama. 

 
 21 Robert S. Feldman, Pengantar Psikologi (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 258. 
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Tetapi bila usaha itu gagal, informasi itu akan hilang. Di sinilah perlu 

memberikan pengulangan yang dialami, dirasakan dan dicoba sendiri oleh 

anak. 

Sedangkan memori jangka panjang adalah bagian dari sistem ingatan di 

mana anak mempunyai kemampuan menerima sejauh informasi kecil. Jika 

hubungan antara informasi yang datang dengan pengetahuan yang dimiliki 

cukup kuat, maka informasi menjadi terintegrasi sebagai bagian dari struktur, 

konsep dan pengetahuan yang permanen. Anak merupakan jenis makhluk 

yang masih kecil dan akan melewati masa pertumbuhan dan perkembangan, 

dari sisi dapat diambil kesimpulan bahwa jenis memori pada anak tidak jauh 

berbeda dengan memori yang ada pada orang dewasa. Pengelompokkan yang 

terjadi pada ingatan didasarkan pada waktu dan lamanya memori disimpan. 

4. Menghafal Al-Qur’an 

Menghafal berasal dari kata hafidza, yahfidzu, hifdzan yang berarti 

memelihara, menjaga, menghafalkan.27
 Menghafal berasal dari akar kata “hafal” 

yang artinya telah masuk dalam ingatan atau dapat mengucapkan sesuatu di luar 

kepala tanpa melihat buku atau catatan lain. Jadi menghafal adalah berusaha 

meresapkan ke dalam pikiran agar selalu ingat tanpa melihat buku ataupun 

catatan.28
 

Nabi SAW telah memberitahukan bahwa berkumpulnya manusia untuk 

mendengarkan Al-Qur’an dan mempelajarinya, mempunyai manfaat yang 

sangat besar dan mulia. Di antaranya akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT, 

sebagaimana sabda Rasulullah SAW: 

وَِبْكر ِْبن َِأب ىَِشْيَبَةَِوم َحم د ِْبن ِاْلَعاَلِءِاْلَهْمَدان ىَُِّواللَّْفُظِل َيْحَيىَِِقاَلَِيْحَيىَِِحد َثَناَِيْحَيىِْبن َِيْحَيىِالت م يم ىَُِّوَأبِ 
ِ-ْعَمش َِعْنَِأب ىَِصال ٍحَِعْنَِأب ىِه َرْيَرَةَِقاَلَِقاَلَِرس وُلِاللَّه َِِأْخَبَرَناَِوَقاَلِاآلَخَران َِحد َثَناَِأب وِم َعاو َيَةَِعن ِالِأ

»َِمْنَِنفََّسَِعْنِم ْؤم ٍنُِكْرَبًةِم ْنُِكَرب ِالدُّْنَياَِنفََّسِاللَّه َِعْنه ُِكْرَبًةِم ْنُِكَرب َِيْوم ِاْلق َياَمة ِِِِ-صلىِاهللِعليهِوسلم
َره ِاللَّه ِف ىِالدُّْنَياَِواآلخ َرة َِواللَّه ِف ىَِِرِاللَّه َِعَلْيه ِف ىِالدُّْنَياَِواآلخ َرة َِوَمْنَِسَتَرِم ْسل ًماَِستََِوَمْنَِيس َرَِعَلىِم ْعِسٍرَِيسِ 

 
27 A.W. Munawwir Muhammad Fairuz, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia (Surabaya: 

Pustaka Progressif, 2007), 302. 
28 Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 2008), 473. 



 
 

 

 

21 

 

  

ه َِطر يًقاِإ َلىِاْلَجن ة ِِبِ َعْون ِاْلَعْبد َِماَِكاَنِاْلَعْبد ِف ىَِعْون َِأخ يه َِوَمْنَِسَلَكَِطر يًقاَِيْلَتم س ِف يه ِع ْلًماَِسه َلِاللَّه َِله ِِ
ِب ي وتِ  َِبْيٍتِم ْن ِاْجَتَمَعَِقْوٌمِف ى ِالس ك يَنةَُِِِِوَما َِنَزَلْتَِعَلْيه م  ِإ الَّ َِبْيَنه ْم ِاللَّه َِوَيَتَداَرس وَنه  َِيْتُلوَنِك َتاَب َوَغش َيْته م ِِاللَّه 

َِنَسب ه ِِ«َلْمِي ْسر ْعِب ه ِِف يَمْنِع ْنَده َِوَمْنَِبطََّأِب ه َِعَمُله َِوَحفَّْته م ِاْلَماَلئ َكُةَِوَذَكَره م ِاللَّهِ الر ْحَمُةِ
Terjemahnya: 

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi dan Abu 

Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al 'Ala Al Hamdani dan lafadh 

ini milik Yahya dia berkata; telah mengabarkan kepada kami, dan berkata 

yang lainnya, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al 

A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: Barang siapa membebaskan 

seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan 

membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa 

memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka 

Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa 

menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia 

dan akhirat. Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut 

menolong saudaranya sesama muslim. Barang siapa menempuh jalan untuk 

mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. 

Tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu masjid (rumah Allah) untuk 

membaca Al Qur'an, melainkan mereka akan diliputi ketenangan, rahmat, 

dan dikelilingi para malaikat, serta Allah akan menyebut-nyebut mereka 

pada malaikat-malaikat yang berada di sisi-Nya. Barang siapa yang 

ketinggalan amalnya, maka nasabnya tidak juga meninggikannya.29 

(H.R.Muslim) 

Di antara beberapa hal yang harus terpenuhi sebelum seseorang memasuki 

periode menghafal Al-Qur’an, yaitu: 

a. Niat yang ikhlas 

Niat yang ikhlas yaitu hanya mencari ridha Allah, bukan untuk 

kepentingan duniawi. 30 Setiap amalan yang dilakukan oleh seorang muslim 

harus dibarengi dengan niat yang benar, supaya setiap amalan membuahkan 

hasilnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S.Az-Zumar/39:11. 

 ١١َله ِالد ِْين ِِام ْخل صًِِاهللِأِدَِْنَِاْعبِ ٍمْرت ِاَُِأِِىا نِ ُِقْل

Terjemahnya: 

Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah 

 
29 Al-Imām Abī al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairī an-Naisābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, 

Juz.17 (Beirut: Dar al Kutub al ‘Ilmiyyah, 1415 H/1995 M), 18. 
30 Ahsin Sakho Muhammad, Menghafalkan Al-Qur’an (Jakarta: Qaf, 2017), 34. 
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Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) 

agama.32 

Dalam Tafsir al-Miṣbāh karya M. Quraisy Syihāb dijelaskan 

“Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan 

memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam segala sesutu tanpa syirik dan 

pamrih. Bahkan, bukan atas harapan memperoleh surga atau menghindar 

dari neraka, tetapi semata-mata karena cinta kepada-Nya dan syukur atas 

nikmat-Nya.33 

b. Memiliki keteguhan dan kesabaran 

Untuk dapat melestarikan hafalan perlu adanya keteguhan dan 

kesabaran. Karena kunci utama keberhasilan menghafal Al-Qur’an adalah 

ketekunan menghafal dan mengulang-ulang ayat-ayat yang sudah 

dihafalnya. Ini adalah sesuatu yang diharapkan dalam hafalan, dengannya 

cita-cita akan tercapai. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S.Al-

Baqarah/2:153. 

 ١٥٣ِِِالص ب ر ْينََِِمعَِِاهللِأِإ نَِّۚ  ةِ لص َلوب الص ْبر َواِْين وْاْسَتعِ ِءأاَمن وْاِالَّذ ْينَِِيَُّهآَٰا َٰٓي   َٰٓ

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai 

penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.35 

Setelah Allah Swt. menerangkan perintah untuk bersyukur kepada-

Nya, maka melalui ayat ini Dia menjelaskan perihal sabar dan hikmah yang 

terkandung di dalam masalah menjadikan sabar dan salat sebagai penolong 

serta pembimbing. Karena sesungguhnya seorang hamba itu adakalanya 

berada dalam kenikmatan, lalu ia mensyukurinya; atau berada dalam 

cobaan, lalu ia bersabar menanggungnya.36 

 
32 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 367. 
33 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Al-Wasiithu Fil 

Fiqhi „Ibadah, terj. Kamran As’at Irsyadi dan Ahsan Taqwim, Fiqih Ibadah (Jakarta: amzah, 

2010), 35. 
35  Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 18. 
36 Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi, Tafsir Ibn 

Katsir, vol. 10, (Busra: Suriah), 130. 
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c. Harus menempuh cara yang tepat (layak) dan terprogram dalam 

menghafalkan Al-Qur’an 

Artinya, seorang muslim tidak boleh terlalu berlebih-lebihan (ingin 

terlalu cepat hafal) hingga melebihi kemampuannya, karena dengan itu ia 

selanjutnya akan merasa lemah dan tidak mampu menuntaskan 

hafalannya.37 

d. Menghafal dengan hukum-hukum bacaannya 

Karena, sebagaimana diketahui bahwa siapa saja yang menghafalkan 

Al-Qur’an tanpa mengindahkan hukum-hukum bacaannya, kemudian 

hafalan yang salah tersebut melekat dalam ingatannya, maka ia akan 

mengalami kesulitan dalam dua hal; mengulangi hafalan dengan hukum 

bacaan yang benar dan menguatkannya kembali dalam ingatan. 

e. Mushaf 

Mushaf yang digunakan hendaknya satu macam saja, tidak diganti-

ganti. Utamanya adalah mushaf “ayat pojok” yaitu setiap akhir halaman 

adalah akhir ayat.  

f. Istiqamah 

Yang dimaksud dengan istiqamah yaitu konsisten, baik istiqamah 

secara lisan, hati dan istiqamah secara keseluruhan (anggota 

badan/perbuatan)38
 yakni tetap menjaga keajekan dalam proses menghafal 

Al-Qur’an. Di antara perkara wajib yang harus diperhatikan ketika 

menghafal Al-Qur’an atau setelah menghafalnya adalah keistiqamahan dan 

kesinambungan, supaya buah yang telah dicapai dengan kesungguhannya 

tidak hilang begitu saja. 

g. Menjauhkan diri dari maksiat dan sifat-sifat tercela 

Orang yang hendak menghafalkan Al-Qur’an haruslah melihat kepada 

dirinya sendiri terlebih dahulu, membersihkan dirinya dan menyucikannya dari 

 
37 Syaikh Duraid Ibrahim Al-Mosuli, Hafal Al-Qur’an Semudah Hafal Al-Fatihah (Solo: 

Aqwam, 2019), 49. 
38 Usman Al-khaibawi, Durrotun Nasihin Mutiara Muballigh (Semarang: al-Munawar, 

t.t.), 47. 
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segala kotoran sifat tercela. 

Di antara sifat-sifat tercela tersebut antara lain: khianat, bakhil, 

pemarah, membicarakan aib orang lain, dan sebagainya. Dalam kitab Ta’lim 

Muta’alim oleh Syeikh al-Alamah Az-Zarnuji dikatakan: 

فِاْلَمَعاِِِظ ِاْلَجد ِو اْلم َواَظَبُةَِوَتْقل ْيُلِاْلغ َداِءَوَصَلاُةالَذل ْيل َِوق َرَاُةاْلُقْرَأن َِوَاَماَِماِي ْور ْثِالنًّْسَياَاْسَباِب ِاْلح ْف
 ص ىَِوْكَثَرًةالُذن ْوب َِواْلَاْحَزُنِف ىُِأم ْور الدُّْنَياَِوَكْثَرُةاْلَاْشَغاِل ِواْلَعااَلئ قِ 

Terjemahnya: 

Yang menjadi sebab-sebab hafal antara lain ialah bersungguh 

sungguh, keajakan/kontinuitas, sedikit makan, memperbanyak 

sholat, memperbanyak sholat malam dan memperbanyak membaca 

Al-Qur’an.  Adapun yang menyebabkan menjadi pelupa antara 

lain: perbuatan maksiat, banyaknya dosa, bersedih karena urusan-

urusan keduniaan, banyaknya kesibukan (yang kurang berguna), 

dan banyak hubungan yang tidak mendukung.39 

 

5. Anak Usia Dini 

a. Pengertian Anak Usia Dini 

Anak usia dini adalah anak berada pada rentang usia 0-6 tahun. Anak 

pada usia ini sering disebut sebagai anak prasekolah (sebelum sekolah dasar), 

yang memiliki masa peka dalam perkembangannya dan terjadi pematangan 

fungsi-fungsi fisik dan psikis yang siap merespons berbagai rangsangan dari 

lingkungannya.40 

Fase kanak-kanak merupakan salah satu fase kehidupan manusia yang 

cukup penting, artinya pada masa itu seorang anak sedang mengalami 

pertumbuhan fisik, kejiwaan maupun akal pikirannya yang mudah sekali 

menerima pengaruh dari berbagai faktor kehidupan di sekitarnya.41 

Pada rentang usia dini anak mengalami masa keemasan (the golden 

years) yang merupakan masa ketika anak mulai peka atau sensitif untuk 

menerima berbagai rangsangan. Masa peka pada masing-masing anak 

 
39 Imam al-Zarnuji, Syarah Ta’limul Muta’alim, terj. Sonhaji Ali, Terjemah Ta’lim 

Muta’alim (Semarang: Toha Putera, 2009), 90. 
40 Mulyasa, Manajemen PAUD, 16. 
41 Nazali Shaleh Ahmad, Pendidikan dan Masyarakat dalam Nurmadiah, “Strategi 

Pembelajaran Anak Usia Dini”, Al-Afkar,Vol. III, No. 1, (April 2015), 8. 
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berbeda-beda, seiring dengan laju pertumbuhan dan perkembangan anak 

secara individual. Masa dini juga merupakan masa awal untuk 

menggabungkan kemampuan kognitif, efektif, psikomotorik, bahasa, sosial-

emosional, dan spiritual.42 

b. Menghafalkan Al-Qur’an di Usia Dini 

Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang diberikan kepada siapa 

pun dan kapan pun sesuai kehendak-Nya, serta menahannya dari siapa pun 

yang Dia kehendaki dengan ketetapan dan hikmah-Nya. Amanah ini 

memerlukan pemeliharaan yang intensif, pendidikan, dan pengajaran yang 

konsisten di atas kaidah yang benar. Maka, sudah seharusnya bagi setiap 

pendidik mempelajari cara menunaikan hak-hak dari amanah ini. 

Dalam Al-Qur’an, banyak term yang digunakan, yakni walad, ibn/bint, 

zurriyah, sabiy, tifl, dan lain sebagainya. Penggunaan term tersebut 

mempunyai maksud tertentu, sesuai dengan kandungan ayat. Adapun untuk 

anak usia dini, kata sabiy lebih sesuai. Kata tersebut terdapat dalam al-Qur’an 

sebanyak dua kali. Pertama, pada Q.S.Maryam/19:12. 

١٢ِاَصب يًِّاْلح ْكمَِه ِِاَوءأاَتْينَِ   ةٍِب ُقوِ ِابَِاْلك تَِِخ ذِ ِىيَِ َيْحيَِ   

Kata ( َصب يِ )ِِ  berarti anak yang belum baligh atau masih mengalami masa 

kanak-kanak. Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan Yahya untuk 

mempelajari Taurat dan memberinya hikmah (pemahaman atas kitab Taurat 

dan pendalaman agama). Kedua, pada Q.S.Maryam/19:29 

٢٩َِصب يًّاِد اْلَمْهِف ِيَِكانََِكْيفِن َكلِّم َِمْنِِْاَقُلوِ   ِهِ إ َلْيَِشاَرْتأَِفَِ  

Konteks ayat tersebut adalah ketika Maryam menyuruh nabi Isa untuk 

berbicara dan menjelaskan tentang keadaannya. Ketika itu, nabi Isa masih 

menyusui pada ibunya, dan ketika disuruh untuk berbicara, nabi Isa 

 
42 Rosyid Ridho, Markhamah, dan Darsinah, “Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Anak 

Usia Dini (Paud) di KB “Cerdas” Kecamatan Sekorejo Kabupaten Kendak”, Jurnal Penelitian 

Humaniora, Vol. 16, No. 2, 63. 
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melepaskan puting susu ibunya dan berbicara kepada orang-orang Yahudi. 

Dari konteks ayat tersebut, maka term sabiy tersebut mengandung makna bayi 

atau anak kecil yang masih ada dalam gendongan/ayunan.43
 

Anak adalah amanah Allah yang harus diemban dengan cara mendidik 

mereka dengan sebaik-baiknya agar menjadi generasi yang berkualitas. 

Pengertian ini mengacu pada suatu ayat, Q.S.An-Nisa/4:9 berikut ini. 

٩ًداِد يِْْاَقْواًلسَِْلَيُقْوُلووََِِفْلَيت ُقوْااهللِأَِخاُفوْاَعَلْيه مِْض عَ ًفاِِي ةًَِِخْلف ه ْمُِذرِ َلْوَتَرُكوْام ْنِالَّذ ْينََِشَِوْلَيْخ  
Terjemahnya:   

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 

khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah 

mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 

perkataan yang benar.44 

Kandungan Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 9 di atas, berperan agar umat 

Islam menyiapkan generasi penerus yang mampu berkualitas sehingga anak 

mampu mengaktualisasikan potensinya sebagai bekal kehidupan di masa 

mendatang.45
 

B. Penelitian Yang Relevan 

Penelitian yang relevan dalam penelitian ini yaitu:  

1. Skripsi Nurul Hidayah Andriani (2018), yang berjudul “Pengaruh 

Menghafal Al-Qur’an Metode Tabarak Terhadap Peningkatan Memori 

Menghafal Al-Qur’an Pada Anak Usia Dini”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui efektivitas menghafal Al-Qur’an metode Tabarak 

terhadap peningkatan memori menghafal Al-Qur’an pada anak usia dini di 

Raudhatul Qur’an Blimbing Malang. Pengujian dilakukan dengan bantuan 

 
43 Dalam uraian ayat pertama, Abdul Mustaqim mengutip penjelasan at-Tabari dalam 

fatwatu at- Tafsir karya Ali as-Sabuni. Adapun dalam uraian ayat kedua, dikutip dari penjelasan 

Fakhruddin ar-Razi dalam at-Tafsir al-Kabir. Lihat Abdul Mustaqim, “Kedudukan dan Hak-hak 

Anak dalam Perspektif al-Qur‟an: Sebuah Kajian dengan Metode Tafsir Tematik” dalam Musawa: 

Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol. 4, No. 2, 2006, 157. 
44 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 62. 
45 M. Quraisy Syihāb, Tafsir Al-Miṣbāh Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), 355. 
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IBM SPSS Statisc 24 dengan metode analisis data menggunakan 

Independent Sample T-test. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu 

menggunakan metode Tabarak dan meningkatkan memori menghafal Al-

Qur’an pada anak usia dini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

yang akan dilakukan adalah terletak pada lokasi dan metode yang 

digunakan. Lokasi pada penelitian ini adalah Raudhatul Qur’an Blimbing 

Malang, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berada di Rumah 

Tahfidz Shohibul Qur’an Manado. Perbedaan yang lainnya terletak pada 

metode penelitiannya. Jika penelitian yang sudah ada menggunakan 

metode penelitian kuantitatif, sedangkan penulis akan meneliti 

menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

2. Skripsi dari Hailatur Rosida (2020), yang berjudul “Penerapan metode 

Tabarak dalam meningkatkan hafalan. para remaja di Rumah Tahfidz 

Gemilang Ash-Shiddiq Salatiga Tahun 2019”. Penelitian ini bertujuan 

untuk meningkatkan hafalan Al-Qur’an santri/peserta didik 

dengan menggunakan metode Tabarak. Penelitian ini menggunakan jenis 

Penelitian lapangan (field research) . 

Persamaan penelitian ini yaitu meneliti tentang peningkatan hafalan 

Qur’an melalui metode Tabarak dan menggunakan jenis penelitian 

lapangan. Sedngkan perbedaannya adalah terletak pada sasaran yang 

dituju dan lokasi penelitian. Pada penelitian ini memfokuskan pada remaja 

dan dilakukan di Rumah Tahfidz Gemilang Ash-Shiddiq Salatiga 

.Sedangkan penelitian yang akan dilakukan memfokuskan pada anak usia 

dini dan berlokasi di Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an Manado. 
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C. Kerangka Berpikir 

Adapun kerangka berpikir yang akan peneliti lakukan nantinya, akan 

dituangkan dalam gambar kerangka berpikir sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar kerangka berpikir di atas menunjukkan bahwa terdapat Rumah 

Tahfidz Shohibul Qur’an yang merupakan salah satu lembaga menghafal Al-Qur’an 

di Manado yang bertujuan untuk meningkatkan memori menghafal Al-Quran pada 

anak usia dini. Dalam penerapannya ada beberapa aspek yang harus diperhatikan 

seperti dalam menerapkan metode Tabarak, faktor pendukung dan penghambat dan 

harus memperhatikan kurikulum metode Tabarak yang digunakan di Rumah 

Tahfidz Shohibul Qur’an Manado sendiri. Kemudian beberapa aspek tersebut akan 

peneliti paparkan di dalam hasil penelitian ini. 

 

 

Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an Manado 

Peningkatan Memori Menghafal Al-Qur’an Pada 

Anak Usia Dini 

Penerapan Metode 

Tabarak 
Faktor Pendukung dan 

Penghambat  Metode Tabarak 

 

Kurikulum  Metode 

Tabarak 

Hasil 
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D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada latar belakang 

penelitian sebelumnya, peneliti dapat menyusun hipotesis tindakan sebagai berikut: 

1. Aktivitas menghafal Al-Qur’an pada anak usia dini cenderung meningkat 

dengan adanya penerapan metode Tabarak di Rumah Tahfidz Shohibul 

Qur’an Manado. 

2. Penerapan metode Tabarak dapat meningkatkan memori menghafal Al-

Qur’an pada anak usia dini di Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an Manado. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah PTK (penelitian tindakan kelas). PTK dilakukan 

oleh pelaku tindakan.46
 Maksudnya adalah PTK dirancang, dilaksanakan, dan 

dianalisis oleh guru yang bersangkutan dalam rangka ingin memecahkan masalah 

pemebelejaran yang dihadapinya di kelas. Kalaupun dilakukan secara koberatif, 

pelaku utama PTK tetap oleh guru yang bersangkutan. 

Dengan mengunakan jenis PTK (penelitian tindakan kelas) inilah serangkaian 

kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan 

mencatat serta mengelolah bahan penelitian. Proses penghimpunan data dapat 

diperoleh dari berbagai literatur bukan hanya buku-buku yang relevan dengan topik 

penelitian, melainkan juga berupa bahan-bahan dokumen tertulis dan lain-lain. 

Penelitian tindakan adalah kajian tentang situasi sosial dengan maksud untuk 

meningkatkan kualitas tindakan melalui proses diagnosis, perencanaan, 

pelaksanaan, pemantauan, dan mempelajari pengaruh yang ditimbulkannya.47 Di 

samping itu, penelitian lapangan juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang 

dirancang untuk memberdayakan semua partisipan (siswa, guru, dan peserta 

lainnya) dengan maksud untuk meningkatkan praktik yang diselenggarakan di 

dalam pengalaman pendidikan. Semua partisipan adalah anggota aktif dalam proses 

penelitian.48
 

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) dapat diartikan sebagai proses pengkajian masalah pembelajaran di 

dalam kelas yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok pada ranah praktis 

yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas kinerja melalui refleksi diri dalam 

upaya untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara melakukan berbagai 

tindakan yang terencana dalam situasi nyata serta menganalisis setiap pengaruh dari 

perlakuan tersebut. 

 
46 Mansur Muslich, Melaksanakan PTK itu Mudah (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 9. 
47 Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta : Kencana Prenada group, 2009), 27. 
48 Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 

2008), 226. 
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B. Obyek Tindakan 

Obyek penelitian dalam penelitian tindakan kelas ini adalah aktivitas anak 

selama berada di dalam maupun di luar ruangan dan kemampuan menghafal Al-

Qur’an pada anak usia dini di Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an Manado dengan 

menggunakan metode Tabarak. 

C. Setting/Lokasi/Subjek Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada tanggal 27 Juli sampai 

dengan 14 Agustus 2020. Lokasi dalam penelitian tindakan kelas ini berada di 

Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an Manado. Adapun subjek penelitian ini adalah 

anak usia dini yaitu umur 3-6 tahun. Subjek telah menyelesaikan surah pendek 

maupun surah panjang di Al-Qur’an dan sedang mengikuti kegiatan menghafal di 

Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an Manado. 

Prosedur penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas dengan dua 

siklus. Masing-masing siklus terdiri dari empat kegiatan yaitu: perencanaan 

(planning), tindakan (acting), observasi (observing), dan refleksi (reflecting). 

Setiap siklus dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang dicapai. Supaya untuk 

mengetahui permasalahan yang menyebabkan kurang optimalnya hasil menghafal 

Al-Qur’an pada anak usia dini di Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an Manado dengan 

melakukan observasi dan tes lisan terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh 

tenaga didik. Langkah-langkah kegiatan dengan dua siklus yaitu sebagai berikut: 

1. Siklus 1 

a. Perencanaan Tindakan 1 

Kegiatan perencanaan ini meliputi tentang apa, mengapa, kapan, 

dimana, oleh siapa dan bagaimana tindakan tersebut akan dilakukan. 

Rancangan harus dilakukan oleh peneliti sebagai guru dan tindakan yang 

akan mengamati proses jalannya tindakan. Kegiatan perencanaan tindakan 

meliputi: (a) Mempersiapkan kurikulum metode Tabarak; (b) 

Mendiskusikan bahan dan alat-alat yang akan digunakan dalam menghafal 

Al-Qur’an yang nantinya melalui metode Tabarak; (c) Menyiapkan lembar 

observasi yang akan digunakan untuk mengamati keaktifan anak dan 
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lembar observasi dalam proses menghafal. 

b. Pelaksanaan Tindakan I 

Tahap pelaksanaan tindakan 1 meliputi: (a) Menjelaskan kepada 

anak tentang teknis pembelajaran yang akan dilakukan; (b) Memberikan 

pengarahan kepada anak bagaimana menghafal Al-Qur’an melalui matode 

Tabarak dengan baik dan benar; (c) Memberikan kesempatan kepada anak 

bagaimana pelaksanaan praktek menghafal Al-Qur’an melalui matode 

Tabarak yang telah dijelaskan oleh guru; (d) Membimbing anak dalam 

menghafal. 

c. Pengamatan/Observasi dan Pengumpulan Data I 

Pada tahap ini melalui kompetensi dasar menghafal Al-Qur’an pada 

anak usia dini di Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an Manado yaitu dilakukan 

dengan pengamatan secara langsung di dalam ruangan agar memperoleh 

data yang akurat untuk perbaikan siklus berikutnya. 

d. Refleksi I 

Berdasarkan hasil observasi tersebut peneliti mengadakan refleksi 

untuk diketahui kekurangan, serta hambatan pada saat berlangsungnya 

proses penghafalan. Dan data yang diperoleh dapat digunakan sebagai 

dasar untuk mengevaluasi guru dan anak selama pembelajaran. Hasil 

evaluasi digunakan untuk merencanakan tindakan pada siklus II, agar 

nantinya pembelajaran pada siklus II diperoleh hasil yang lebih baik. 

2. Siklus II 

Hasil refleksi siklus I digunakan sebagai acuan untuk merencanakan 

siklus II 

a. Perencanaan Tindakan II 

1) Menyiapkan kurikulum Metode Tabarak.  

2) Mendiskusikan bahan dan alat-alat yang akan digunakan dalam 

menghafal Al-Qur’an yang nantinya melalui metode Tabarak. 

3) Memilih dan menentukan pendekatan yang sesuai terhadap anak. 

4) Menyiapkan lembar observasi yang akan digunakan untuk 

mengamati keaktifan anak dan lembar observasi guru dalam 
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proses menghafal. 

b. Pelaksanaan Tindakan II 

1) Peneliti mengikuti pelaksanaan proses menghafal Al-Qur’an. 

2) Peneliti melakukan observasi terhadap kemampuan anak saat 

pada saat proses menghafal berlangsung. 

3) Sebelum memulai hafalan, guru memandu mereka untuk 

membaca Al-Fatihah kemudia membaca berdoa bersama-sama 

agar diberi kemudahan dalam menghafal Al-Qur’an dan mampu 

memahaminya. 

4) Guru memberikan murajaah atau pengulangan hafalan kepada 

anak dengan diputarkan murrotal seperti bacaan syaikh Sudais, 

Syaikh Syraim, dan Syaikh al-Ghamidy. Pemutaran murajaah 

diulang-ulang sebanyak 20 kali. 

5) Guru memberikan arahan kepada anak untuk mengikuti 

melafalkan ayat per ayat yang diputarkan dengan melihat Al-

Qur’an yang dipegang masing-masing anak. 

6) Guru membimbing anak dalam kegiatan hafalan. 

7) Guru memberikan penghargaan sebagai hadiah kepada anak yang 

berhasil menghafal sesuai target saat tatap muka. 

Guru mengkondisikan kelas agar tertib dan tenang kembali. 

8) Anak menyetorkan hafalan kepada guru di luar kelas. 

9) Kemudian setelah mengafal, hafalan tersebut akan diisi dalam 

Kurrasah Al-Mutaba’ah (Buku Penghubung). Di dalam buku 

penghubung ini, guru akan menuliskan ayat dan surat yang 

dihafal, serta kiteria penilaian 

c. Pengamatan/Observasi dan Pengumpulan Data II 

Pada tahap pengamatan dengan kompetensi dasar menghafal Al-

Qur’an dengan indikator mampu menghafal secara urut dan benar 

sesuai kaidah ilmu tajwid di Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an Manado 

dilakukan dengan menggunakan lembar aktivitas anak. 
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Perencanaan I 

Pelaksanaan I 

Pengamatan I 

Refleksi I 

d. Refleksi II 

Merefleksikan hasil pengamatan dan hasil tes anak pada siklus II. 

Diharapkan setelah ada siklus II ini, dengan menerapkan metode 

Tabarak dalam meningkatkan memori menghafal Al-Qur’an pada anak 

usia dini di Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an Manado dapat tercapai 

serta adanya peningkatan hasil hafalan anak. Hasil evaluasi siklus II 

keaktifan anak lebih baik, dan ada keterlibatan anak terhadap proses 

menghafal dan nilai ketuntasan dapat tercapai secara maksimal. Maka 

dari itu siklus III tidak diperlukan lagi. Untuk mekanisme kerja yang 

diwujudkan dalam tiga siklus, dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar I.I Mekanisme Kerja PTK 

 

 

 

 

 

 

Perencanaan II 

Pelaksanaan II 

Pengamatan II 

Refleksi II 

Siklus I 

Siklus II 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi teknik tes dan 

nontes. Teknis tes berupa tes lisan sedangkan teknik nontes berupa observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

1. Observasi 

Observasi menurut Arikunto adalah suatu pengamatan yang meliputi 

kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan 

seluruh alat indra. Penelitian ini menggunakan observasi yang dilakukan 

untuk mengetahui kondisi anak di dalam ruangan pada saat proses menghafal 

berlangsung. Observasi terhadap guru untuk meningkatkan keberhasilan guru 

dalam melaksanakan proses hafalan. 

Dalam penelitian ini, peneliti menempatkan diri sebagai pbservasi 

partisipatif (participatory observation). Adapun beberapa informasi yang 

diperoleh dari hasil observasi adalah ruang, pelaku, kegiatan, objek, 

perbuatan, kejadian atau peristiwa, dan waktu yang berkaitan dengan 

lembaga. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah suatu metode dalam konteks data yang dilakukan 

dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai hal-hal yang 

diperlukan sebagai data penelitian. Hasil dari koleksi data penelitian tersebut 

adalah jawaban-jawaban. Adapun macam-macam wawancara ditinjau dari 

pelaksanaannya.50 Hasil dari koleksi data penelitian tersebut adalah jawaban-

jawaban. Adapun macam-macam wawancara ditinjau dari pelaksanaannya: 

a. Wawancara bebas, yaitu jenis wawancara yang pertanyaan-

pertanyaannya tidak dipersiapkan terlebih dahulu, kegiatan ini 

terjadi spontan dan bias disebut sebagai wawancara tidak terstruktur. 

b. Wawancara terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan oleh 

pewawancara dengan membawakan pertanyaan-pertanyaan lengkap 

dan terstruktur. 

 
50 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), 132. 
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c. Wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi dari wawancara bebas 

dan wawancara terpimpin. 

Dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan wawancara bebas 

terpimpin. Namun, peneliti dalam melaksanakan wawancara juga membawa 

pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang apa saja yang akan 

ditanyakan. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah para pendidik 

(ustadzah) yang berperan langsung dalam proses pembelajaran serta 

pengelola lembaga atau kepala lembaga. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun 

dan menganalisis dokumen-dokumen, baik secara tertulis, gambar maupun 

elektronik. Dokmen-dokumen yang dihimpun dipilih yang sesuai dengan 

tujuan dan fokus masalah yang akan diteliti. 

Dalam metode dokumentasi peneliti memasukkan data-data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik secara tertulis, 

gambar maupun elektronik yang sesuai dengan fokus masalah atau topik 

kajian yang berasal dari Rumah Tahfizh Shohibul Qur’an Manado. 

4. Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh setiap individu atau kelompok. 

Metode ini dilakukan untuk memperoleh data hasil belajar kognitif dalam 

proses menghafal dengan metode Tabarak. Tes digunakan untuk mengukur 

peningkatan hafalan Al-Qur’an pada anak. Data hasil hafalan anak diperoleh 

dari hasil evaluasi disetiap akhir siklus. 

Metode tes yang digunakan untuk mengukur peningkatan hafalan 

Al-Qur’an pada anak adalah dengan tes lisan, yaitu tes yang pertanyaan 

maupun jawabannya disampaikan secara lisan, tes lisan sangat bermanfaat 

dan tepat untuk mengetahui keberhasilan menghafal dalam aspek kognitif 

yang dalam hal ini adalah hasil hafalan anak. Adapun yang merupakan 

aspek kognitif yang diambil peneliti dari hasil hafalan Al-Qur’an pada 
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anak meliputi: 

a. Aspek kelancaran, yaitu anak mampu menghafal dan melafalkan 

ayat dalam Al-Qur’an dengan lancar (tanpa adanya kesalahan dalam 

lafadz). 

b. Aspek ketartilan (Murottal), yaitu kemampuan anak dalam 

menghafal dan melafalkan ayat dalam Al-Qur’an dengan tartil. 

 

LEMBAR PENILAIAN HAFALAN Al-QUR’AN PADA ANAK USIA DINI PADA 

LEVEL 1, LEVEL 2 DAN LEVEL 3 

NAMA : 

NO. ABSEN : 

 

                                                                            

DISIMAK: 

NILAI: 

Komponen penilaian kelancaran membaca 

dengan baik dan benar yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

AYAT 

PENILAIAN 

L KL TL 

1    

2    

3    

4    

5    

 

AYAT 
PENILAIAN 

L KL TL 

      1    

2    

3    

4    

90-100  

80-89  

70-79  

50-69  

: Sangat lancar 

: Lancar 

: Kurang lancar 

: Tidak lancar 

 

AYAT 

PENILAIAN 

L KL TL 

1    

2    

3    

4    

5    
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E. Metode Analisa Data 

Instrumen penelitian adalah alat pengumpulan data yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya 

lebih baik, dalam arti cermat, lengkap dan sistematis sehingga mudah diolah. Data 

data yang diperoleh dari penelitian baik dari observasi, wawancara dan tes 

kemudian diolah dengan analisis deskriptif untuk menggambarkan keadaan 

peningkatan ketercapaian indikator tiap siklus dan untuk menggambarkan 

keberhasilan proses menghafal dengan metode Tabarak.  

Adapun pengumpulan data yang berupa kuantitatif berupa data-data yang 

disajikan berdasarkan angka, maka analisis yang digunakan yaitu persentase dengan 

rumus: 

Persentase Ketuntasan: 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑛𝑎𝑘 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 𝐴𝑛𝑎𝑘
 ×100% 

Keterangan skor :81 – 100% : Baik sekali 

    61 – 80% : Baik 

    41 – 60% : Cukup 

    20 – 40% : Kurang 

F. Indikator Pengambilan Kesimpulan 

Dalam penelitian ini direncanakan ada 2 siklus dengan mengkaji peningkatan 

memori menghafal Al-Qur’an pada anak usia dini dengan metode 

Tabarak. Metode ini dianggap berhasil secara kualitatif apabila: 

1. Melalui pengamatan peneliti, setiap anak menunjukkan antusiasme 

yang tinggi terhadap berlangsungnya proses menghafal serta indikator 

ketercapaian mencapai 75% atau lebih. 

2. Indikator keberhasilan anak dalam menghafal dapat dikatakan tuntas 

apabila 80% anak mampu memperoleh nilai sesuai dengan Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu skor 80. 
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Tercapainya hipotesis tindakan ditentukan berdasarkan indikator 

keberhasilan yang ditetapkan peneliti. Adapun indikator keberhasilannya adalah: 

a. Hasil hafalan anak rata-rata di kelas sekurang-kurangnya 85. 

b. Anak dikatakan tes hasil belajar berhasil apabila mencapai nilai di atas 80 

yang sesuai dengan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal).  

c. Aktivitas anak dalam mengikuti proses menghafal Al-Qur’an dengan 

menggunakan metode Tabarak, yang ditandai dengan aktivitas siswa 

minimal baik dalam lembar observasi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Tentang Setting Lokasi Penelitian 

1. Identitas Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an Manado 

Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an Manado merupakan tempat menghafal 

Al-Qur’an pada anak usia dini yang beralamatkan di belakang SD Inpres 

Lapangan Kecamatan Mapanget, Manado. 

2. Sejarah Singkat Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an Manado 

Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an Manado berdiri sejak bulan Maret 2018 

dan memiliki 155 orang santri yang terbagi pada kelas pagi dan sore. Namun 

karena ada keluarga tahfidz sebagai pendatang dan mengharuskan mereka untuk 

pindah rumah, jadi saat ini yang tersisa 90 santri. Kelas yang sudah berjalan saat 

hanya sampai level 3 dari 7 level yang akan diselenggarakan oleh Rumah 

Tahfidz Shohibul Qur’an Manado.  

3. Visi dan Misi Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an Manado 

a. Visi 

1) Membangun generasi Qur’an yang dengannya hidup pasti bahagia. 

b. Misi 

1) Menjadi lembaga pencetak penghafal Qur’an dan mengamalkannya. 

2) Mengajarkan ilmu Al-Qur’an dan Sunnah Rasullullah Saw. 

3) Memahami Islam sesuai pemahaman salafus Shaleh. 

4) Mengamalkan nilai-nilai Al-Qur’an yang diamanahkan pada anak sejak 

usia dini. 

4. Sasaran dan Target Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an Manado  

Sasaran dan target dalam program Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an 

Manado ini dikelompokkan kedalam beberapa kategori, yaitu: 

a. Kategori I: Anak Yatim dan Dhuafa 

Target dari kelompok sasaran ini adalah bagaimana secara 

sukses mempersiapkan mereka untuk terjun di masyarakat kelak 

dengan membekali pengetahuan di sekolah/pendidikan formal serta 
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keislaman melalui kemampuan baca tulis serta hafalan Al-Qur’an. Dalam 

hal ini, Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an Manado mengupayakan 

pembiayaan secara gratis segala kebutuhan pendidikan yg berkaitan 

dengan program di Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an Manado. 

b. Kategori II : Anak Paud,TK,SD,SMP 

Anak usia Paud, TK, SD, SMP umumnya yang berminat membaca 

dan menghafal Al-Qur’an meskipun belum lancar dan benar. Pada usia ini 

yaitu melalui bimbingan Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an Manado, 

mereka dapat mengikuti program binaan tahsin dan tahfidz Al-Qur’an 

serta program lainnya. 

c. Kategori III : Remaja dan Orang Tua 

Sasaran dalam golongan ini adalah para bapak/ibu (orang tua) yang 

mengatarkan dan menunggu anak-anak mereka dalam aktifitas keseharian 

di Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an Manado. Dalam Rangka 

memanfaatkan waktu menunggu melalui bimbingan, membaca dan 

menghafal Al-Qur’an di Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an Manado 

diharapkan mereka dapat menjadikan aktifitas “membaca dan menghafal 

Al-Qur’an” sebagai rutinitas setiap hari bersama-sama keluarga di rumah 

masing-masing sekaligus memberikan teladan bagi anak anak dan 

keluarga di rumah. Kategori ini sudah berjalan rutin dan terbentuk 5 

kelompok. 

5. Program dan Bentuk Kegiatan Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an 

Manado 

Adapun program dan bentuk kegiatan dari Rumah Tahfidz Shohibul 

Qur’an Manado ini adalah: 

a. Tahsin & Tahfidz Al-Qur'an 

Program Tahsin & Tahfidz Al-Qur’an ditujukkan kepada seluruh 

kaum muslimin usia Paud/TK/SD/SMP yang berminat membaca dan 

menghafal Al-Qur’an namun belum lancar dan benar. Selains itu juga 

ditujukkan bagi kaum bapak/ibu santri yang rutin mengatar sambil 

menunggu aktifitas anaknya belajar di Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an 
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Manado. 

b. Dauroh atau pelatihaan dengan tema pendidikan yang dilaksanakan 

serupa pesantren kilat. Anak-anak dibimbing dalam dua hari. 

c. Kegiatan ekstrakulikuler seperti: dagang muamalah (kelas pagi), 

renang, memanah, tapak suci silat dan tadabbur alam. 

6. Data Guru Tahun 2020-2021 di Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an 

Manado  

Berikut ini data guru di Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an Manado: 

No. Nama Jabatan 

1. Nur Amalia Pendiri RTSQ 

2. Silva Ellong Pendiri dan Sekretaris 

3. Yulianty Mochamad Fasilitator Level 1 

4 Hajar Radhiyah Abbas Fasilitator Level 1 

5. Ayu Hikmah Fasilitator Level 2 

6. Nita Candra Fasilitator Level 3 

7. Egarwati Ismail Fasilitator Level 3 

8. Muslih Arsyad Fasilitator Level 3 

Tabel 3.1 Daftar Guru Di RTSQ Manado 

 

B. Hasil Temuan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan pada 

tanggal 27 Juli sampai dengan 14 Agustus 2020. Hasil penelitian ini didasarkan 

pada temuan hasil observasi aktivitas para tahfidz di Rumah Tahfidz Shohibul 

Qur’an Manado. Rincian Aktivitas Para Tahfidz di Rumah Tahfidz Shohibul 

Qur’an Manado (Kelas Pagi, Level 1) 
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Rincian Aktivitas Anak di Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an Manado 

(Kelas Pagi, Level 1) 

 

Rincian Aktivitas Anak di Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an Manado 

(Kelas Sore, Level 2 dan 3) 

  No.                                       Kegiatan 
Pukul 

(WITA) 

   1. 
Menyambut para santri Rumah Tahfidz Shohibul Qur‟an 

Manado 
15.30-16.00 

2. Berdoa di awal pembelajaran, muraja‟ah hafalan 16.00-16.30 

3. Penambahan hafalan dengan mendengarkan morrotal 16.30-17.30 

4. Pemberian motivasi dari guru 17.30-18.00 

5. Riyadhah Badaniyah melalui sholat Maghrib 18.00-18.10 

  No.                                         Kegiatan 
Pukul 

(WITA) 

1. 
Menyambut para santri Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an 

Manado 
   07.30-07.45 

2. Riyadhah Badaniyah melalui sholat Dhuha 07.45-08.10 

3. Berdoa di awal pembelajaran, muraja’ah hafalan 08.10-08.40 

4. Penambahan hafalan dengan mendengarkan morrotal 08.40-10.00 

5. Istirahat (minum susu dan makan kurma) 10.00-10.15 

6. Pemberian motivasi dari guru 10.15-10.30 

7. Menyetor hafalan 10.30-11.30 

8. Pulang 11.30 

9. Batas penjemputan 11.30-12.00 
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6. Menyetor hafalan 18.10-19.10 

7. Istirahat (minum susu dan makan kurma) 19.10-19.30 

8. Pulang 19.30 

9. Batas penjemputan 19.30-20.00 

 Tabel 3.2 Aktivitas Anak di RTSQ Manado 

Tabel di atas menjelaskan tentang aktivitas para tahfidz di Rumah Tahfidz 

Shohibul Qur’an Manado pada tingkatan kelas yang berbeda yaitu kelas pagi dan 

kelas sore. Semua aktivitas harus dilaksananakan sesuai prosedur yang ada. 

1. Penerapan Metode Tabarak di Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an 

Manado  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Diketahui 

bahwa syarat pendaftaran calon peserta didik di Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an 

Manado adalah: 

a. Anak usia minimal 3 sampai dengan 12 tahun. 

b. Anak tidak akan diterima kecuali kedua orangtua dan anak hadir pada 

saat interview. 

c. Memiliki hafalan 6 surat terakhir Al-Qur’an (Al-Kafirun sampai An-

Naas), yang akan diujikan pada saat wawancara orang tua. 

d. Melengkapi formulir dan berkas pendaftaran lainya yang harus 

diserahkan ketika interview. Serta melunasi SPP di setiap awal 

semester. Sanggup dalam mengikuti pembelajaran sesuai jadwal yang 

telah ditetapkan. 

e. Kedua orangtua harus senantiasa mensuport anak agar bersungguh-

sungguh dalam mengikuti program pembelajaran. 

f. Kedua orangtua harus senantiasa mengontrol prestasi belajar anak di 

buku mutaba’ah serta memperhatikan jadwal pulang pergi anak. 

g. Seringnya absen memberikan pengaruh negatif selama proses 

menghafal, sehingga hal ini sangat tidak diperbolehkan, kecuali adanya 

perkara yang sangat mendesak. 
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h. Pengurus lembaga hanya bertanggung jawab terhadap kondisi anak 

ketika berada di dalam kelas dan selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

Adapun pelaksanaan metode Tabarak di Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an 

Manado dapat digambarkan sebagai berikut ada 3 kelas yang diadakan kelas pagi 

dan sore yaitu:  

1) Santri masuk sesuai jadwal kelas masing-masing. Fasilitator/guru 

menyambut di depan mengarahkan santri untuk meletakan alas kaki di 

rak sepatu dan tas di letakan diluar kelas dengan tempat yang sudah di 

sediakan. Santri masuk kelas dengan mengucapkan salam serta 

menyalami guru dan mencium punggung tangan. Kemudian bersalaman 

dengan teman-temannya lalu memposisikan diri duduk sesuai keinginan. 

Setelah itu guru membuka kelas dengan do’a pembuka disambung do’a 

dimudahkan lisannya untuk menghafal Al-Qur’an. 

2) Di dalam ruangan kelas, anak-anak di Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an 

Manado diputarkan murottal dari awal hingga selesai kegiatan. Di 

pertengahan dan di akhir kegiatan pembelajaran, anak-anak akan 

mendapatkan ujian utuk menentukan terlebih dahulu sebelum memasuki 

hafalan baru. Dalam hal ini, lancar yang lancar dan dan bagus hafalannya 

akan diberi hadiah sesuai kemampuannya yaitu berupa stiker dan gambar 

bintang, sedangkan yang kurang bagus tidak berhak mendapat apapun. 

Di akhir pembelajaran, juga diadakan tour edukatif yang dapat 

menunjang hafalan anak. 

3) Setiap santri menyelesaikan 1 surah maka guru wajib mengevaluasi 

dengan menggunakan Al-Qur’an dengan standar kelulusan 60 %. Dalam 

evaluasi per surah apabila surah yang di setor dikatagorikan surah pendek 

misal yang terdapat di juz 30 maka sekali setor bisa disetorkan 1-3 surah 

surah. Dalam satu semester santri akan di evaluasi 1 juz yang sudah 

dihafal dengan standar kelulusan 60%. Disimak langsung oleh guru, hal 

ini akan memudahkan santri dalam proses mutqin setelah selesai 

menghafal keseluruhan. 
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2. Faktor Keberhasilan dan Faktor Penghambat Metode Tabarak di Rumah 

Tahfidz Shohibul Qur’an Manado  

  Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, maka faktor 

pendukung yang paling dominan adalah adanya media pembelajaran elektronik. 

Dengan adanya media tersebut, maka silabus juga akan tersusun rapi. Silabus 

tersebut disusun untuk proses hafalan dalam satu semester. Adapun isi dari silabus 

meliputi jadwal, ketentuan, serta target hafalan dan beberapa materi yang harus 

dicapai. Kelebihan adanya media juga membantu menghemat tenaga para fasilitator 

(guru) sebagai subyek dalam pembelajaran, yang mana mereka juga merupakan 

modal untuk keberhasilan suatu proses hafalan di kelas sesuai dengan target dan 

ketentuan yang sudah tersusun di dalam silabus.  

  Dalam kasus yang ditemukan di penelitian ini, terdapat beberapa peserta 

didik telah tertinggal dari teman-teman lainya dalam mencapai target hafalan Al-

Qur’an yang ditentukan. Fakta tersebut disebabkan oleh berbagai macam faktor dan 

kendala yang menghambat keberhasilan dalam proses hafalan Al-Qur’an. Salah 

satu contoh yang sering ditemukan adalah faktor orang tua, mulai dari akhlak (tata 

krama), kebersihan, bimbingan belajar dari orang tua, dan lain sebagainya. Terlebih 

bagi anak-anak yang masih berada pada level 1, yang mana penekanan tentang bab 

akhlak sangatlah diperhatikan, karena apabila anak-anak yang masih berada pada 

level 1 tersebut sudah terbiasa berakhlakul karimah baik terhadap guru maupun 

dengan sesama teman, maka untuk level selanjutnya akan lebih mudah dalam 

membimbing dan mendidik mereka. 

  Kedisiplinan juga merupakan salah satu hal yang sangat ditekankan di 

Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an Manado. Karena bagi anak yang mempunyai 

riwayat keterlambatan hadir sebanyak 7 kali. Maka dia tidak diperkenankan untuk 

mengikuti ujian di akhir semester, sehingga hal tersebut menjadi salah satu 

penyebab tidak naiknya level hafalan Al-Qur’an yang ditargetkan. Kedisiplinan 

yang ditekankan di lembaga tersebut sudah pasti berkaitan dengan perhatian orang 

tua terhadap aktivitas peserta didik ketika berada di rumah. Mulai dari jadwal 

bangun dari tidur peserta didik, hingga jadwal tidur di malam harinya. 
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  Berdasarkan faktor orangtua yang telah disebutkan di atas, maka para guru 

mempunyai solusi untuk melakukan pertemuan antara guru dengan orangtua guna 

membahas kasus yang ditemui dari masing-masing anak yang tertinggal hafalanya 

dari teman-teman yang lain. Selain itu, bagi anak yang belum bisa mencapai target 

hafalan sebagai syarat untuk naik ke level berikutnya, maka pihak lembaga 

memberi kebijakan dengan cara mengkatrol hafalan mereka secara privat selama 

satu bulan ketika pembelajaran berlangsung, anak tersebut dikeluarkan dari kelas 

kemudian dibimbing oleh salah satu guru yang bertugas untuk mengkatrol 

hafalanya. 

  Jika selama satu bulan itu dia masih belum mencapai target, maka dia tidak 

dapat naik ke level berikutnya. Sedangkan bagi anak yang sudah mencapai target. 

Penilaian terhadap akhlak dan kedisiplinan mereka ketika di lembaga juga menjadi 

bahan pertimbangan kenaikan level, serta untuk menentukan siapa yang berhak 

mendapat rangking bagus. 

  Pada akhir semester, kepala lembaga melakukan seleksi atau mentaksir 

anak-anak yang mempunyai kemampuan bagus, seperti daya tangkap yang bagus 

ketika proses pembelajaran, juga konsentrasinya, dan tidak mempunyai masalah 

dalam bab tumbuh kembangnya (komunikasi atau kelancaran bicara). Maka anak 

yang terpilih tersebut juga diberi bimbingan khusus (privat), yakni dikeluarkan dari 

kelas untuk dikatrol hafalanya oleh guru yang bertugas, agar anak tersebut bisa 

segera mencapai level berikutnya. 

3. Kurikulum Metode Tabarak di Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an Manado 

  Tujuan dari kurikulum pembelajaran hafalan Al-Qur’an anak usia dini 

dengan menggunakan metode Tabarak di  Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an 

Manado adalah sebagai berikut: 

a. Mempererat hubungan anak dengan kitab Allah. 

b. Sebagai media menanamkan aqidah yang kuat dalam jiwa peserta anak 

sejak usia dini serta membentengi mereka dari ghozwul fikri (perang 

pemikiran) dan kemaksiatan. 

c. Menanamkan jiwa yang kritis dan peka terhadap ayat Allah dalam jiwa 
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dan pikiran. 

Program ini terdiri dari 3 level daei 7 level Tabarak yang ada dan 

pembelajaran ditambah 3 semester tastbit (murajaah), dan masing-masing level 

mempunyai pembagian jam pembelajaran sebagai berikut: 

Level 

Jumlah 

Jam 
Materi Ujian Tur 

Forum 

Orang Tua 

I 180 

Juz 

‘Amma 

+ huruf 

dengan 

harakat 

dan 

tanwin 

2 kali 

(pertengahan 

dan akhir) 
 

1 kali 

(pertengahan) 
 

Setelah 

ujian 

pertengahan 

semester 

II 300 

Juz 

Tabarak 

dan belajar 

membaca 

2 kali 

(pertengahan 

dan akhir) 

1 kali 

(pertengahan) 
 

Setelah 

ujian 

pertengahan 

semester 

III 300 

Surat al 

Baqarah 

dan Ali 

Imran 

2 kali 

(pertengahan 

dan akhir) 

1 kali 

(pertengahan) 
 

Setelah 

ujian 

pertengahan 

semester 

   

Berikut adalah perincian jumlah surat dalam Al-Qur’an yang dihafal mulai 

dari level 1 sampai level 3: 

1) Level 1, jumlah surat yang dihafal sebanyak 37 surat. 

2) Level 2, jumlah surat yang dihafal sebanyak 11 surat. 

3) Level 3, jumlah surat yang dihafal sebanyak 2 surat. 
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4. Media Pembelajaran Metode Tabarak di Rumah Tahfidz Shohibul 

Qur’an Manado 

Media pembelajaran hafalan Al-Qur’an pada anak usia dini yang digunakan 

di Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an Manado beragam. Ada yang berupa perangkat 

keras dan ada pula yang berupa perangkat lunak. Perangkat keras yang ada terdiri 

dari seperangkat proyektor, CD, dan alat permainan anak. Adapun perangkat lunak 

terdiri sound system dan MP3 murattal pada syaikh. 

Penulis ingin memaparkan 2 jenis media pembelajaran menghafal Al-

Qur’an yang digunakan di Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an Manado, yaitu: 

a. CD juz ‘Amma dan huruf. Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an memiliki 

perangkat media pembelajaran juz ‘Amma dan huruf. Perangakat ini 

terdiri dari 1 CD program yang dapat digunakan untuk belajar baik di 

kelas maupun ketika berada di rumah. Program ini dirancang dan 

didesign sendiri oleh Dr. kamil el-Laboody untuk pembelajaran juz 

‘Amma dan huruf hijaiyyah. 

b. Program ayat. Media yang dipraktikan mulai level tiga di Rumah Tahfidz 

Shohibul Qur’an adalah program ayat Al-Qur’an. Program ini diterbitkan 

pleh king saud University Saudia Arabia. Program mini bertujuan untuk 

menyediakan semua fitur untuk komputer pribadi tanpa perlu koneksi ke 

internet. Program ini mempunyai beberapa keunggulan seperti: (1) 

Softwarenya dapat diunduh dari situs resmi ayat; (2) Dapat memilih 

bacaan berbagai Syaikh terkenal dalam tilawah Al-Qur’an; (3) 

Dilengkapi terjemahan Al-Qur’an  dalam berbagai bahasa, seperti bahasa 

Indonesia, Inggris dan Prancis. 

5. Hasil Hafalan Al-Qur’an Anak Usia Dini di Rumah Tahfidz Shohibul 

Qur’an Manado 

a. Pra sikulus 

Peneliti mengumpulkan subjek dan mengklarifikasikannya ketika 

melakukan penelitian. Hal ini supaya tidak terjadi kesenjangan pada pebedaan 

kemampuan menghafal. 
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Data Hafalan Anak Usia Dini (3-5 Tahun) di Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an 

Manado Pra Siklus 

 

No. 

 

Nama 

Kemampuan Menghafal 

Nama Surah Jumlah Ayat Kelancaran 

1. Ghifari An-Naba 10 ayat L 

2. Raziq An-Naziat 40 ayat L 

3. Khumairah An-Naziat 5 ayat KL 

4. Salma An-Naziat 30 ayat L 

5. Viera An-Naziat 30 ayat L 

6. Zalfa An-Naba 40 ayat KL 

7. Ghina An-Naziat 40 ayat L 

8. Rofiq An-Naba 27 ayat KL 

9. Hisyam An-Naba 15 ayat L 

10. Uwais An-Naba 10 ayat L 

11. Azka An-Naba 27 ayat L 

12. Aditya An-Naba 11 ayat KL 

13. Zaid An-Naba 20 ayat L 

14. Dzikri An-Naba 22 ayat L 

15. Nandika An-Naba 29 ayat L 

16. Adzam An-Naba 13 ayat KL 

17. Ananta An-Naziat 10 ayat L 

18. Azka An-Naziat 20 ayat L 

19. Dhia An-Naziat 10 ayat KL 
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20. Wira An-Naba 10 ayat L 

21. Aira An-Naziat 20 ayat L 

22. Firly An-Naziat 35 ayat L 

23. Virnie Al-Infitar 11 ayat KL 

24. Keyzha An-Naba 12 ayat KL 

25. Khasya An-Naziat 20 ayat L 

26. Bagas An-Naba 10 ayat KL 

27. Iwal An-Naziat 15 ayat L 

28. Shofiyah Al-Baqarah 103 ayat L 

29. Arsyan Al-Imran 26 ayat KL 

30. Alif Al-Imran 13 ayat KL 

31. Nada Al-Baqarah 224 ayat L 

32. Annisa Al-Imran 134 ayat 
L 
 

33. Raihan Al-Baqarah 236 ayat L 

34. Nizza Al-Imran 101 ayat L 

35. Salwa Al-Baqarah 220 ayat KL 

36. Asiyah Al-Baqarah 260 ayat 
L 
 

37. Anam Al-Baqarah 120 ayat KL 

Tabel 4.1 Hafalan Al-Qur’an Anak di RTSQ Manado (Pra Siklus) 

Hasil pengamatan peneliti terhadap hasil hafalan anak usia dini di Rumah 

Tahfidz Shohibul Qur’an Manado pada anak usia dini dengan diterapkannya 

metode Tabarak, maka analisis yang dihasilkan berupa kuantitatif yaitu berupa 

data-data yang disajikan berdasarkan angka, maka analisis yang digunakan yaitu 

persentase dengan rumus: 
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Persentase Ketuntasan: 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑛𝑎𝑘 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 𝐴𝑛𝑎𝑘
×100%  

 Keterangan skor : 81 – 100% : Baik sekali 

       61 – 80% : Baik  

     41 – 60% : Cukup 

20 – 40% : Kurang 

Tercapainya hipotesis tindakan ditentukan berdasarkan indikator 

keberhasilan yang ditetapkan peneliti. Adapaun indikator keberhasilannya adalah: 

1) Hasil hafalan anak rata-rata di kelas sekurang-kurangnya 85 

2) Anak dikatakan tes hasil belajar berhasil apabila mencapai nilai di atas 

80 yang sesuai dengan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). 

3) Aktivitas anak dalam mengikuti proses menghafal Al-Qur’an dengan 

menggunakan metode Tabarak, yang ditandai dengan aktivitas siswa 

minimal baik dalam lembar observasi. 

b. Siklus I 

1) Deskripsi Ketuntasan Hasil Hafalan Ana  

Berdasarkan data hasil penelitian siklus 1 mengenai hafalan anak 

usia dini di Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an Manado pada masing-masing 

tingkatan level dengan 5 kali pertemuan (5×60 menit) melalui metode 

Tabarak diperoleh data untuk nilai yang tuntas diperoleh respon yaitu: 

diperoleh responden yang tuntas ada 24 anak dengan persentase 64%. 

Responden yang tidak tuntas ada 13 anak dengan persentase 35%. 

Selengkapnya dapat dibaca pada tabel di bawah ini. 
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Hasil Hafalan Anak Usia Dini (3-5 Tahun) di Rumah Tahfidz 

Shohibul Qur’an Manado Pada Siklus 1 

 

No. 

 

Nama 

Nilai Kemampuan Menghafal 

Nama Surah Jumlah Ayat Kelancaran Keterangan 

1. Ghifari An-Naba 10 ayat L Tuntas 

2. Raziq An-Naziat 40 ayat L Tuntas 

3. Khumairah An-Naziat 5 ayat KL Belum Tuntas 

4. Salma An-Naziat 30 ayat L Tuntas 

5. Viera An-Naziat 30 ayat L Tuntas 

6. Zalfa An-Naba 40 ayat KL Belum Tuntas 

7. Ghina An-Naziat 40 ayat L Tuntas 

8. Rofiq An-Naba 27 ayat KL Belum Tuntas 

9. Hisyam An-Naba 15 ayat L Tuntas 

10. Uwais An-Naba 10 ayat L Tuntas 

11. Azka An-Naba 27 ayat L Tuntas 

12. Aditya An-Naba 11 ayat KL Belum Tuntas 

13. Zaid An-Naba 20 ayat L Tuntas 

14. Zikri An-Naba 22 ayat L Tuntas 

15. Nandika An-Naba 29 ayat L Tuntas 

16. Adzam An-Naba 13 ayat KL Belum Tuntas 

17. Ananta An-Naziat 10 ayat L Tuntas 

18. Azka An-Naziat 20 ayat L Tuntas 

19. Dhira An-Naziat 10 ayat KL Belum Tuntas 



 
 

 

 

54 

 

  

20. Wira An-Naba 10 ayat L Tuntas 

21. Aira An-Naziat 20 ayat L Tuntas 

22. Firly An-Naziat 35 ayat L Tuntas 

23. Virnie Al-Infitar 11 ayat KL Belum Tuntas 

24. Keyzha An-Naba 12 ayat KL Belum Tuntas 

25. Khasya An-Naziat 20 ayat L Tuntas 

26. Bagas An-Naba 10 ayat KL Belum Tuntas 

27. Iwal An-Naziat 28 ayat L Tuntas 

28. Shofiyah Al-Baqarah 103 ayat L Tuntas 

29. Arsyan Al-Imran 26 ayat KL Belum Tuntas 

30. Alif Al-Imran 13 ayat KL BelumTuntas 

31. Nada Al-Imran 224 ayat L Tuntas 

32. Annisa Al-Baqarah 134 ayat L Tuntas 

33 Raihan Al-Imran 236 ayat L Tuntas 

34. Nizza Al-Baqarah 101 ayat L Tuntas 

35. Salwa Al-Imran 220 ayat KL Belum Tuntas 

36. Asiyah Al-Baqarah 260 ayat L Tuntas 

37. Anam Al-Baqarah 120 ayat KL Belum Tuntas 

Tabel 4.2 Hafalan Al-Qur’an Anak di RTSQ Manado (Siklus 1) 

Keterangan Skor : L    : Lancar 

             KL : Hafalan dan melafalkan kurang lancar 

Hasil pengamatan peneliti terhadap hasil hafalan anak usia dini di 

Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an Manado pada anak usia dini dengan 

diterapkannya metode Tabarak, maka analisis yang dihasilkan yaitu dengan 

persentase rumus: 
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Persentase Ketuntasan: 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑛𝑎𝑘 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 𝐴𝑛𝑎𝑘
×100%  

Persentase Ketuntasan: 
24

37
×100%  

    :64% 

            Keterangan skor : 81 – 100% : Baik sekali 

              61 – 80% : Baik  

           41 – 60% : Cukup 

           20 – 40% : Kurang 

Maka dari perhitungan prosentase di atas dapat diketahui bahwa: 

a) Nilai persentase ketuntasan sebesar 64%. 

b) Banyaknya anak yang memperoleh nilai tuntas sebanyak 24 anak. 

c) Persentase anak dengan nilai belum tuntas sebanyak 13 anak. 

Melihat persentase tersebut, nilai akhir siklus I belum optimal serta 

belum tuntasnya proses menghafal Al-Qur’an, sehingga perlu diadakan 

siklus II. 

2) Observasi Aktifitas Anak Dalam Menghafal Al-Qur’an 

Lembar observasi dilakukan untuk mengetahui aktifitas anak dalam 

menghafal Al-Qur’an dengan menggunakan metode Tabarak. Peneliti 

mengamati aktifitas anak yaitu: (1) Kehadiran anak, (2) Motivasi dari guru, (3) 

Membaca dan memahami hafalan, (4) Semangat anak dalam proses menghafal 

Al-Qur’an dengan metode Tabarak dengan baik, (5) Murajaah hafalan. 

c. Siklus II 

1) Ketuntasan Hasil Hafalan Anak 

Dari hasil persentase dan observasi yang didapat dari siklus I, maka 

sebelum melaksanakan proses menghafal pada siklus II peneliti lebih 

menekankan memberi motivasi pada anak agar memiliki kemauan yang tinggi 

dalam mengikuti pembelajaran, agar dapat tercapai target kelulusan terutama 

menghafal juz 30 yang merupakan standar kualitas yang ditawarkan kepada 

orang tua anak. Anak diberi motivasi manfaat menghafal Al-Qur’an yang 

memiliki nilai ibadah, terutama dapat meningkatkan memori anak, serta 

bangganya orang tua melihat putra putrinya mendapatkan predikat hafalan 
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Qur’an. 

Dari langkah-langkah menghafal yang telah di rencanakan dengan baik, 

akhirnya pada siklus II dapat diperoleh data mengenai hasil hafalan anak usia 

dini (dengan fokus pada perkembangan kalancaran menghafal) melalui 

metode pembelajaran Tabarak maka diperoleh data sebagai berikut: diperoleh 

responden yang tuntas ada 31 anak dengan persentase 83%. Responden yang 

tidak tuntas ada 6 anak dengan persentase 16%. 

Selengkapnya dapat dibaca pada tabel di bawah ini: 

Hasil Hafalan Anak Usia Dini (3-5 Tahun) di Rumah Tahfidz Shohibul 

Qur’an Manado Pada Siklus II  

 

No. 

 

Nama 

Nilai Kemampuan Menghafal 

Nama Surah Jumlah Ayat Kelancaran Keterangan 

1. Ghifari An-Naba 10 ayat L Tuntas 

2. Raziq An-Naziat 40 ayat L Tuntas 

3. Khumairah An-Naziat 5 ayat KL Belum Tuntas 

4. Salma An-Naziat 30 ayat L Tuntas 

5. Viera An-Naziat 30 ayat L Tuntas 

6. Zalfa An-Naba 40 ayat KL Belum Tuntas 

7. Ghina An-Naziat 40 ayat L Tuntas 

8. Rofiq An-Naba 27 ayat KL Belum Tuntas 

9. Hisyam An-Naba 15 ayat L Tuntas 

10. Uwais An-Naba 10 ayat L Tuntas 

11. Azka An-Naba 27 ayat L Tuntas 

12. Aditya An-Naba 11 ayat KL Belum Tuntas 

13. Zaid An-Naba 20 ayat L Tuntas 
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14. Zikri An-Naba 22 ayat L Tuntas 

15. 
Nandika 

 
An-Naba 29 ayat L Tuntas 

16. Adzam An-Naba 13 ayat KL Belum Tuntas 

17. Ananta An-Naziat 10 ayat L Tuntas 

18. Azka An-Naziat 20 ayat L Tuntas 

19. Dhira An-Naziat 10 ayat KL Belum Tuntas 

20. Wira An-Naba 10 ayat L Tuntas 

21. Aira An-Naziat 20 ayat L Tuntas 

22. Firly An-Naziat 35 ayat L Tuntas 

23. Virnie Al-Infitar 11 ayat KL Belum Tuntas 

24. Keyzha An-Naba 12 ayat KL Belum Tuntas 

25. Khasya An-Naziat 20 ayat L Tuntas 

26. Bagas An-Naba 10 ayat KL Belum Tuntas 

27. Iwal An-Naziat 28 ayat L Tuntas 

28. Shofiyah Al-Baqarah 103 ayat L Tuntas 

29. Arsyan Al-Imran 26 ayat KL Tuntas 

30. Alif Al-Imran 13 ayat KL BelumTuntas 

31. Nada Al-Imran 224 ayat L Tuntas 

32. Annisa Al-Baqarah 134 ayat L Tuntas 

33 Raihan Al-Imran 236 ayat L Tuntas 

34. Nizza Al-Baqarah 101 ayat L Tuntas 

35. Salwa Al-Imran 220 ayat KL Tuntas 
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36. Asiyah Al-Baqarah 260 ayat L Tuntas 

37. Anam Al-Baqarah 120 ayat KL Tuntas 

Tabel 4.3 Hafalan Al-Qur’an Anak di RTSQ Manado (Siklus II) 

Keterangan Skor : L    : Lancar 

            KL : Hafalan dan melafalkan kurang lancar 

Hasil pengamatan peneliti terhadap hasil hafalan anak usia dini di 

Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an Manado pada level 1 dengan 

diterapkannya metode Tabarak, maka analisis yang dihasilkan yaitu dengan 

persentase rumus: 

Persentase Ketuntasan: 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑛𝑎𝑘 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 𝐴𝑛𝑎𝑘
×100%  

Persentase Ketuntasan: 
31

37
×100%  

     :83% 

            Keterangan skor : 81 – 100% : Baik sekali 

           61 – 80% : Baik  

41 – 60% : Cukup 

20– 40% : Kurang 

Maka dari perhitungan prosentase di atas dapat diketahui bahwa: 

a) Nilai persentase ketuntasan sebesar 83%. 

b) Banyaknya anak yang memperoleh nilai tuntas sebanyak 31 anak. 

c) Persentase anak dengan nilai belum tuntas sebanyak 6 anak. 

Bila dibandingkan dengan siklus sebelumnya, nilai akhir siklus II 

lebih baik dari pada nilai siklus I. 

2) Observasi Aktifitas Anak Dalam Menghafal Al-Qur’an 

Lembar observasi dilakukan untuk mengetahui aktifitas anak dalam 

menghafal Al-Qur’an dengan menggunakan metode Tabarak. Peneliti 

mengamati aktifitas siswa yaitu: kehadiran anak; motivasi dari tenaga didik; 

membaca dan memahami hafalan’; semangat anak dalam proses menghafal 

Al-Qur’an dengan metode Tabarak dengan baik; murajaah hafalan. 

3) Analisis Data  

a) Siklus I 



 
 

 

 

59 

 

  

(1) Ketuntasan hasil hafalan anak 

Analisis data tes hasil hafalan anak usia dini di Rumah Tahfidz 

Shohibul Qur’an Manado pada masing-masing tingkatan level melalui 

metode Tabarak yang dilakukan dengan tes lisan, nilai siswa masih 

belum maksimal yaitu: diperoleh responden yang tuntas ada 24 anak 

dengan persentase 64%. Responden yang tidak tuntas ada 13 anak 

dengan persentase 35%. 

Oleh karena itu dilihat dari prosentase tersebut, nilai akhir siklus 

I belum optimal sehingga perlu diadakan siklus II, serta menuntaskan 

hafalan yang belum selesai. 

(2) Observasi Aktifitas Anak Dalam Menghafal Al-Qur’an 

Pada siklus I kehadiran tiap anak baik. Namun saat guru 

membimbing menghafal Al-Qur’an, anak belum optimal dalam 

mendengarkan arahan dari guru. Anak masih bicara sendiri dengan 

teman sebangkunya. Pada saat guru mengamati anak untuk membaca 

dan mengikuti instruksi guru dalam membimbing menghafal ayat per 

ayat dalam Al-Qur’an anak belum memiliki motivasi, belum merasa ini 

dibutuhkan ataupun baik untuknya, apalagi memahami sebagai nilai 

ibadah, saat anak mengikuti proses menghafal dengan metode Tabarak 

anak belum optimal.  

b) Siklus II 

(1) Ketuntasan hasil hafalan anak  

Berdasarkan sajian data di atas hasil hafalan anak yang mencapai 

ketuntasan untuk siklus II yaitu: diperoleh responden yang tuntas ada 

31 anak dengan persentase 83%. Responden yang tidak tuntas ada 6 

anak dengan persentase 16%.Nilai akhir pada siklus II lebih baik 

daripada nilai siklus I. Siklus II ada peningkatan pada proses menghafal 

Al-Qur’an pada anak usia dini dengan menggunakan Metode Tabarak. 

(2) Observasi Aktifitas Anak Dalam Menghafal Al-Qur’an  

Aktivitas anak pada siklus II sudah mengalami peningkatan 
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dalam proses menghafal. Semangat anak dalam aspek absensi anak 

sudah mengalami peningkatan, saat guru mengarahkan setiap aktivitas, 

anak sudah mulai memperhatikan, anak juga semangat dalam menyetor 

dan murajaah hafalan. Keaktifan anak pada siklus II ini mencakup 83%. 

Yang dikatakan pada siklus ini sudah memenuhi katagori baik. 

C. Pembahasan 

Metode Tabarak ini sangat efektif untuk anak usia dini dalam segi 

peningkatan hafalan Al-Qur’an, namun dari segi tajwid atau pelafalan huruf Al-

Quran secara benar harus adanya pembinaan yang intensif. Maka di sini  guru 

mengadakan kelas Tahsin khusus untuk orang tua. Sehingga orang tua dapat 

membimbing anak-anak mereka di rumah dengan tujuan anak-anak dapat 

mengoptimalkan bacaan Al-Qur’an. 

Kemudian penulis mencari metode menghafal Al-Qur’an untuk anak usia dini 

yang lain, dimana metode ini tidak hanya berorientasi pada hafalan, namun 

menekankan juga kepada aspek ilmu tajwidnya. Metode ini dinamakan dengan 

metode Protaba. Metode Protaba adalah metode Tahfidz dengan mengoptimalkan 

seluruh modalitas belajar untuk sangat membekas sebab indera belajarnya 

terfasilitasi dengan baik. Metode ini juga dilakukan dengan pendekatan Joyfull 

Learning jadi anak belajar dalam suasana yang sangat menyenangkan. Protaba 

menggunakan pedekatan NLP atau Neuro Linguistic Programming atau program 

program yang selaras dengan bahasa otak sehingga jadi lebih mudah, sehingga anak 

tidak perlu menghafal keseluruhan tetapi cukup dikenalkan tanda tertentu bai Visual 

Kinestetik dan Audotori atau kami gunakan istilah Gambar Perasaan Suara (GPS). 

Dalam aspek hafalan, metode Tabarak lebih efektif diterapkan. Karena 

metode ini lebih berorientasi kepada hafalan ayat-ayat Al-Qur’an serta pengenalan 

huruf-huruf hijaiyah dengan harakat dan tanwin. Sedangkan dalam aspek ilmu 

tajwid, metode Protaba yang lebih efektif diterapkan. Karena metode utama Protaba 

ini adalah sistem talaqi yang menggunakan pemotongan ayat berdasarkan ilmu 

tajwid sehingga terdapat enam hukum pemberhentian yang harus dipahami yaitu: 
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Pertama :  Berhenti pada sukun atau tanwin dengan semua ketentuan yang   

    ada 

Kedua  :  Berhenti pada Syiddah 

Ketiga  :  Berhenti pada mad dengan semua hukum Mad 

Keempat :  Berhenti pada bacaan Tajwid 

Kelima  :  Berhenti pada waqaf 

Keenam : Jika terpaksa berhenti pada kalimat hidup hendaklah ditekan    

   bunyinya dan pastikan dibaca hanya sat huruf saja, jangan sampai     

   keblabasan menjadi dua huruf 

Persamaan antara metode Tabarak dan metode Protaba adalah: (1) Kedua 

metode ini merupakan metode menghafal Al-Qur’an modern yang menggunakan 

media pembelajaran, seperti LCD, TV dan Speaker; (2) Metode yang diterapkan 

kepada anak-anak yang berusia 3-12 tahun; (3) Hafalan awal dari kedua matode ini 

adalah juz 30 atau Juz’amma; (4) menggunakan metode kaedah nuraniyah, yakni 

metode membaca al-Qur’an dengan melihat mushaf. Sedangkan perbedaan dari 

kedua metode ini adalah: 

Metode Tabarak Metode Protaba 

Ketika murajaah, anak-anak dibantu 

dengan mendengarkan murrotal 

dengan tempo cepat 

Ketika murajaah, anak-anak dibantu 

dengan mendengarkan murrottal dengan 

tempo perlahan 

Pada saat menghafal hanya dominan 

kepada ayat-ayat Al-Quran yang 

ditampilkan di televisi 

Pada saat menghafal tidak hanya ayat-

ayat Al-Quran yang ditampilkan di 

televisi, namun ada terjemahan beserta 

gambar 

Metode yang digunakan adalah 

dengan metode talqin berulang-ulang 

hingga 20 kali setiap harinya 

Metode yang digunakan adalah dengan 

metode talqin berulang-ulang hingga 5 

kali setiap harinya 

Persyaratan penerimaan santri baru 

untuk mengikuti metode Tabarak ini 

minimal usia 3 tahun. 

Persyaratan penerimaan santri baru 

untuk mengikuti metode Protaba ini 

minimal usia 3 tahun. 
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Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa terdapat peningkatan hasil 

hafalan Al-Qur’an pada anak usia dini di Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an Manado 

melalui metode Tabarak. Hal tersebut diketahui pencapaian ketuntasan menghafal 

individu pada siklus I sebesar 64% dengan 24 anak. Sedangkan pada siklus II 

sebesar mencakup 83% dengan 31 anak. Sehingga indikator kinerja penelitian 

tindakan kelas ini selesai pada siklus II. 

Metode Tabarak dalam proses menghafal Al-Qur’an telah terbukti dapat 

meningkatkan hasil hafalan pada anak usia dini di Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an 

Manado. Pada aspek kognitif anak, penggunaan metode Tabarak tersebut juga dapat 

meningkatkan aspek afektif dan psikomotor. Aspek afektif yang muncul pada diri 

anak saat menghafal Al-Qur’an dengan menggunakan metode Tabarak yaitu daftar 

kehadiran anak menjadi meningkat, anak semangat dalam mengikuti seluruh 

aktifitas menghafal Al-Qur’an. Sedangkan aspek psikomotor dapat dilihat terhadap 

kecepatan anak dalam membaca dan melafalkan hafalan, serta anak dapat menyetor 

hafalan Al Qur’an dengan baik. 

Berdasarkan hasil hafalan Al-Qur’an pada anak usia dini di Rumah Tahfidz 

Shohibul Qur’an Manado tersebut membuktikan bahwa metode Tabarak dapat 

meningkat dengan dilakukannya sampai ke siklus II. Peningkatan hasil belajar 

menghafal Al Qur’an pada anak melalui metode Tabarak dapat dilihat dari tiga 

aspek yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik.  

Kelemahan ini terlihat tidak adanya kemauan anak mempersiapkan hafalan 

sebelumnya dari rumah, hanya beberapa anak saja yang memiliki motivasi tinggi 

dan kemampuan membaca dengan baik dan benar untuk mempersiapkan hafalan 

dari rumah. Ada saatnya hafalan anak mengalami kemajuan dan ada saatnya pada 

hafalan yang sama dikerenakan tidak ada waktu serta memiliki kesibukan yang lain, 

sehingga tidak memiliki tambahan hafalan.  

Kelemahan metode Tabarak ini sangat terasa pada siklus I. Sebagian anak 

masih belum siap untuk mengikuti proses menghafal Al-Qur’an yang berbeda dari 

biasanya. Pada awalnya sebagian siswa ada yang masih tidak mau mengikuti 

melafalkan arahan dan bacaan yang dicontohkan guru, karena kurang adanya 

motivasi yang muncul dari diri sendiri. 
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Setelah diadakan perbaikan kelancaran dari hasil hafalan Al-Qur’an pada anak usia 

dini, siklus I sampai siklus II telah terjadi kenaikan ketuntasan nilai yaitu dengan 

persentase pada siklus I yaitu 64% dan persentase siklus II 83%. Sedangkan untuk 

data observasi aktivitas anak dari siklus I sampai siklus II ada juga mengalami 

peningkatan. 

Gambar 4.4 Hasil Ketuntasan Hafalan Anak Usia Dini di RTSQ (Siklus 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Hasil Ketuntasan Hafalan Anak Usia Dini di RTSQ (Siklus II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

Tuntas 24

Tidak Tuntas 13

Grafik HasiL Ketutasan Hafalan 
(Siklus I)

0
5

10
15
20
25
30
35

Tuntas 31

Tidak Tuntas 6

Grafik Hasil Hafalan Ketutasan Hafalan 
(Siklus II)



 
 

 

 

64 

 

  

Gambar 4.6 Hasil Presentase Ketuntasan Hafalan Anak Usia Dini di RTSQ 

(Siklus 1) 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Hasil Presentase Ketuntasan Hafalan Anak Usia Dini di RTSQ 

(Siklus II) 

 

Berdasarkan grafik ketuntasan hasil hafalan anak pada siklus I yaitu 

pencapaian ketuntasan menghafal individu pada siklus I sebesar 64% dengan 24 

anak. Sedangkan pada siklus II sebesar mencakup 83% dengan 31 anak. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan 

beberapa hasil temuan sebagai berikut: 

1. Proses pelaksanaan menghafal Al-Quran dengan metode Tabarak pada 

anak usia dini di Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an  Manado yaitu: (a) 

Pembelajaran dilakukan pada hari senin hingga jumat yang tediri dari kelas 

pagi pukul 07.30-11.30 WITA dan kelas sore pukul 15.30-19.30 WITA; 

(b) Kegiatan dimulai dengan sambutan dari guru/fasilitator kepada anak-

anak, arahan untuk menyalami guru, meletekkan alas kaki pada tempatnya 

hingga membuka kelas dengan doa pembuka disambung doa dimudahkan 

lisan untuk menghafal Al-Qur’an; (c) Di dalam ruangan kelas, anak-anak 

di Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an Manado diputarkan murottal dari awal 

hingga selesai kegiatan; (d) Di pertengahan dan di akhir kegiatan 

pembelajaran, anak-anak akan mendapatkan ujian utuk menentukan 

terlebih dahulu sebelum memasuki hafalan baru; (e) Setiap anak 

menyelesaikan 1 surah maka guru wajib mengevaluasi dengan 

menggunakan Al-Qur’an dengan standar kelulusan 60 %. Dalam evaluasi 

per surah apabila surah yang di setor dikatagorikan surah pendek misal 

yang terdapat di juz 30 maka sekali setor bisa disetorkan 1-3 surah. 

2. Metode Tabarak merupakan metode yang baik dan efektif bagi anak-anak 

di Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an Manado. Efektivitas metode Tabarak 

ini ditunjukkan dengan adanya faktor keberhasilan dan faktor penghambat. 

Pada faktor keberhasilan yang paling dominan adalah adanya media 

pembelajaran yang berupa perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat 

keras yang ada terdiri dari seperangkat proyektor, CD, dan alat permainan 

anak. Adapun perangkat lunak terdiri sound system dan MP3 murattal pada 

syaikh. Sedangkan faktor penghambatnya adalah lebih kepada faktor 

orang tua, mulai dari akhlak (tata krama), kebersihan, bimbingan belajar 



 
 

 

 

66 

 

  

dari orang tua yang diterapkan kepada anak-anak mereka di rumah. 

3. Kurikulum metode Tabarak yang diterapkan di Rumah Tahfidz Shohiibul 

Qur’an Manado meliputi program yang terdiri dari 3 level dari 7 level 

Tabarak yang ada dan pembelajaran ditambah 3 semester tastbit 

(murajaah). Adapun perincian jumlah surat dalam Al-Qur’an yang dihafal 

mulai dari level 1 sampai level 3 yaitu: (a) Level 1, jumlah surat yang 

dihafal sebanyak 37 surat; (2) Level 2, jumlah surat yang dihafal sebanyak 

11 surat, (3) Level 3, jumlah surat yang dihafal sebanyak 2 surat. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi Wali Subjek Peneliti 

Diharapkan untuk menerapkan metode Tabarak di Rumah Tahfidz 

Shohibul Qur’an Manado secara konsisten. Sehingga anak bisa lebih baik 

dalam menghafal dan menjaga hafalan Al-Qur’an. 

2. Bagi Guru di Rumah Tahfidz Shohibul Qur’an Manado 

Diharapkan dapat menjadi panutan melalui semangatnya menghafal Al-

Qur’an bagi anak-anak melalui metode Tabarak yang telah dipahami terlebih 

dahulu. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti masih memiliki kekurangan. 

Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian 

sejenis dapat mencoba pada subjek lain atau dengan menambah variabel. 

Kemudian peneliti dapat melakukan penelitian dengan mempelajari metode 

Tabarak dengan mengikuti pelatihan Tabarak secara langsung. 
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Lampiran 1 
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Lampiran 2 

 

No. 
 

Nama 

Kemampuan Menghafal 

Nama Surah Jumlah Ayat Kelancaran 

1. Ghifari An-Naba 10 ayat L 

2. Raziq An-Naziat 40 ayat L 

3. Khumairah An-Naziat 5 ayat KL 

4. Salma An-Naziat 30 ayat L 

5. Viera An-Naziat 30 ayat L 

6. Zalfa An-Naba 40 ayat KL 

7. Ghina An-Naziat 40 ayat L 

8. Rofiq An-Naba 27 ayat KL 

9. Hisyam An-Naba 15 ayat L 

10. Uwais An-Naba 10 ayat L 

11. Azka An-Naba 27 ayat L 

12. Aditya An-Naba 11 ayat KL 

13. Zaid An-Naba 20 ayat L 

14. Dzikri An-Naba 22 ayat L 

15. Nandika An-Naba 29 ayat L 

16. Adzam An-Naba 13 ayat KL 

17. Ananta An-Naziat 10 ayat L 

18. Azka An-Naziat 20 ayat L 

19. Dhia An-Naziat 10 ayat KL 
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20. Wira  An-Naba 10 ayat L 

21. Aira An-Naziat 20 ayat L 

22. Firly  An-Naziat 35 ayat L 

23. Virnie  Al-Infitar 11 ayat KL 

24. Keyzha  An-Naba 12 ayat KL 

25. Khasya  An-Naziat 20 ayat L 

26. Bagas  An-Naba 10 ayat KL 

27. Iwal  An-Naziat 15 ayat L 

28. Shofiyah  Al-Baqarah 103 ayat L 

29. Arsyan Al-Imran 26 ayat KL 

30. Alif Al-Imran 13 ayat KL 

31. Nada Al-Baqarah 224 ayat L 

32. Annisa Al-Imran 134 ayat L 
 

33. Raihan  Al-Baqarah 236 ayat L 

34. Nizza Al-Imran 101 ayat L 

35. Salwa Al-Baqarah 220 ayat KL 

36. Asiyah Al-Baqarah 260 ayat  L 
 

37. Anam Al-Baqarah 120 ayat KL 
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Lampiran 3 

LEMBAR PENILAIAN HAFALAN Al-QUR’AN PADA ANAK USIA DINI  

NAMA : 

NO. ABSEN : 

 

 

DISIMAK: 

NILAI: 

Komponen penilaian kelancaran 

membaca dengan baik dan benar 

yaitu: 

 

 

AYAT 

PENILAIAN 

L KL TL 

1    

2    

3    

4    

5    

90-100  

80-89  

70-79  

50-69  

: Sangat lancar 

: Lancar 

: Kurang lancar 

: Tidak lancar 

 

AYAT 

PENILAIAN 

L KL TL 

1    

2    

3    

4    

5    

 

 

AYAT 

PENILAIAN 

L KL TL 

1    

2    

3    

4    

5    

 



 

75 

 

  
 

Lampiran 4 

 

Data Nilai Pada Siklus 1 

Hasil Hafalan Anak Usia Dini (3-5 Tahun) di Rumah Tahfidz 

Shohibul Qur’an Manado Pada Siklus I 

 

No. 
 

Nama 

Nilai Kemampuan Menghafal 

Nama Surah Jumlah Ayat Kelancaran Keterangan 

1. Ghifari An-Naba 10 ayat L Tuntas 

2. Raziq An-Naziat 40 ayat L Tuntas 

3. Khumairah An-Naziat 5 ayat KL Belum Tuntas 

4. Salma An-Naziat 30 ayat L Tuntas 

5. Viera An-Naziat 30 ayat L Tuntas 

6. Zalfa An-Naba 40 ayat KL Belum Tuntas 

7. Ghina An-Naziat 40 ayat L Tuntas 

8. Rofiq An-Naba 27 ayat KL Belum Tuntas 

9. Hisyam An-Naba 15 ayat L Tuntas 

10. Uwais An-Naba 10 ayat L Tuntas 

11. Azka An-Naba 27 ayat L Tuntas 

12. Aditya An-Naba 11 ayat KL Belum Tuntas 

13. Zaid An-Naba 20 ayat L Tuntas 

14. Zikri An-Naba 22 ayat L Tuntas 

15. Nandika 

 

An-Naba 29 ayat L Tuntas  
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16. Adzam 

 

An-Naba 13 ayat KL Belum Tuntas 

17. 
 

Ananta 

 

An-Naziat 10 ayat L Tuntas 

18. Azka 

 

An-Naziat      20 ayat L Tuntas 

19. Dhira An-Naziat 10 ayat KL Belum Tuntas 

20. Wira An-Naba 10 ayat L Tuntas 

21. Aira An-Naziat 20 ayat L Tuntas 

22. Firly An-Naziat 35 ayat L Tuntas 

23. Virnie Al-Infitar 11 ayat KL Belum Tuntas 

24. Keyzha An-Naba 12 ayat KL Belum Tuntas 

25. Khasya An-Naziat 20 ayat L Tuntas 

26. Bagas An-Naba 10 ayat KL Belum Tuntas 

27. Iwal  An-Naziat 28 ayat L Tuntas 

28. Shofiyah Al-Baqarah 103 ayat L Tuntas 

29. Arsyan Al-Imran 26 ayat KL Belum Tuntas 

30. Alif Al-Imran 13 ayat KL BelumTuntas 

31. Nada Al-Imran 224 ayat L Tuntas 

32. Annisa Al-Baqarah 134 ayat L Tuntas 

33 Raihan Al-Imran 236 ayat L Tuntas 

34. Nizza Al-Baqarah 101 ayat L Tuntas 

35. Salwa Al-Imran 220 ayat KL Belum Tuntas 

36. Asiyah Al-Baqarah 260 ayat L Tuntas 
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Lampiran 5 
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Lampiran 6 
 

Data Nilai Pada Siklus II 
 

Hasil Hafalan Anak Usia Dini (3-5 Tahun) di Rumah Tahfidz Shohibul 

Qur’an Manado Pada Siklus II  

 

No. 
 

Nama 

Nilai Kemampuan Menghafal 

Nama Surah Jumlah Ayat Kelancaran Keterangan 

1. Ghifari An-Naba 10 ayat L Tuntas 

2. Raziq An-Naziat 40 ayat L Tuntas 

3. Khumairah An-Naziat 5 ayat KL Belum Tuntas 

4. Salma An-Naziat 30 ayat L Tuntas 

5. Viera An-Naziat 30 ayat L Tuntas 

6. Zalfa An-Naba 40 ayat KL Belum Tuntas 

7. Ghina An-Naziat 40 ayat L Tuntas 

8. Rofiq An-Naba 27 ayat KL Belum Tuntas 

9. Hisyam An-Naba 15 ayat L Tuntas 

10. Uwais An-Naba 10 ayat L Tuntas 

11. Azka An-Naba 27 ayat L Tuntas 

12. Aditya An-Naba 11 ayat KL Belum Tuntas 

13. Zaid An-Naba 20 ayat L Tuntas 

14. Zikri An-Naba 22 ayat L Tuntas 

15. Nandika 

 

An-Naba 29 ayat L Tuntas  

16. Adzam 

 

An-Naba 13 ayat KL Belum Tuntas 
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17. 
 

Ananta 

 

An-Naziat 10 ayat L Tuntas 

18. Azka 

 

An-Naziat      20 ayat L Tuntas 

19. Dhira An-Naziat 10 ayat KL Belum Tuntas 

20. Wira An-Naba 10 ayat L Tuntas 

21. Aira An-Naziat 20 ayat L Tuntas 

22. Firly An-Naziat 35 ayat L Tuntas 

23. Virnie Al-Infitar 11 ayat KL Belum Tuntas 

24. Keyzha An-Naba 12 ayat KL Belum Tuntas 

25. Khasya An-Naziat 20 ayat L Tuntas 

26. Bagas An-Naba 10 ayat KL Belum Tuntas 

27. Iwal  An-Naziat 28 ayat L Tuntas 

28. Shofiyah Al-Baqarah 103 ayat L Tuntas 

29. Arsyan Al-Imran 26 ayat KL Tuntas 

30. Alif Al-Imran 13 ayat KL BelumTuntas 

31. Nada Al-Imran 224 ayat L Tuntas 

32. Annisa Al-Baqarah 134 ayat L Tuntas 

33 Raihan Al-Imran 236 ayat L Tuntas 

34. Nizza Al-Baqarah 101 ayat L Tuntas 

35. Salwa Al-Imran 220 ayat KL Tuntas 

36. Asiyah Al-Baqarah 260 ayat L Tuntas 

37. Anam Al-Baqarah 120 ayat KL Tuntas 

 



 

81 

 

  
 

 

 



 

82 

 

  
 

Lampiran 7 
 

Dokumentasi Proses Menghafal Al-Qur’an di RTSQ Manado 

 
Guru sedang memberikan penjelasan langkah-langkah  

pembelajaran metode Tabarak dan anak-anak memperhatikan 
 

 
 

Anak-anak sedang melakukan proses menghafal Al-Qur’an 
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Anak-anak sedang mendengarkan morrotal 

 
Anak-anak sedang menyetorkan hafalan Al-Qur’an 
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Guru sedang megajarkan anak-anak membabaca Al-Qur’an 

 

Anak-anak sedang memakan konsumsi yang diberikan guru 
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