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ABSTRAK 

 

Nama  : Siti Nurjannah Tiloli 

Nim  : 15.2.3.006 

Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Judul                :Pembelajaran Tahfidz Al-Qur’an di Pondok Pesantren Tahfidzul 

Qur’an Imam Syafi’I Kelurahan Sagerat Weru Dua Kecamatan 

Matuari Kota Bitung 

  

 Skripsi ini mengkaji tentang Pembelajaran Tahfidz Al-Qur’an di Pondok 

Pesantren Tahfidz Imam Syafi’I  Kelurahan Sagerat Weru Dua Kecamatan Matuari 

Kota Bitung. Tujuan dari peneitian ini adalah untuk mengetahui, model dan 

pelaksanaan pembelajaran tahfidz Al-Qur’an yang ada di Pondok pesantren tahfidz 

Imam Syafi’I dan mengidentifikasi faktor kendala dalam pelaksanaan pembelajaran 

tahfidz Al-Qur’an. 

 Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Adapun tehnik pengolahan dan analisis datanya 

melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini ,menunjukkan bahwa Model pembelajarannya yaitu satu 

persatu santri maju didepan guru kemudian menyetorkan hafalannya, ketika ada 

salah sang guru langsung memperbaiki bacaannya. Adapun untuk pelaksanaannya 

terbagi menjadi tiga tahapan yaitu pertama tahap perencanaan pada tahap ini para 

santri mempersiapkan hafalan mereka sebelum pembelajaran di mulai, kedua tahap 

pelaksanaan pembelajaran tahfidz Qur’an ini dilaksanakan pada ba’da magrib, yang 

dimulai dengan pemberian motivasi dari pembina agar lebih semangat dalam 

menghafal Al-Qur’an, kemudian dilanjutkan penyetoran hafalan mereka, dan ketiga 

tahap evaluasi, evaluasi di pondok tahfidz Imam Syafi’i dilakukan pada satu 

minggu satu kali tepatnya pada hari sabtu, kemudian satu bulan satu kali tepatnya 

pada akhir bulan. 

 

 

Kata kunci : Pembelajaran, Tahfidz Al-Qur’an. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan guru dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang 

diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, 

penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada 

siswa. Disebutkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, bahwa pembelajaran 

merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar.
1
 

Al-Qur’an merupakan mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi 

Muhammad saw melalui perantara Jibril  kepada umat Islam tidak hanya itu Al-

Qur’an berperan sangat penting bagi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. 

Oleh karena itu pendidikan Al-Qur’an harus ditanamkan sejak usia dini dengan 

menghafal, mempelajari, dan mengamalkan isi dari Al-Qur’an tersebut. 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 Republik Indonesia, Undang-Undang SISDIKNAS NO 32 Tahun 2013 Tentang 

Perubahan PP No 19 Tahun 2005 Tentang Standard Pendidikan Nasional, Permata Press, h. 5 
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Firman Allah Q.S Al-Alaq/96: 1-5 sebagai berikut : 

                          

                 

Terjemahannya:  

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacahlah dan Tuhanmulah 

yang Maha pemurah yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. 

Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”.
2
 

 Dalam tafsir Qur’an Allamah al Thaba’taba’I berpendapat bahwa ayat ini 

merupakan printah membaca kitab, yaitu Qur’an, dan ayat ini termasuk ayat 

Qur’an juga. Ayat di atas seperti seseorang berkata dalam pembukaan suratnya 

kepada temannya, “Bacalah suratku ini”. Perintah baca ini termasuk bagian dari 

surat itu sendiri. Allah Swt menyuruh Rasulullah saw agar membaca Al-Qur’an 

dengan menyebut nama-Nya. Berdasarkan ayat di atas sebagian berpendapat 

bahwa basmallah  adalah bagian dari setiap surah dalam Qur’an, kecuali surah At-

Taubah. 

 Perintah membaca yang kedua merupakan penegasan (ta’kid) atas perintah 

yang pertama. Ada berpendapat bahwa maksud “iqra’” yang pertama adalah 

membaca Al-Qur’an untuk diri sendiri, sedangkan “iqra” yang kedua adalah 

membacakan Al-Qur’an untuk orang lain, atau bertabligh. al Amtsal mengatakan 

bahwa ayat pertama sebenarnya jawaban atas perkataan Rasulullah saw kepada 

                                                           
2
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 904 



3 
 

 
 

Jibril as, “Aku tidak dapat membaca” ayat ini ingin mengatakan, “ Sesungguhnya 

kamu bisa membaca berkat karunia Allah swt”.  

 Sedangkan Qalam yang berarti pena mengisyaratkan bahwa untuk 

memiliki pengetahuan terkadang dengan perantara dan alat, diantaranya pena. 

Tetapi terkadang Allah swt. Memberi ilmu tanpa perantara dan alat,
3
  

Dalam tafsir Ibnu Katsir Allah memerintahkan Rasul-Nya serta orang-

orang yang beriman untuk men-tilawah-kan Al-Qur’an, yaitu membacanya dan 

menyampaikannya pada manusia. Dan firman-Nya; “Dan dirikanlah Sholat, 

Sesungguhnya sholat itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah lain), 

yaitu, sesungguhnya sholat mencakup dua hal: meninggalkan berbagai kekejian 

dan kemunkaran, diaman menjaganya dapat membawa sikap meninggalkan hal-

hal tersebut. 

Salah satu keuntungan bagi calon penghafal Al-Qur’an apabila sudah 

lancar membaca Al-Qur’an. Keuntungan atau kemanfaatan lainnya lebih cepat 

khatam menghafalkan sampai 30 juz, serta tidak akan sulit untuk menjalani proses 

menghafalnya. Akan tetapi, bacaanya bukan hanya lancar, melainkan harus baik, 

benar, dan fasih serta benar-benar menguasai dan memahami ilmu tajwid. Kenapa 

hal tersebut diperlukan? Sebab, agar tidak terjadi kesalahan terhadap materi yang 

dihafalkannya. Jika bacaanya salah maka hasil yang dihafalkannya pun akan 

                                                           
3
 Husein Al-kaff, Tafsir Qur’an Juz Ketiga Puluh, (Bandung : Al-Hayat, 2004), h. 179 
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salah, sehingga untuk memperbaikinya dibutuhkan ketelitian yang akan 

membutuhkan waktu cukup lama.
4
 

Tahfidz atau menghafalkan Al-Qur’an adalah suatu perbuatan yang sangat 

mulia dan terpuji. Sebab, orang yang menghafalkan Al-Qur’an merupakan salah 

satu hamba yang ahlullah di muka bumi. Itulah sebabnya, tidaklah mudah dalam 

menghafal Al-Qur’an diperlukan metode-metode khusus dalam menghafalkanya. 

Selain itu, juga harus disertai dengan doa kepada Allah swt supaya diberi 

kemudahan dalam menghafalkan ayat-ayat-Nya yang begitu banyak dan rumit. 

Sebab, banyak kalimat yang mirip dengan kalimat lain. Demikian juga kalimatnya 

yang panjang-panjang, bahkan mencapai tiga sampai empat baris tanpa adanya 

waqaf, namun ada juga yang pendek-pendek. Harapannya, setelah hafal ayat-ayat 

Allah, hafalan tersebut tidak cepat lupa atau hilang dari ingatan. Karena itu, 

dibutuhkan kedisiplinan dan keuletan dalam menghafal Al-Qur’an.
5
 

Proses pembelajaran Tahfidz Qur’an dinilai sangat penting adanya, karena 

santri tidak hanya sekedar menghafal Al-Qur’an tetapi santri akan dibimbing 

dalam menghafalkan Al-Qur’an, sesuai dengan hukum tajwidnya, tidak hanya itu 

pembelajaran tahfidz Al-Qur’an juga dinilai sangat efektif karna para santri akan 

lebih terkontrol hafalannya dengan baik atas bimbingan para gurunya. 

Berdasarkan hasil observasi awal Pembelajaran Tahfidz di Pondok 

Pesantren Tahfidzul-Qur’an Imam Syafi’i Kota Bitung dilakukan pada ba’da 

subuh, proses pembelajarannya ini dilaksanakan yaitu santri menyetorkan 

                                                           
4
 Wiwi Alawiyah Wahid,  Cara Cepat Bisa Menghafal Al-Quran, (Jogjakarta: Diva Press, 

2012) , h.53. 

5
 Wiwi Alawiyah Wahid,  Cara Cepat Bisa Menghafal Al-Quran, h. 13. 
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hafalannya kepada sang guru ketika ada salah dalam pelafalan guru langsung 

meluruskan, di Pondok Pesantren Tahfidzul-Qur’an Imam Syafi’i ini memiliki 

tiga program utama yaitu, program 5 juz, program juz 30, dan program 30 juz. 

Akan tetapi mereka lebih terfokuskan di program 30 juz, dikarenakan program 5 

juz dan juz 30 ini tidak tinggal di dalam pesantren tersebut, mereka hanya 

berkunjung tiga kali dalam satu minggu untuk menyetorkan hafalan mereka saja, 

berbeda dengan program 30 juz yang setiap hari mereka menyetorkan hafalan satu 

lembar per hari. 

Berdasarkan latar belakang di atas membuat peneliti tertarik untuk 

meneliti tentang “Pembelajaran Tahfidz Al-Qur’an di Pondok Pesantern 

Tahfidzul-Qur’an Imam Syafi’i Kelurahan Sagerat Weru Dua Kecamatan Matuari 

Kota Bitung”. Agar nantinya para pemuda-pemuda Islam tidak hanya membaca 

Al-Qur’an saja tetapi juga dapat mengkaji atau menghafal Al-Qur’an. Tidak 

menutup kemungkinan bukan hanya pemuda Islam saja melainkan orang tua 

maupun anak-anak bisa menghafal Al-Qur’an. 

B. Batasan dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini lebih difokuskan pada 

aspek konsep, model, dan pelaksanaan pembelajaran Tahfidz Qur’an di Pondok 

Tahfidz Imam Syafi’i Kelurahan Sagerat Weru Dua Kecamatan Matuari Kota 

Bitung, berdasarkan Batasan Masalah tersebut selanjutnya peneliti merumuskan 

beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
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1. Bagaimana Model pembelajaran Tahfidz Qur’an di Pondok Pesantren 

Tahfidzul-Qur’an Imam Syafi’i Kelurahan Sagerat Weru Dua Kecamatan 

Matuari Kota Bitung? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Tahfidz Qur’an di Pondok Pesantren 

Tahfidzul-Qur’an Imam Syafi’i Kelurahan Sagerat Weru Dua Kecamatan 

Matuari Kota Bitung? 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan rumusan dan batasan masalah maka, tujuan penelitian ini 

adalah untuk: 

1. Mendiskripsikan Model pembelajaran Tahfidz Qur’an di Pondok Pesantren  

Tahfidzul-Qur’an Imam Syafi’i Kelurahan Sagerat Weru Dua Kecamatan 

Matuari Kota Bitung. 

2. Mendiskripsikan pelaksanaan pembelajaran Tahfidz Qur’an di Pondok 

Pesantren  Tahfidzul-Qur’an Imam Syafi’i Kelurahan Sagerat Weru Dua 

Kecamatan Matuari Kota Bitung. 

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

a. Bagi Peneliti, menambah pengetahuan serta wawasan untuk mengetahui 

proses pembelajaran Tahfidz Al-Qur’an tersebut. 

b. Bagi Pembaca, penelitian ini dapat dijadikan penelitian berikutnya. 
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2. Manfaat Praktis 

Bagi Pondok, , yaitu dapat menjadi pedoman bagi santri di Pondok 

Pesantren Tahfidzul-Qur’an Imam Syafi’i Kelurahan Sagerat Weru Dua 

Kecamatan Matuari Kota Bitung yang akan melakukan Tahfidz Al-Qur’an. 

D. Pengertian Judul  

Judul yang penulis akan teliti yaitu pembelajaran tahfidz Qur’an. Untuk 

menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman tentang judul yang penulis akan 

teliti maka berikut akan diuraikan kata demi kata dari judul tersebut. 

1. Pembelajaran  

Pembelajaran adalah upaya untuk menciptakan iklim dan pelayanan 

terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat, dan kebutuhan peserta didik yang 

beragam agar terjadi interaksi optimal antara guru dan siswa, seta siswa dan 

siswa.
6
 

2. Tahfidz 

Tahfidz yang berarti menghafal, menghafal dari kata dasar hafal yang dari 

bahasa Arab hafidza - yahfadzu - hifdzan, yaitu lawan dari lupa, yaitu selalu ingat 

dan sedikit lupa. Sedangkan secara terminologi, penghafal adalah orang yang 

mengahafal dengan cermat yang termasuk sederetan kaum menghafal.
7
 

                                                           

6
 Rusman, Belajar dan Pembelajaran Berorientasi Standard Pendidikan, (Jakarta: 

KENCANA, 2017), h. 2 

7
 Eko Aristanto dan Syarif Hidyatullah dan Ike Kusdyah Rachmawati, Taud Tabungan 

Dunia Akherat: Prespektif Kutab Rumah Qur’an, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Manusia, 2019), h. 

1. 
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3. Al-Qur’an 

Al-Qur’an berarti Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 

saw melalui malaikat jibril, sampai kepada kita mutawatir. Ia dimulai dengan 

Surah Al-Fatiha dan di akhiri dengan Surah An-Nas, dan dinilai pahala bagi setiap 

orang yang membacanya.
8
 

Jadi dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tahfidz 

Al-Qur’an yaitu suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik untuk 

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

kepada Rasullulah Saw diluar kepala agar tidak terjadi perubahan serta dapat 

menjaga dari kelupaan baik secara keseluruhan maupun sebagainya 

4. Pondok Tahfidz Imam Syafi’i  

Pondok Tahfidz Imam Syafi’i ini merupakan pondok tahfidz kedua yang 

resmi dari Kementrian Agama, salah satunya terdapat di Kotamubagu. Pondok ini 

terletak di Kelurahan Sagerat Weru Dua Kecamatan Matuari Kota Bitung. 

 Dari penegasan istilah-istilah tersebut, maka yang penulis maksudkan 

“Pembelajaran Tahfidz Al-Qur’an di Pondok Pesantren Tahfidzul-Qur’an Imam 

Syafi’i Kelurahan Sagerat Weru Dua Kecamatan Matuari Kota Bitung” adalah 

suatu peneltian untuk mendiskripsikan konsep, model, dan pelaksanaan 

pembelajaran tahfidz Al-Qur’an. 

 

 

 

                                                           
8
 Kadar M. Yusuf, Studi Al-Qur’an, (Jakarta: Amzah, 2014) h. 2 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

A. Kajian Umum Tentang Al-Qur’an 

1. Pengertian Al-Qur’an 

Qur‟an menurut bahasa berarti “bacaan”. Didalam Qur‟an sendiri ada kata 

Qur‟an dalam arti demikian sebagai tersebut . Firman Allah Q.S Al-Qiyamah/75: 

17-18 sebagai berikut : 

                       

Terjemahannya: 

Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) 

dan (membuatmu pandai) membacanya.  Apabila kami Telah selesai 

membacakannya Maka ikutilah bacaannya itu.
 1

 

 

Menurut tafsir At-Tabari yaitu jika Al-Qur‟an telah dibacakan kepadamu 

maka amalkanlah isinya berupa perintah dan larangan, serta laksanakanlah apa 

yang diperintahkan kepadamu. Sebab, telah dikatakan inna alaina jama’hu “ 

Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya,”  di dadamu 

waqur’anu “Dan membacanya.” Kami membimbingmu dalam membacanya, 

dengan dasar makna firman-Nya, waqur’anu “dan membacanya,” adalah qira

                                                           

1
Kementrian Agama  RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, ([t.t]:PT Sinergi Pustaka 

Indonesia, 2012),   h.355 
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a’atahu (bacaannya).
2
 

Dalam tafsir Ibnu Katsir “apabila Kami telah selesai membacakannya,” 

yakni jika Malaikat membacakan wahyu dari Allah, “Maka ikutilah bacaannya 

itu,” yakni dengarkannlah dan kemudian bacakannya kepadamu, “Kemudian 

sesungguhnya atas tanggungan Kami-lah penjelasannya,” yakni setelah ia 

menghafal dan membacanya, maka Kamilah yang menjelaskan, menerangkan, dan 

mengilhamkan maknanya untukmu sesuai dengan apa yang Kami kehendaki dan 

syariatkan.
3
 

Kemudian dipakai kata “Qur‟an” itu untuk Al-Qur‟an yang dikenal 

sekarang ini. Adapun definisi Al-Qur‟an ialah: Kalam Allah Swt yang merupakan 

mu‟jizat yang diturunkan (diwahyukan) kepada Nabi Muhammad Saw dan 

membacanya adalah ibadah.
4
 

Para ulama‟ berbeda pendapat dalam menjelaskan kata Al-Qur‟an dari sisi 

derivasi (isytiqaq), cara melafalkan (apakah memakai hamzah atau tidak), dan 

apakah ia merupakan kata sifat atau kata jadian. Para ulama‟ yang mengatakan 

bahwa cara melafalkannya bahwa cara melafalkannya menggunakan hamzah pun 

telah terpecah dalam dua pendapat:
5
 

                                                           
2
 Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, Tafsir Ath-Thabari (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 

h. 830 

3
 Abdullah bin Muhammad bin „Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir 

(Jilid 10), (cet 1: Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi‟I, 2008), h. 420 

4
Zainal Abidin, Seluk-Beluk Al-Qur’an, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992), h. 1 

5
 Rosibon Anwar, Ulumul Qur’an, (Bandung : CV Pustaka Setia), h. 28 
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a. Sebagai dari mereka, diantaranya Al-Lihaya, berkata bahwa Al-Qur‟an 

merupakan kata jadian dari kata dasar qara’a (membaca) sebagaimana 

kata rujhan dan gufran. Kata ini kemudian dijadikan nama bagi firman 

Allah yang dijadikan sebagai nama bagi firman Allah yang diturunkan 

kepada Nabi kita, Muhammad saw.  

b. Sebagian dari mereka, diantaranya Az-Zujaj, menjelaskan bahwa kata 

Al-Qur‟an merupakan kata sifat, diambil dari kata dasar al-qar yang 

artinya mengimpun. Kata ini kemudian dijadikan nama bagi firman 

Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang menghimpun 

surat, ayat, kisah, perintah, dan larangan, atau menghimpun intisari 

kitab-kitab suci sebelumnya 

Adapun para ulama‟ yang mengatakan bahwa cara melafalkannya kata Al-

Qur’an tidak menggunakan hamzah pun terpecah dalam dua kelompok yaitu:
 6
 

a. Sebagian dari mereka, diantaranya adalah Al-Asy‟ari, mengatakan 

bahwa kata A-Qur’an diambil dari kata kerja qarana (menyertakan) 

karena Al-Qur‟an menyertakan surat, ayat dan huruf-huruf. 

b. Al-Farra‟ menjelaskan bahwa kata Al-Qur’an diambil dari kata dasar 

qara’in (penguat) karena Al-Qur‟an terdiri atas ayat-ayat yang saling 

menguatkan dan terdapat kemiripan antara satu ayat dan ayat-ayat 

lainnya. 

Al-Qur‟an menurut istilah adalah firman Allah. Yang disampaikan oleh 

malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah swt , kepada Nabi Muhammad 

saw, dan diterima oleh umat Islam dari generasi kegenerasi tanpa ada perubahan.
7
 

2. Tujuan dan Fungsi Al-Qur’an 

Sebagaimana diketahui bahwa Al-Qur‟an adalah sumber utama dan 

pertama dari ajaran agama Islam. Berbeda dengan kitab suci agama lain, Al-

Qur‟an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad tidak hanya mengandung 

                                                           
6
 Rosihon Anwar, Ulumul Qur’an, h. 29 

7
 Anshori, Ulumul Qur’an, (Jakarta : Rajawali Prees, 2013), h.18 
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pokok-pokok agama. Al-Qur‟an adalah kitab petunjuk, untuk itu Al-Qur‟an 

mempunyai tujuan pokok yaitu:
8
 

a. Untuk membersihkan akal dan mensucikan jiiwa dari segala bentuk 

syirik serta memantapkan keyakinan tentang keesaan yang sempurna 

bagi Tuhan seru sekalian alam, keyakinan yang tidak semata-mata 

sebagai suatu konsep teologis, tetapi falsafah hidup dan kehidupan 

manusia. 

b. Untuk mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa umat 

manusia merupakan suatu umat yang seharusnya dapat berkerjasama 

dalam pengabdian kepada Allah dan pelaksanaan tugas kekhalifaan. 

c. Untuk persatuan dan kesatuan, bukan saja atar suku atau bangsa, tetapi 

kesatuan alam semesta, kesatuan kehidupan dunia dan akhirat, 

kesatuan, ilmu, iman, dan lain-lain. 

d. Untuk mengajak manusia berpikir dan berkerja sama dalam bidang 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui musyawarah dan 

mufakat yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. 

e. Untuk memadukan kebenaran dan keadilan dengan rahmat dan kasih 

sayang, dengan menjadikan keadilan sosial sebagai landasan pokok 

kehidupan masyarakat manusia. 

                                                           
8
 M. Quraisyh Shihab, Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhui Atas Berbagai Persoalan, ( 

Bandung : Mizan Store, 1996). h.12 
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f. Untuk menekankan peran ilmu dan teknologi, guna menciptakan suatu 

peradaban yang sejalan dengan jati manusia, dengan panduan Nur 

Ilahi. 

Selanjutnya mengenai fungsi dan peranan Al-Qur‟an dalam kehidupan 

manusia yang utama dan esensial adalah sebagai berikut:
 9

 

a. Petunjuk kepada umat manusia jalan yang baik dan benar agar manusia 

memperoleh kebahagiaan dalam menjalani hidupnya. 

b. Sebagai keterangan-keterangan, yaitu untuk memberikan keterangan, dalil 

dan penjelasan secara terperinci tentang batasan yang ditentukan Allah swt. 

c. Al-Qur‟an sebagai kabar gembira. 

d. Pemisah hak dan batil (al-Furqon), dalam Al-Qur‟an dikatakan bahwa ia 

adalah ajaran untuk membedakan dan bahkan memisahkan antara yang hak 

dan yang batil, atau antara yang benar atau yang salah. 
10

 

e. Pengajaran dari Allah swt. 

f. Rahmat, yaitu karunia bagi umat manusia.
11

 

g. Obat penyakit hati, Al-Qur‟an adalah obat yang paling mujarab untuk 

mengobati manusia yang tersiksa hati nuraninya, memperbaiki kerusakan 

                                                           
9
 Abdul Kosim dan Fathurrohman, Pendidikan Agama Islam, (Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 2018), h.140 

10
 Uci Sanusi dan Rudi Ahmad Suryadi, Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: CV Budi 

Utama, 2018), h. 59 

11
 Asroruddin  Al Jumhuri, Belajar Aqidah Akhlak, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 

h. 105 
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akhlak dan moral manusia di mana sudah tidak ada lagipelindung dari 

kejatuhannya kejurang kehinaan.
12

 

Al-Qur‟an memperkenalkan dirinya sebagai hudan li al-nas (petunjuk 

untuk seluruh manusia). Inilah fungsi utama kehadirannya. Dalam rangka 

penjelasan tentang sebagai fungsi Al-Qur‟an ini, Allah menegaskan kitab 

suci Al-Qur‟an diturunkan untuk memberi putusan (jalan keluar). Sebagai 

umat Islam kita mengfungsikan Al-Qur‟an sebagai mukjizat hanya 

diajukan kepada yang meragukannya sebagai firman Allah swt. Sikap 

seperti ini antara lain mengantarkan kita pada usaha mencari-cari ayat Al-

Qur‟an untuk dijadikan bukti bahwa kitab Suci ini telah mendahului 

penemuan-penemuan ilmiah abad modern.
13

 

3. Isi Kandungan Al-Qur’an 

Al-Qur‟an diturunkan oleh Allah swt kepada umat manusia sebagai respon 

solutif terhadap permasalahan umat di dunia. Kandungan Al-Qur‟an banyak berisi 

tentang jawaban-jawaban mengenai permasalahan manusia, baik yang 

menyangkut permasalahan manusia, baik yang menyangkut permasalahan 

ideologi (akidah), politik, pertahanan sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya. Secara 

umum, isi kandungan ayat suci Al-Qur‟an dapat dikelompokkan kedalam 

beberapa kategori sebagai berikut:
14

 

a. Aqidah 

Salah satu isi kandungan Al-Qur‟an adalah berisi akidah. Aqidah 

merupakan pondasi keimanan seorang muslim. Ibarat sebuah bangunan, akidah 

merupakan pondasi yang kokoh yang akan menopang bangunan di atasnya, tanpa 

                                                           
12

 Sa‟dulloh, 9 Cara Cepat Menghafal Al-Qur’an, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 9 

13
 M. Quraish Shihab, Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan, (Bandung : Mizan, 

1994), h.30 

14
 Amirullah Syarbini dan Sumantri Jamhari, Kedahsyatan Membaca Al-Qur’an, 

(Bandung : Ruang Kata Imprint Kwan Pustaka, 2012), .h.14 
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pondasi yang kuat, bangunan akan akan mudah runtuh dan ambruk. Begitupula 

manusia tanpa akidah, maka keimanan seseorang akan mudah goyah dan terjatuh 

dalam kesesatan dan kemaksiatan. Akidah menurut ulama‟ fiqh mendefinisikan 

akidah yaitu sesuatu yang diyakini dan dipegang teguh, sukar sekal untuk diubah. 

Ia beriman kepada Allah swt. Para Malaikat Allah, kitab-kitan Allah, dan Rasul-

rasul Allah, ada kadar baik dan buruk, dan adanya hari akhir.
15

 

Jika kita perhatikan ayat-ayat yang turun di Makkah disebut ayat 

Makiyyah, kita akan memahami bahwa ayat-ayat tersebut turun  berkenaan 

dengan akidah. Pada periode Makkah, Allah swt melalui lisan Rasul-Nya, 

Muhammad saw memperbaiki akidah sebagai landasan keimanan kepada Allah. 

Sebab esensi dari akidah adalah tauhi Syari’lah (mengesakan Allah) yang 

merupakan lawan syirik.  

 Perlu digaris bawahi bahwa Allah swt mengenalkan dirinya sebagai Rabb 

semesta alam. Kata Rabb sendiri bermakna pencipta, pendidik, pengatur, pemberi 

rizki, dan pembuat keputusan hukum. Pada ayat di atas, Allah mengenalkan 

dirinya sebagai Rabb yang menciptakan manusia dari segumpal darah, kemudian 

mendidik manusia dengan perantara kalam samapai ia mendapat pengetahuan. 

Inilah contoh kandungan ayat suci Al-Qur‟an yang berkaitan dengan akidah. 

 

 

                                                           

15
 Muhammad Abdul Qadir Ahmad, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2008), h. 116 



16 
 

 
 

b. Ibadah  

Al-Qur‟an sebagai panduan hidup manusia untuk menuju kebahagiaan, 

kebahagiaan ini hanya bisa diraih ketika manusia memahami dan mampu 

menjalankan perannya sebagai manusia. Allah swt telah menegaskan bahwa 

tujuan manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah swt. Esesiensi 

ibadah, pada dasarnya adalah sebuah bentuk penghambaan kepada Allah swt 

sebagai Dzat yang Maha Kuasa yang telah memberikan banyak kenikmatan 

kepada manusia. Firman Allah Q.S Adz-Dzariat/51: 56 sebagai berikut : 

             

Terjemahannya : 

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

mengabdi kepada-Ku.
16

 

Dalam tafsir Al-misbah di jelaskan bahwa ayat diatas menggunakan 

bentuk persona pertama (Aku) setelah sebelumnya menggunakan persona ketiga 

(Dia/ Allah). Ini bukan saja bertujuan menekankan pesan yang dikandungannnya 

tetapi juga untuk mengisyaratkan bahwa perbuatan-perbuatan Allah melibatkan 

malaikat atau sebab-sebab lainnya, disini karena penekannanya adalah beribadah 

kepada-Nya semata-mata, maka redaksi yang digunakan berbentuk tunggal dan 

tertuju kepada-Nya semata-mata tanpa memberi kesan adanya keterlibatan selain 

Allah swt.  

                                                           
16

 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 757 
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Thabathabati memahami huruf lam pada ayat yang ditafsirkan ini dalam 

arti agar supaya, yakni tujuan penciptaan manusia dan jin adalah untuk beribadah. 

Ulama‟ ini menulis bahwa tujuan apapun bentuknya adalah sesuatu yang 

digunakan oleh yang bertujuan itu untuk menyempurnakan apa yang belum 

sempurna baginya atau mengulangi kebutuhan atau kekurangannya. Tentu saja hal 

ini mustahil bagi Allah swt karena ia tidak memiliki kebutuhan. Ibadah adalah 

tujuan dari penciptaan manusia dan kesempurnaan yang kembali kepada 

penciptaan itu, sedang Allah sama sekali tidak membutuhkannya.
17

 

Pada hakikatnya, ibadah merupakan pengamalan terhadap nilai-nilai dan 

ajaran Al-Qur‟an dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, 

sehingga membentuk seseorang yang memiliki kesalehan pribadi dan kesalehan 

sosial. 

c. Akhlak  

Ahklak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang 

berakibat timbulnya berbagai perbuatan secra spontan tanpa disetai pertimbangan. 

Akhlak juga dapat diartikan sebagai perangai yang menetap pada diri seseorang 

dan merupakan sumber munculnya perbuatan-perbuatan tentu dari dirinya secara 

spontan tanpa adanya pemaksaan.
18

 

                                                           
17

 M. Quraish Shihab,Tafsir Al-Misbah, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 354  

18
 Dedi Wahyudi, Pengantar Aqidah Akhlak dan Pembelajarannya, (Yogyakarta : 

Lintang Rasi Aksara Books, 2017), h. 3 
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Al-Qur‟an menggambarkan akhlak manusia berhubungan erat dengan 

interaksi mereka, baik dengan Allah swt (habluminallah), interaksi dengan sesama 

manusia (hablum minnannas), maupun dengan alam semesta (hablum minal 

alam). Dalam konteks berinteraksi manusia dengan Allah swt, Al-Qur‟an 

menggambarkan bahwa sikap manusia harus merendahkan diri dan senantiasa 

takut akan azab yang diberikan Allah swt, serta harus ber-husnudzdzan terhadap 

segala keputusan yang telah Allah tetapkan atas diri manusia. 

Nabi Muhammad saw adalah model dan suri tauladan bagi umat dalam 

bertingkah laku dengan akhlak mulia (karimah). Al-Qur‟an merupakan sumber 

ajaran tentang akhlak muliaitu beliau merupakan manusia yang dapat menerapkan 

ajaran akhlak dari Al-Qur‟an tersebut menjadi kepribadian beliau sehingga 

wajarlah katika Aisyah ra ditanya oleh seorang sahabat tentang akhlak beliau, lalu 

Aisyah ra menjawab dengan menyatakan adalah beliau akhlak (Al-Qur‟an).
19

 

Firman Allah Q.S Al-Ahzab /33: 21 sebagai berikut : 

                               

     

 

Terjemahannya : 

“Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik 

bagimu yaitu bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 

hari kiamat dan banyak mengingat Allah swt.”
20
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 Amirullah Syarbini dan Sumantri Jamhari, Kedahsyatan Membaca Al-Qur’an, .h.16 

20
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.591 
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 Dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan ayat diatas merupakan kecaman 

kepada orang-orang munafik yang mengaku memeluk Islam, tetapi tidak 

mencerminkan ajaran Islam. Kecaman itu dikesankan oleh kata Laqad, seakan-

akan ayat itu menyatakan: “Kamu telah melakukan aneka kedurhakaan, padahal 

sesungguhnya di tengah kamu semua ada Nabi Muhammad yang mestinya kami 

teladani.”  

 Kalimat liman kana yarju Allah wa al-yaumal akhir/bagi orang-orang 

yang mengharap Allah dan hari kiamat, berfungsi menjelaskan sifat orang-orang 

yang mestinya meneladani Rasul saw. Demikian juga dengan zikir kepada Allah 

dan selalu mengingat-Nya.  

 Kata uswah atau iswah berarti teladan. Pakar tafsir Az-Zamakhsyari ketika 

menafsirkan ayat di atas, mengemukakan dua kemungkinan tentang maksud 

teladan yang terdapat pada diri Rasul itu. Pertama dalam arti kepribadian beliau 

secara totalitasnya adalah teladan. Kedua dalam arti terdapat dalam kepribadian 

beliau hal-hal yang patut diteladani. Pendapat pertama lebih kuat dan merupakan 

pilihan banyak ulama. Kata Fi dalam firman-Nya: fi Rasulullah berfungsi 

“mengangkat” dari diri Rasul satu sifat yang hendaknya dietladani, tetapi 

diangkatnya diri Rasul saw sendiri dengan seluruh totalitas beliau.
21

 

 Selain itu, isi kandungan Al-Qur‟an banyak pula mengandung sains dan 

teknologi, seperti :
 22

 

a. Tentang Rahim ibu yang tiga lapis 

b. Tentang gravitasi bumi 

                                                           
21

 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 230  

22
 Abdul Kosim dan Fathurohman, Pendidikan Agama Islam, h. 140 
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c. Tentang pemuaian alam semesta 

d. Tentang ruang hampa udara di luar angkasa 

e. Tentang proses kejadian manusia 

f. Tentang geologi, dan lain-lain. 

4. Konsekuensi Keberimanan Terhadap Al-Qur’an 

a. Membaca  

Kitab suci Al-Qur‟an yang ada masa saat ini telah berusia sekitar 14 abad, 

terhitung sejak Nabi Muhammad saw diangkat oleh Allah sebagai Nabi pada 

sekitar tahun 611 M. Jika dihitung dengan tahun Hijriyah, maka mushaf yang ada 

sekarang ini sudah berumur 1423 tahun. Al-Qur‟an yang ada saat ini masih tetap 

seperti dahulu pada saat diturunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad saw, 

tidak ada satu ayatpun yang tertinggal, bahkan tidak ada satu kata atau hurufpun 

yang hilang.
23

  

Allah menurunkan Kitab-Nya yang abadi agar ia dibaca lisan, didengarkan 

telinga, dipikirkan akal dan agar hati menjadi tenang karenanya. Berangkat dari 

sinilah datang berbagai ayat Al-Qur‟an yang memerintahkan membaca dan 

menganjukannya, telah disiapkan pahala yang melimpah dan agung karenanya. 

Firman Allah Q.S Fathir /35: 29-30 sebagai berikut :  
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 Sa‟dulloh, 9 Cara Cepat Menghafal Al-Qur’an, (Jakarta : Gema Insani, 2008), h. 12 
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Terjemahannya : 

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah, 

mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami 

anugrahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, 

mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah 

menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada 

mereka pahala mereka, dan menambah kepada merekadari karunia-Nya. 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.”
24

 

Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan ayat di atas adalah Allah Ta‟ala 

memberitahukan ihwal kaum mukmin yang membaca kitab-Nya dan 

mengamalkan isinya, misalnya dengan mendirikan sholat dan menginfakkan 

sebagian rezeki yang telah dianugrakan Allah kepada mereka pada saat-saat yang 

telah disyariatkan baik siang maupun malam, “secara diam-diam dan terang-

terangan mereka mengharapkan perniagaan yang tidak merugi‟, yakni 

mengharapkan pahala yang pasti diperoleh dari sisi Allah Ta‟ala, karena Al-

Qur‟an menyatakan kepada pembacanya: setiap pembaca Al-Qur‟an bagaikan 

pedagang yang memiliki ksempatan untuk mengamalkan setiap kandungannya 

dalam aneka perniagaan. Karena itu, Allah Ta‟ala berfirman, “Agar Allah 

menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka 

dari karunia-Nya. “Yakni, agar Dia memenuhi pahala amal mereka dan melipat 

gandakannya dengan kelipatan-kelipatan yang banyaknya tidak terbetik dalam 

hati. “Sesungguhnya Allah Maha Pengampun” atas dosa-dosa mereka, “lagi Mha 
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mensyukuri” amal hamba yang sedikit. Qatadah berkata, “apabila muthraf 

membaca ayat ini, maka dia berkata, „ini adalah ayat bagi para qari.”
25

 

Al-Qur‟an sebagai Kitab Suci, Wahyu Ilahi, yang mempunyai adab-adab 

itu sudah diatur dengan sangat baik, untuk penghormatan dan keagungguan Al-

Qur‟an,di antara adab-adab membaca Al-Qur‟an yang penting yaitu:
26

 

1.) Disunnahkan membaca Al-Qur‟an sesudah berwudhu‟, dalam keadaan 

bersih sebab, yang dibaca ialah wahyu Allah. Kemudian mengambil 

Al-Qur‟an dengan tangan kanan. 

2.) Disunnahkan membaca Al-qur‟an di tempat yang bersih, seperti di 

rumah, di surau, di mushallah dan di tempat-tempat lain yang dianggap 

bersih. Tapi paling utama ialah di masjid. 

3.) Disunnahkan membaca Al-Qur‟an menghadap kiblat, membacanya 

dengan khusu‟ dan tenang, sebaiknya dengan berpakaian yang pantas. 

4.) Ketika membaca Al-Qur‟an, mulut hndaknya bersih, tidak berisi 

makanan, sebaiknya membaca Al-Qur‟an mulut dan gigi dibersihkan 

terlebih dahulu. 

5.) Sebelum membaca Al-Qur‟an disunnatkan membaca ta‟awwudz. 

6.) Bagi orang-orang yang sudah mengerti arti dan maksud ayat-ayat Al-

Qur‟an, disunnatkan membacanya dengan penuh perhatian dan 

pemikiriran tentang ayat-ayat yang dibacanya itu dan maksudnya. 
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7.) Dalam membaca Al-Qur‟an itu hendaklah benar-benar diresapkan arti 

dan maksudnya. 

8.) Disunnatkan membaca Al-Qur‟an dengan suara yang bagus lagi 

merdu. 

9.) Membaca Al-Qur‟an janganlah diputuskan hanya karena hendak 

berbicara dengan orang lain, hendaknya pembacaan diteruskan sampai 

batas yang telah ditentukan, barulah disudahi. 

Diantara adab-adab membaca Al-Qur‟an sebagaimana yang sudah 

disepakati ialah membaguskan suara bacaan. Tidak diragukan bahwa Al-Qur‟an 

adalah baik dan bahkan merupakan puncak kebaikan, sehingga suara yang bagus 

bisa menambah kebaikan Al-Qur‟an, agar ia dapat menggertarkan hati dan jiwa. 

Tapi disana ada perbedaan pendapat seberapa jauh seorang qari‟ bisa 

melakukannya. Ada orang yang bersikap keras, ada yang memberi keringanan, 

ada yang sedang-sedang, dan sebaik-baik urusan ialah yang sedang-sedang atau 

pertengahannya. Sebab tidak ada baiknya mengabaikan dan tidak pula berlebih-

lebihan.
27

 

b. Memahami  

Ketika Allah “mengucapkan” kalam-Nya kepada Malaikat Jibril, maka 

terjadilah sebuah proses pertama dari turunnya wahyu. Kalam tersebut ditangkap 

dan dipahami oleh Malaikat Jibril untuk kemudian disampaikan kepada Nabi 
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Muhammad SAW lewat medium bahasa Arab. Pada titik ini terjadi proses kedua, 

yaitu transfer dari firman Allah, yang dipahami oleh Jibril, kepada Nabi melalui 

medium bahasa yang dapat dipahami oleh Nabi, yaitu bahasa Arab. Ummat Islam 

meyakini bahwa dalam kedua proses tersebut tidak ada unsur kesalahan ataupun 

distorsi makna. 

Proses ini belum berhenti. Proses selanjutnya adalah ketika Nabi 

menyampaikan firman Allah tersebut kepada para sahabatnya. Pada titik ini, 

berbeda dengan Jibril yang hanya menerima dari Allah dan menyampaikannya 

kepada Nabi secara apa adanya, Muhammad SAW tidak hanya menerima dan 

menyampaikan, melainkan juga turut menjelaskan dan menafsirkan serta, pada 

sejumlah ayat, memberi contoh praktis penerapan wahyu Allah tersebut. 

Sejarah mencatat bahwa proses keempat juga harus dilewati, yaitu proses 

pengumpulan ayat-ayat al-Qur‟an yang dihapal dan dicatat dalam beberapa bentuk 

untuk kemudian disatukan. Proses keempat ini, yang terjadi pada masa setelah 

Nabi wafat, melewati perdebatan sengit di kalangan sahabat, pembentukan panitia 

pengumpulan dan kemudian proses kesaksian. Sekali lagi, proses belum berhenti. 

Proses kelima adalah memperbanyak mushaf yang telah selesai pada masa 

sebelumnya. Sekali lagi, pada titik ini, telah terjadi perdebatan seputar kegiatan ini 

seperti perbedaan qiraat dan berapa jumlah mushaf yang dikirim ke sejumlah 

daerah tertentu sebagai pedoman bila terjadi perbedaan bacaan. Setelah semua 

proses ini dilewati (termasuk penambahan tanda baca) maka al-Qur‟an hadir dan 

bisa kita nikmati dalam bentuknya seperti sekarang. 
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Proses terakhir (keenam) boleh jadi adalah penafsiran dan penerjemahan 

ayat al-Qur‟an ke dalam berbagai bahasa di dunia yang melibatkan unsur budaya 

lokal, interpretasi, ekspresi dan pilihan kata atau tafsir tertentu. Pada proses 

terakhir ini, betapapun hebatnya sebuah tafsir atau sebuah terjemah, kualitasnya 

tidaklah sama dengan kualitas asli Kalamullah yang dibawa Jibril a.s dan 

disampaikan kepada Muhammad saw. 

Lazim diketahui bahwa ayat-ayat al-Qur‟an itu tidak turun sekaligus, tetapi 

melewati proses panjang selama lebih dari dua puluh tahun. Selama sekitar dua 

puluh tahun, Allah berdialog dengan hamba-Nya melalui medium bahasa dengan 

Nabi sebagai medium penjelas. Karena proses turunnya al-Qur‟an berangsur-

angsur maka sebagian ayat turun untuk “mengomentari” suatu peristiwa khusus 

atau tertentu (belakangan peristia itu dikenal dengan istilah asbabun nuzul), 

sebagian lagi merupakan cerita dari Allah tentang masyarakat yang lalu, sebagian 

lagi merupakan pernyataan-pernyataan ketuhanan tentang sejumlah aspek 

kemanusiaan (akhlak, hukum, tauhid, dan lainnya). 

Ketika Nabi menyampaikan (tabligh) isi dan teks wahyu kepada para 

sahabat, ummat Islam, sekali lagi, menyakini bahwa tidak terjadi perubahan, 

penyimpangan ataupun kesalahan informasi. Walaupun para ahli ilmu kalam 

berdebat mengenai kema‟shuman Nabi: apakah Nabi ma‟shum dalam segala hal 

atau tidak? namun mereka sepakat bawa Nabi Muhammad SAW itu ma‟shum 

dalam hal menyampaikan wahyu (tabligh). 
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Memahami sebuah teks sebenarnya melibatkan tiga unsur utama, yaitu 

pengarang, teks dan pembaca. Sebenarnya membaca tidaklah sekedar membaca, 

tetapi melibatkan proses panjang seperti digambarkan di atas (lihat lima proses 

yang digambarkan di awal tulisan ini) antara pengarang, teks dan pembaca. 

Seorang pengarang yang luar biasa cerdas akan melahirkan teks yang juga luar 

biasa cerdas, namun “kecerdasan” pengarang dan teks tidak akan berarti apa-apa 

bila teks tersebut dibaca oleh pembaca yang tidak cerdas. Semakin cerdas kita 

membaca atau berdialog dengan teks, maka semakin cerdas pula teks itu 

memberikan jawaban.
28

 

c. Menghayati/menghafal 

Ketika kita membaca Al-Qur'an itu kita bisa memahami, menghayati 

makna dan keterangan dari setiap ayat yang kita baca. Membiarkan hati kita 

bergetar membayangkan bahwa Maha Kuasa-nya Allah setiap segala sesuatu dan 

betapa indah dan ajaibnya Al-Qur'an yang di turunkan-Nya, membayangkan 

cerita-cerita yang ada di dalam Al-Qur'an untuk kita ambil hikmahnya, 

menanamkan dengan dalam rasa takut kepada ancaman-ancaman dari Allah jika 

melanggar perintahnya, dan berusaha bagaimana agar bisa mendapatkan 

kenikmatan-Nya yang pol berupa surga bagi manusia yang selalu bertaqwa 

kepadanya. Mengerti makna dan keterangan dalam Al-Qur'an tentu saja tidak dari 

kamus, buku-buku, atau angan-angan sendiri, dibutuhkan ngaji atau belajar 
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langsung dengan ustadz(ah) atau guru yang benar-benar mengerti tentang al-

Qur'an.
29

 

Adapun menghafal Al-Qur‟an suatu kegiatan yang mulia tidak hanya itu 

kegiatan menghafal Al-Qur‟an juga akan mendapatkan anugrah dari Allah berupa 

ingatan yang tajam dan pemikiran yang cemerlang. Karena itu menghafal Al-

Qur‟an lebih cepat mengerti, teliti, dan hati-hati.
30

 

Adapun keutamaan menghafal Al-Qur‟an yaitu:
31

 

1.) Mendapatkan kedudukan tinggi dihadapan Allah 

2.) Penghafal Al-Qur‟an akan meraih banyak pahala.  

3.) Penghafal Al-Qur‟an menjunjung nilai-nilai Al-Qur‟an di juluki 

dengan “Allahullah” kecuali dengan orang kafir. 

4.) Nabi Muhammad pernah menyarankan penguburan sahabat yang 

meninggal dalam perang Uhud, yang hafalannya lebih banyak daripada 

yang lainnya. Ini penghargaan bagi mereka yang hafal Al-Qur‟an 

5.) Nabi memerintahkan yang menjadi Imam shalat adalah mereka yang 

paling bagus bacaannya dan sekaligus juga hafal. 

6.) Nabi menjajikan bahwa orang tua penghafal Al-Qur‟an akan diberi 

mahkota oleh Allah pada hari kiamat nanti. 

7.) Penghafal Al-Qur‟an telah mengaktifkan sel-sel otaknya yang 

berjumlah miliyaran melalui kegiatan menghafal. 

8.) Para penghafal Al-Qur‟an akan mendapat syfaat Al-Qur‟an pada hari 

kiamat nanti. 

d. Mengamalkan 

Mengamalkan Al-Qur‟an sepertinya menjadi paling berat dan paling besar 

pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengamalkan Al-Qur‟an kita 
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memproklamasikan diri sebagai muslim yang taat, dengan mengamalkan Al-

Qur‟an bukti kita benar-benar memuliakan kitab suci tersebut, dan dengan 

mengamalkan Al-Qur‟an, hidup kita selalu terpaut kepada Zat hakiki, Allah swt. 

Jadilah pengasuh Al-Qur‟an, yaitu orang yang beriman kepada Al-Qur‟an dan 

mengamalkan kandungannya.
32

 

 Para sahabat telah menjadikan Al-Qur‟an sebagai minhaj hidup mereka, 

mereka bersandar dan merujuk kepadanya. Setiap kali ada sebagian diantara Al-

Qur‟an yang turun, maka mereka bersegera melaksanakan dan mengamalkan, 

tanpa mengulur-ngulur, menunda-nunda dan ragu-ragu. Inilah yang membuat 

generasi yang pertama, generasi sahabat merupakan satu-satunya generasi 

Qur‟ani.
33

 

e. Mendakwakan. 

Apabila kita katakan “dakwah Islamiyah,” maka yang kita meksudkan 

adalah “Risalah terakir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw sebagai 

wahyu dari Allah dalam bentuk kitab yang tidak ada kebatilan di dalamnya, baik 

di depan atau di belakangnya, dengan kalam-Nya yang bernilai mukjizat, dan 

yang ditulis di dalam mushaf yang diriwayatkan Nabi Muhammad saw dan yang 

membacanya bernilai Ibadah. 
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Al-Qur‟an Al-Karim sudah menggariskan metode dakwah secara gambling 

disekian banyak ayat, diantaranya:
 34

 

1.) Seruan kepada Akal dan Hati dan Akal 

 Firman Allah ini mengandung seruan dengan cara hikmah yang 

memuaskan akal dan pelajaran yang baik, yang menggerakkan hati. Setiap orang 

yang mengikuti Muhammad saw harus menjadi da‟i kepada Allah dan dakwahnya 

harus dilandaskan kepada hujjah yang nyata hal ini mengharuskannya untuk 

mengetahui dakwah dan cakupan-cakupannya serta materinya dalam bidang 

akidah, syariat, dan akhlak. 

2.) Berdialog Dengan Cara Yang Lebih Baik 

 Jika metode Al-Qur‟an mencakup dakwah kepada orang-orang yang seide 

dengan cara hikmah dan pelajaran yang baik, maka ia mencakup dialog dengan 

orang-orang yang bersebrangan, dengan cara dialog yang lebih lemah lembut dan 

halus. Inilah yang ditentukan firman Allah, “Bantahlah mereka dengan cara yang 

lebih baik”.Al-Qur‟an mengajak agar kita menggunakan cara yang paling baik 

ketika berdebat dengan mereka, inilah yang harus kita tonjolkan pada masa kini 

3.) Menyeruh Setiap Kaum dengan Bahasa Mereka 

 Diantara tuntunan Al-Qur‟an dalam bidang dakwah ialah menyeruh setiap 

kaum dengan menggunakan bahasa mereka yang mereka pahami, bukan dengan 

bahasa Arab yang terdengar aneh di telinga mereka. 
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4.) Berdalil kepada Ayat-ayat Al-Qur‟an dengan baik 

 Yang perlu diperhatikan seorang da‟i dan dilakukannya adalah berdalil 

kepada Al-Qur‟an dan ayat-ayatnya tentang apapun yang hendak ditetapkan atau 

hendak dikukuhkannya, berupa hukum-hukum pengajaran dan berbagai 

pemikiran. 

Firman Allah Q.s Ali imron:03: 104 sebagai berikut : 

                                 

          

Terjemahannya: 

“ Dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, meyuruh kepada yang makruj dan mencegah pada yang 

mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung. “
35

 

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwah Allah Ta‟ala berfirman, “Dan 

hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang siaga untuk menjalankan 

perintah Allah dalam menyeruh kepada kebaikan, menyeruh kepada kemakrufan, 

dan melarang dari kemungkaran. Dan mereka itulah orang-orang yang 

beruntung.” Mereka adalah para mujahidin dan ulama‟ Abu Ja‟far Al-Baqir 

berkata, “Rasulullah saw membaca dan hendaklah ada diantara kamu suatu umat 

yang mentyeruh kepada kebaikan kemudian beliau bersabda, “Kebaikan ialah 

mengikuti Al-Qur;an dan Sunnah-ku.” Keterangan itu juga diriwatyakan oleh Ibnu 

Mardawi, maksud ayat ini ialah hendaknya ada dari umat ini segolongan orang 
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yang berjuang di bidang ini, walaupun hal itu merupakan kewajiban bagi setiap 

individu sesuai dengan kapasitasnya.
36

 

B. Tahfidz Al-Qur’an 

1. Keutamaan dan KegunaanTahfidz Al- Qur’an 

a. Keutamaan menghafal Al-Qur‟an 

Menghafal Al-Qur‟an merupakan suatu perbuatan yang sangat terpuji dan 

mulia. Banyak sekali hadist-hadist Rasulullah Saw yang mengungkapkan 

keagungan orang yang belajar membaca atau menghafal Al-Qur‟an. Orang-orang 

yang mempelajari, membaca, atau menghafal Al- Qur‟an merupakan orang-orang 

pilihan yang memang dipilih Allah untuk menerima warisan kitab suci Al-Qur‟an. 

Bagi orang yang menghafal Al-Qur‟an mempunyai beberapa kemulian 

tersendiri diantaranya:
37

 

1) Penghafal Al-Qur‟an adalah Ahlullah (keluarga Allah),  kecuali 

dengan orang kafir. 

2) Penghafal Al-Qur‟an akan mempersembahkan mahkota cahaya kepada 

kedua orang tuanya. 

Abi Zakaria Yahya Bin Syarifuddin an-Nawawi Assyafi‟i dalam 

kitabnya tibyan fi adabi khatamil qur‟ani, pada bab fadillah membaca 

Al-Qur‟an menjelaskan: barang siapa yang telah hafal al-qur‟an dan 
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mengamalkan hafalannya itu niscaya kedua orang tuanya akan diberi 

mahkota yang bersinar pada hari kiamat, lebih bagus dari sinar 

matahari pada kehidupan dunia. Maka orang tua berharap akan 

pengamalan ini.
38

 

3) Tajam ingatan dan bersih intuisinya 

Tajam ingatan dan kebersihan intuisinya itu muncul karena seorang 

penghafal Al-Qur‟an selalu berupaya mencocokan ayat-ayat yang 

dihafalkannya dan membandingkan ayat-ayat tersebut keporosnya, 

baik dari segi lafal (teks ayat) maupun dari segi perngertiannya. 

Sedangkan bersih intuisinya itu muncul karena seorang penghafal Al-

Qur‟an senantiasa berada dalam lingkungan zikrullah dan selalu dalam 

kondisi keinsafan yang selalu meningkat, karena selalu mendapat 

peringatan dari ayat-ayat yang dibacanya. 

4) Bahtera ilmu 

Khazanah Ulumul-Qur‟an (ilmu-ilmu Al-Qur‟an) dan kandungannya 

akan banyak sekali terekam dan melekat dengan kuat kedalam benak 

orang yang menghafalkannya. Dengan demikian nilai-nilai al-qur‟an 

yang terkandung didalamnya akan menjadi motifator terhadap 

kreatifitas pengembangan ilmu-ilmu yang dikuasainya 

5) Memiliki identitas yang baik dan berperilaku jujur 
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Seorang yang hafal Al-Qur‟an sudah selayaknya bahkan sudah 

menjadi kewajiban untuk berperilaku jujur dan berjiwa Qur‟ani. 

Identitas yang demikian akan selalu terpelihara karena jiwanya selalu 

mendapat peringatan dan teguran dari ayat-ayat Al-Qur‟an yang selalu 

dibacanya. 

6) Fasih dalam berbicara 

Orang yang banyak membaca, atau menghafal Al-Qur‟an akan 

membentuk ucapannya tepat dan mengeluarkan fenotip arab pada 

landasannya secara alami. 

2. Syarat menghafal Al-Qur’an 

Menghafal Al-Qur‟an adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia disisi 

Allah, namun pekerjaan tersebut bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah untuk 

dilakukan hanya dengan membalikkan telapak tangan, akan tetapi harus memiliki 

persiapan yang matang baik persiapan dari dalam diri maupun dari luar diri. 

Untuk itu ada beberapa hal yang harus terpenuhi sebelum seseorang memasuki 

periode menghafal Al-Qur‟an diantaranya:
39

 

a. Mampu mengosongkan benaknya dari fikiran-fikiran dan teori-teori, atau 

permasalahan - permasalahan yang sekiranya akan mengganngu. 

Seorang yang akan menghafal Al-Qur‟an selain mengsongkan 

benaknya dari segala permasalahan yang mengganggu, ia juga harus 

membersihkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang sekiranya dapat 
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merendahkan nilai studinya, kemudian menekuni dengan baik dengan hati 

terbuka, lapang dada dan dengan tujuan yang suci. Kondisi yang seperni 

ini aka tercipta apabila kita mampu mengendalikan diri dari perbuatan-

perbuatan yang tercela. 

b. Niat yang ikhlas 

  Niat yang ikhlas dan matang bagi calon penghafal Al-Qur‟an 

sangat diperlukan, sebab apabila sudah ada niat yang matang dari calon 

penghafal berarti ada hasrat dan kemauan jadi pada saat menghafal 

penghafal Al-Qur‟an jika mengalami kesulitan apapun yang 

menghalanginya akan ditanggung. Niat yang ikhlas dan sungguh-sungguh 

akan mengantar seseorang ke tempat tujuan, dan akan membentengi serta 

menjadi perisai terhadap kendala-kendala yang mungkin akan 

memeranginya. 

c. Memiliki keteguhan dan kesabaran 

Keteguhan dan kesabaran merupakan faktor yang sangat penting 

bagi orang yang sedang menghafal Al-Qur‟an. Hal ini disebabkan karena 

dalam proses menghafal akan banyak sekali ditemui berbagai macam 

kendala, mungkin jenuh, karena ganguan lingkungan yang bising dan 

gaduh, gangguan batin atau mungkin menghadap ayat-ayat tertentu yang 

mungkin dirasa sulit dihafalkan terutama dalam menjaga kelestarian hafal 

Al-qur‟an. 

d. Istiqomah  
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yang dimaksud dengan istiqamah yaitu konsisten, tetap menjaga 

keajekan dalam proses menghafal Al-Qur‟an. Dengan kata lain seorang 

penghafal Al-Qur‟an harus senantiasa menjaga kontinuitas dan efesiensi 

terhadap waktu. seorang penghafal Al-Qur‟an yang konsisten akan sangat 

menghargai waktu yang nantinya akan sangat berpengaruh pada intuisinya 

ketika ada waktu luang, maka intuisinya akan mendorong untuk segera 

kembali pada Al-qur‟an. 

e. Menjauhi sifat-sifat tercela (madzmumah) 

Sifat tercala adalah sifat yang harus dijauhi oleh setiap muslim, 

terutama didalam menghafal Al-Qur‟an. Sifat tercela sangat mempunyai 

pengaruh yang sangat besar terhadap orang-orang yang menghafal Al-

Qur‟an. Karena Al-Qur‟an adalah kitab suci bagi umat islam yang tidak 

boleh dinudai oleh siapapun dan dalam bentuk apapun. 

3. Faktor pendukung dalam menghafal Al-Qur’an 

Adapun faktor yang mendukung dalam menghafal Al-Qur‟an yaitu:
40

 

a. Faktor Kesehatan 

Kesehatan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi 

orang yang menghafal Al-Qur‟an. Jika tubuh sehat maka proses 

menghafalkan akan menjadi mudah dan cepat tanpa adanya penghambat 

dan batas waktu menghafalpun menjadi relative cepat. Hal ini dilakukan 

dengan cara menjaga pola makan, menjadwal pola tidur, mengecek 

kesehatan secara rutin dan lain sebagainya. 
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b. Faktor Psikologis 

Kesehatan yang diperlukan oleh orang yang menghafal Al Qur‟an 

tidak hanya dari segi lahiriah, tetapi juga dari segi psikologisnya. Sebab 

jika jika secara psikologis terganggu maka akan sangat menghambat 

proses menghafal. Sebab orang yang menghafalkan Al Qur‟an sangat 

membutuhkan ketenangan jiwa baik dari segi pikiran maupun hati. 

c. Faktor Kecerdasan 

Kecerdasan merupakan salah satu factor pendukung dalam 

menjalani proses menghafal Al Qur‟an. Setiap individu mempunyai 

kecerdasan yang berbeda-beda. Sehingga cukup mempengaruhi pada 

proses hafalan yang dijalani. Hal yang paling penting ialah kerajinan dan 

istiqomah dalam menjalani hafalan. 

d. Faktor Motivasi 

Orang yang menghafal Al Qur‟an pasti sangat membutuhkan 

motivasi dari orang terdekat, kedua orang tua, keluarga dan sanak kerabat. 

Dengan adanya motivasi dia akan lebih bersemangat dalam menghafal Al 

Qur‟an 

e. Faktor Usia 

Usia bisa menjadi salah satu faktor penghambat bagi orang yang 

hendak menghafalkan Al Qur‟an. Jika usia sang penghafal sudah 

memasuki masa-masa dewasa atau berumur, maka akan banyak kesulitan 

yang akan menjadi penghambat. Selain itu otak orang dewasa juga tidak 
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sejernih otak orang yang masih muda dan sudah banya memikirkan hal-hal 

yang lain. 

C. Konsep Pembelajaran Tahfidz Al-Qur’an 

1. Pengertian pembelajaran Tahfidz Al-Qur’an 

Konsep menurut KBBI yaitu suatu ide atau pengertian yang diabstrakkan 

dari peristiwa konkret, gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun yang ada 

di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.
41

 

Pembelajaran adalah setiap kegiatan yang dirancang oleh guru untuk 

membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan dan atau nilai yang baru 

dalam suatu proses sistematis melalui tahap rancangan, pelaksanaan, evaluasi 

dalam konteks kegiatan belajar mengajar.
42

 

Secara umum, pembelajaran merupakan suatu proses perubahan yaitu, 

perubahan kebutuhan hidupnya, secara lengkap pembelajaran adalah suatu proses 

yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya. 

Tahfidz Al-Qur‟an terdiri dari dua suku kata, yaitu tahfidz dan Al-Qur‟an, 

yang mana keduanya mempunyai arti yang berbeda. Pertama, tahfidz yang berarti 
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menghafal, menghafal dari kata dasar hafal yang dari bahasa arab hafidza -

yahfadzu -hifdzan, yaitu lawan dari lupa, yaitu selalu ingat dan sedikit lupa.
43

 

Menurut Abdul Aziz Abdul Ra‟uf Al Hafizh menjelaskan, menghafal 

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

Pekerjaan apapun jika sering diulang, pasti menjadi hafal.
44

 

Menurut Acep Hermawan menjelaskan, Al-Qur‟an menurut istilah adalah 

kalam Allah atau kalamullah subhanahu wa ta‟ala yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad Saw, membacanya merupakan ibadah, susunan kata dan isinya 

merupakan mu‟jizat, termakjub di dalam mushaf dan dinukilkan secara 

mutawatir.
45

 

Setelah melihat definisi menghafal dan Al-Qur‟an di atas dapat 

disimpulkan bahwa Tahfidz Al-Qur‟an adalah proses untuk memelihara, menjaga 

dan melestarikan kemurnian Al-Qur‟an yang diturunkan kepada Rasullulah Saw 

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

dari kelupaan baik secara keseluruhan maupun sebagainya. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa konsep pembelajaran Tahfidz Al-Qur‟an 

adalah perubahan tingkah laku yang terjadi melalui proses dan menghasilkan 

perubahan, proses interaksi peserta didik dengan pendidik untuk memelihara, 

menjaga dan melestarikan kemurnian Al-Qur‟an yang diturunkan kepada 

Rasullulah Saw diluar kepala agar tidak terjadi perubahan serta dapat menjaga 
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dari kelupaan baik secara keseluruhan maupun sebagainya yang berhubungan satu 

dengan yang lain kearah pencapaian tujuan yang telah direncanakan. 

2. Konsep Sabak, sabki, dan Manzil 

a. Sabak 

Sabak Merupakan hafalan baru yang akan anda perdengarkan setiap hari 

kepada guru tahfidz. Sabak juga dikenal dengan istilah “setoran”. Hafalan baru 

bergantung kepada kemampuan dan kesungguhan  seorang pelajar. Sabak 

merupakan perkara asas bagi semua penghafal Al-Quran. Jika tidak ada hafazan 

baru, bagaimana bisa menamatkan hafalan 30 juz. 

b. Sabki  

Sabki Yaitu mengulang hafalan pada juz-juz yang sedang anda hafal. Bagi 

beberapa santri Tahfidz, seringkali istilah ini belum familiar bahkan asing di 

telinga mereka, sistem ini belum popular dan tidak digunakan secara resmi di 

beberapa pesantren Tahfidz. Sabki sangat-sangat penting dan wajib dipraktekkan 

oleh para penghafal Al-Quran. Di antara faktor kenapa gagal mengulang hafalan 

dengan baik adalah disebabkan anda tidak memperhatikan masalah Sabki. 

c. Manzil  
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Manzil yaitu Dikenal juga dengan „Muraja‟ah‟ yaitu mengulang juz-juz 

yang telah anda hafal. Contohnya jika anda sedang menghafal juz 5, maka juz 1 

sampai 4 disebut Manzil.
46

 

Kelebihan sabak, sabaki, manzil yaitu: Santri terbimbing dalam hafal Al-

Quran, Disiplin waktu, Dengan Sabki hafalan baru menjadi lebih kuat dan dengan 

Manzil hafalan lama menjadi kuat dan memudahkan santri mengulang hafalan 

satu juz. Sedangkan untuk kekurangan dari sabak, sabaki, dan manzil yaitu: 

banyaknya pengulangan yang terus menerus membuat beberapa di antara santri 

menjadi jenuh, Pada sebagian santri perlu menyesuaikan dengan konsep ini 

terlebih pada santri yang malas atau terpaksa, konsep ini membutuhkan perhatian 

yang besar dari pembimbing sehingga apabila kurang perhatian dari pembimbing 

maka metode ini kurang berjalan dengan baik. 

1. Tujuan dan Fungsi 

Tujuan pembelajaran adalah penguasaan kompetensi yang bersifat 

oprasional yang ditargetkan atau dicapai oleh siswa dalam RPP. Tujuan 

pembelajaran dapat dirumuskan yang terdapat dalam indicator, dlam bentuk 

pernyataan yang oprasional.
47

 

Tujuan dan fungsi pembelajaran adalah faktor yang sangat penting dalam 

proses pembelajaran. Dengan adanya tujuan dan fungsi, maka guru memiliki 

pedoman dan sasaraan yang akan dicapai dalam kegiatan mengajar. Apabila 

tujuan pembelajaran sudah jelas dan tegas, maka langkah dan kegiatan 

pembelajaran akan lebih terarah. Tujuan dalam pembelajaran yang telah 
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dirumuskan hendaknya disesuaikan dengan ketersediaan waktu, sarana prasarana 

dan kesiapan peserta didik.  

Sehubungan dengan hal itu, maka seluruh kegiatan guru dan peserta didik 

harus diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah diharapkan.
48

 

Al-Qur‟an adalah kitab suci Allah yang diwahyukan kepada Rasullulah 

Saw. Melalui Malaikat Jibril As. Kitab suci ini disampaikan kepada nabi secara 

berangsur-angsur. Al-Qur‟an juga merupakan kemuliaan paling tinggi, yang 

memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia agar berada dijalan yang 

lurus dan keluar dari kegelapan menuju cahaya terang, dan tidak ada keburukan 

sedikit pun di dalamnya. 

Ada beberapa keutamaan menghafal Al-Qur‟an menurut Imam Nawawi 

dalam kitabnya At-tibyan Fi Adabi Hamalati Al-Qur‟an, sebagai berikut:
49

 

a. Al-Qur‟an adalah pemberi syafaat pada hari kiamat bagi umat manusia 

yang membaca, memahami, dan mengamalkannya. 

b. Kehormatan dan kemuliaan yang diberikan Allah SWT tidak hanya kepada 

para penghafal Al Qur‟an itu sendiri, melainkan juga bagi kedua orang 

tuanya. Para penghafal Al Qur‟an dapat memasangkan mahkota kepada 

orang tuanya 
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c. Al Qur‟an menjadi hujjah atau pembela bagi pembacanya serta sebagai 

pelindung dari siksaan api neraka. 

d. Orang yang hafal Al-Qur‟an akan memperoleh keistimewaan yang sangat 

luar biasa, yaitu lisannya tidak pernah kering dan pikirannya tidak pernah 

kosong karena mereka sering membaca dan mengulang-ulang Al-Qur‟an. 

e. Para penghafal Al-Qur‟an juga mempunyai ingatan yang tajam dan bersih 

intuisinya. 

f. Menghafalkan Al-Qur‟an mempunyai manfaat akademis. Al-Qur‟an 

merupakan pengetahuan dasar bagi para thalabul ilmi dalam 

prosesbelajarnya. Apabila ia menghafal Al-Qur‟an maka ia akan 

memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap studinya. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran Tahfidz Al-Qur‟an 

adalah sebagai sesuatu yang akan dicapai melalui proses untuk meningkatkan 

pemberi syafaat pada hari kiamat umat bagi umat manusia yang membaca, 

memahami, dan mengamalkannya yang dijanjikan derajat yang tinggi di sisi Allah 

Swt, pahala yang besar, serta penghormatan di antara sesama manusia, Al-Qur‟an 

menjadi hujjah atau pembela bagi pembacanya serta sebagai pelindung dari 

siksaan api neraka yang mempunyai kemampuan kecerdasan, pengetahuan 

kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan 

mempunyai peran pengarah sebagai hasil yang dicapai dalam pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi. 
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2. Manfaat  

Al Qur‟an tidak hanya menyerukan manusia untuk beragama, namun ia 

juga menyeru manusia untuk mengadakan penelitian tentang berbagai ilmu 

pengetahuan. Isi kandungannya tidak hanya berkaitan dengan anjuran atau tata 

cara beribadah saja, namun di dalamnya juga terkandung banyak khazanah 

keilmuan yang luar biasa. Di dalam Al Qur‟an Allah menyebutkan bahwa orang 

yang di dadanya tersimpan ayat-ayat Al-Qur‟an, berarti ia telah diberi ilmu.
50

 

Al Qur‟an sendiri tidak hanya menjadi modal belajar ilmu-ilmu agama 

saja, bahkan dapat menjadi modal utama sebelum belajar ilmu-ilmu di luar ilmu 

agama. Dengan kata lain, Al Qur‟an menjadi benteng dalam hal pemanfaatan 

ilmu-ilmu di luar ilmu agama agar sesuai dengan tuntunan Al-Qur‟an. Menghafal 

Al-Qur‟an sebelum mempelajari ilmu-ilmu lainnya sangat dibutuhkan, karena 

ketika seorang pelajar sudah terbiasa dalam menghafal Al-Qur‟an, maka ia pun 

akan terbiasa menghafal kaidah-kaidah ilmu lainnya. Seorang pelajar yang sudah 

terbiasa mengingat-ingat ayat-ayat Al-Qur‟an, maka ia pun akan merasa mudah 

dalam mengingat-ingat pelajaran lainnya. Otak yang terus-menerus dilatih dengan 

menghafal Al-Qur‟an, pasti akan semakin meningkat kecerdasannya.
51

 

Sehingga peserta didik yang mempunyai hafalan Al Qur‟an dengan baik 

adalah peserta didik yang unggul dalam pembelajaran lainnya. Melalui 
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pembelajaran tahfidz qur‟an dapat dikatakan kegiatan menghafalkan Al Qur‟an 

dapat membantu peserta didik dalam membiasakan diri dalam menghafal 

pelajaran lainnya. Sama halnya dengan memahami pelajaran, dalam menghafal 

Al-Qur‟an tidak hanya menghafal, namun memahami makna dan kaidah hukum 

tajwid. Selain itu peserta didik yang menghafal Al Qur‟an juga memiliki 

kecerdasan spiritual yang baik di dalam perilakunya sehari-hari. 

3. Pelaksanaaan Pembelajaran Tahfidz Al-Qur’an 

a. Persiapan  

Menurut Ahmad Salim Badwilan, ada beberapa langkah praktis dalam 

menerapkan pembelajaran tahfidzul Qur‟an, antara lain:
52

 

1.) Ambillah air wudhu dan sempurnakan wudhu anda 

2.) Batasi kuantitas hafalan setiap hari dan pembacaannya dengan 

tepat 

3.) Jangan melampaui silabi hafalan harian anda hingga anda 

memperbagus hafalan tersebut 

4.) Janganlah pindah pada silabi hafalan yang baru kecuali jika 

telah menyempurnakan silabi hafalan lama 

5.) Janganlah melampaui surat hingga anda mengikat yang 

pertama dengan yang terakhir 

6.) Konsistenlah pada satu model untuk mushaf hafalan anda 
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7.) Tulislah apa yang anda hafal serta kenali tempat kesalahannya 

8.) Ulangi apa yang telah anda hafal 

9.) Pada hari berikutnya, bacalah apa yang telah anda hafal di luar 

kepala sekali lagi sebelum memulai hafalan baru 

10.) Jadikan satu hari dalam seminggu untuk mengulang-ulang apa 

yang telah anda hafal selama satu minggu itu. 

2.) Materi 

Materi pembelajaran atau materi ajar (instructional materials) adalah 

pengetahuan, sikap dan keterampilan yang harus dipelajari siswa dalam rangka 

mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Materi pelajaran diartikan 

pula sebagai bahan pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan tujuan 

pembelajaran.
53

 Materi yang dipakai dalam pembelajaran Tahfidz Al-Qur‟an 

adalah hafalan Qur‟an itu sendiri, yang akan disetorkan oleh santri kepada sang 

guru.  

3.) Model Pembelajaran 

Menurut Muhaimin bahwa model merupakan kerangka konseptual yang 

digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan kegiatan. Model juga 

diartikan sebagai seperangkat prosedur yang sistematis atau secara runtun untuk 

mewujudkan suatu proses kegiatan yang mempunyai tujuan.
54
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Pembelajaran adalah cara atau tekhnik yang dilakukan oleh guru sebagai 

pendidik dalam mengadakan interaksi dengan peserta didik pada saat proses 

pengajaran berlangsung.
55

 

Tahfidzul Qur‟an (menghafal al-Qur‟an) adalah upaya mengakrabkan 

orang-orang yang beriman dengan kitab suci-Nya, sehingga ia tidak buat dengan 

kitab sucinya.
56

 

Jadi model pembelajaran Tahfidzul Qur‟an adalah kerangka konseptual 

yang digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan kegiatan proses 

belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru dalam mengakrabkan peserta 

didiknya atau orang-orang beriman dengan kitab suci al-Qur‟an. 

Dalam menghafal Al-Qur‟an orang mempunyai model dan cara yang 

berbeda-beda. Namun model apapun yang dipakai tidak terlepas dari pembacaan 

yang berulang-ulang sampai dapat mengucapkan tanpa melihat mushaf sedikitpun. 

Macam-macam Model pembelajaran tahfidz Al-Qur‟an:
57

 

1. Model Wahdah Model wahdah adalah model menghafal al-Qur‟an dengan 

cara menghafal satu persatu ayat-ayat yang akan dihafal, setelah lancar 

baru dilanjutkan pada ayat berikutnya. Model ini dirasakan sangat cocok 

bagi pemula yang hendak menghafal al-Qur‟an. Ayat yang dibaca dengan 
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cara mengulang sebanyak 15 kali, atau 20 kali atau 25 kali atau bahkan 

lebih.
58

 

2. Model kitabah adalah model menghafal al-Qur‟an dengan cara menulis 

ayat-ayat al-Qur‟an pada potongan kertas atau dalam catatan-catatan 

tertentu yang akan mempermudah hafalan. 

Selainitu cara ini sebenarnya sudah sering dilakukan para ulama zaman 

dahulu, setiap ilmu yang mereka hafal mereka tulis. Hal ini dapat kita lihat 

dalam gubahan sya‟ir mereka yang menganjurkan penulisan ilmu.
59

 

3. Bin-Nazar, yaitu membaca dengan cermat ayat-ayat Al-Qur‟an yang akan 

dihafal dengan melihat mushaf Al-Qur‟an secara berulang-ulang. Proses 

ini hendaknya dilakukan secara berulan-ulang, hal ini dilakuan untuk 

memperoleh gambaran menyeluruh tentang lafazh maupun urutan ayat-

ayatnya. 

4. Tahfizh, menghafalkan sedikit demi sedikit ayat-ayat Al-Qur‟an yang telah 

dibaca berulang-ulang secara bin-nazar tersebut. Misalnya menghafal satu 

baris, beberapa kalimat, atau sepotong ayat pendek sampai tidak ada 

kesalahan. 

5. Talaqqi, yaitu menyetorkan atau memperdengarkan hafalan yang baru 

dihafal kepada seorang guru atau instruktur.guru tersebut haruslah seorang 

hafizh Al-Qur‟an, dilakukan sendiri dengan maksud dengan melancarkan 

hafalan yang telah dihafal, sehingga tidak mudah lupa. 
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6. Takrir, yaitu mengulang hafalan atau men-sima‟-kan hafalan yang pernah 

di hafalkan kepada guru tahfizh. Takrir dimaksudkan agar hafalan yang 

pernah dihafal tetap terjaga dengan baik. Selain dengan guru, takrir juga 

dilakukan sendiri dengan maksud dengan melancarkan hafalan yang telah 

dihafal, sehingga tidak mudah lupa. 

7. Tasmi‟, yaitu mempertdengarkan hafalan kepada orang lain baik kepada 

perseorangan maupun kepada jamaah. Dengan tasmi‟ ini seorang 

penghafal Al-Qur‟an akan diketahui kekurangan pada dirinya, karena bisa 

saja ia lengah dalam dalam mengucapkan huruf atau harakat/ 

4.) Media 

Kata media berasal dari bahasa latin medium yang secara harafiah berarti 

“tengah”, “perantara”, atau “pengantar”. Atau dengan kata lain adalah perantara 

atau pengantar pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan. 

Adapun fungsi media dalam pembelajaran yaitu: (1) sebagai alat bantu 

untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif, (2) media pengajaran 

merupan bagian yang integral dan keseluruhan situasi mengajar.(3) penggunaan 

media bersifat integral dengan tujuan da nisi pelajaran. (4) penggunaan media 

bukan hanya semata-mata sebagai alat hiburan tetapi agar dapat menarik perhatian 

para siswa. (5) membantu siswa dalam menangkap pengertian yang diberikan 

guru.
60
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5.) Waktu 

Faktor ini menjadi faktor yang amat penting bagi pengahafal Al-Qur‟an, 

dan pengaturan waktu serta pembagiannya dengan sebaik-baiknya selama 24 jam 

sehari. 

Fungsi waktu dan faedah pembagiannya itu tampak secara lebih banyak, 

diantaranya yaitu:
61

 

(a) Pilih waktu yang cocok untuk menghafal Al-Qur‟an atau 

mengingatnya. Dimana seorang pada waktu itu tenag hatinya, tidak 

berat pikirannya. Di antara waktu-waktu yang cocok ketika sebelum 

fajar, saat-saat suara sepi, hati konsentrasi, seorang bisa khusyu‟ dan 

mendekatkan diri kepada Tuhannya. 

(b) Demikian juga pelajar hendaknya dia menjaga pembagian waktu itu 

untuk menghafal dan yang lain untuk mengingat-ingat yang dihafal 

dengan catatan tidak berturut-turut 

(c) Tidak membebani diri dengan memperbanyak mudzakarah 

(mengingat-ingat. Maka orang yang langsung mengadakan 

mudzakarah sejam penuh, kemudian ia beristirahat agar materi tetap 

(tidak hilang). 

Amjad Qosim dalam bukunya “Meski Sibuk pun Bisa Hafal Al-Qur‟an”, 

juga mengatakan bahwa tempat yang baik untuk menghafal Al-Qur‟an itu jauh 
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dari suara-suara bising. Karena suara bising dapat menyusahkan dan 

menimbulkan efek gangguan yang pada kerja otak. 

Adapun menurut Yahya Abdul Fattah Az-Zawawi waktu yang pas 

untuk mengahafal Al-Qur‟an yaitu, sebelum waktu shalat fajar dan 

sesudahnya. Karena pikiran sedang berada pada puncak konsentrasi.
62

 

6.) Evaluasi  

Evaluasi dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau suatu proses untuk 

menentukan nilai segala sesuatu pendidikan atau segala sesuatu yang berhubungan 

dengan pendidikan.
63

 

Evaluasi adalah kegiatan terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek 

dengan menggunakan intsrumen dan membandingkan hasilnya dengan tolak ukur 

untuk memperoleh kesimpulan.
64

 

 Evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur seberapa 

paham pesertadidik dalam menerima materi yang disampaikan oleh guru, 

pembelajaran tahfidz Al-Qur‟an juga tidak terlepas dengan kegiatan evaluasi. Hal 

ini dilakukan untuk mengetahui apakah santri lancar menghafalkan Al-Qur‟an 

sesuai dengan hukum tajwidnya.   
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D. Penelitian Yang Relevan 

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Rony Suryo Widagda dari Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Metode Tahfidz 

Al-Qur‟an  Studi Metode Pembelajaran Tahfidz Al-Qur‟an kelas III di 

SDIT Salsabila Jetis Bantul Yogyakarta” , penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif, kesimpulannya, (1) Metode Pembelajaran Tahfidz Al-

Qur‟an yang digunakan di SDIT salsabila jetis ini sudah baik dan efektif. 

Dan dikatakan baik dilihat dari proses yang dilaksanakan oleh guru 

pengampu mata pelajaran Tahfidz Al-Qur‟an yang selalu berusaha 

mebimbing dan mengajarkan kepada siswa-siswi dengan metode yang 

menjadi ciri khas SDIT, (2) prestasi yang di capai oleh setiap siswa 

berbeda, dari 18 siswa 17 anak memenuhi target dan tujuan yang 

ditetapkan dalam kurikulum yaitu mendapat nilai minimal 7 dan satu anak 

belum memenuhi target dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum 

karena hanya mendapat nilai 5, (3) faktor yang menjadi pendukung 

pelaksanaan metode Tahfidzul Qur‟an yaitu : faktor usia santri, faktor 

kecerdasan tingkat tinggi, faktor tujuan dan minat, dan faktor lingkungan, 

(4) sedangkan faktor yang menghambat metode Tahfidzul Qur‟an di SDIT 

Salsabila Jetis Bandung ialah terletak dari dalam diri siswa secara psikis 

yaitu malas-malasan, inginnya selalu bermain dan ada beberapa siswa 

yang tingkat kecerdasan yang kurang, namun tidak menutup kemungkinan 
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faktor penghambat itu muncul dari guru itu sendiri dan metode yang di 

gunakan kurang variatif.
65

 

Perbedaan Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Rony Suryo Widagda dari 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Metode 

Tahfidz Al-Qur‟an  Studi Metode Pembelajaran Tahfidz Al-Qur‟an kelas III di 

SDIT Salsabila Jetis Bantul Yogyakarta, dengan penelitian yang penulis lakukan 

yaitu Pembelajaran Tahfidz Qur‟an Di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an Imam 

Syafi‟i Kelurahan Sagerat Weru Dua Kecamatan Matuari Kota Bitung yaitu 

terletak pada lokasi penelitian. 

Persamaannya adalah membahas tentang proses pembelajaran tahfizh al-

Qur‟an. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Muzaki dari Institut Agama Islam Negeri 

Surakarta dengan yang berjudul “Pelaksanaan Pembelajaran Tahfidzul 

Qur‟an dalam boarding School di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 

Boyolali tahun Pelajaran 2018/2019 “ Berdasarkan hasil penelitian di 

lapangan, dapat disimpulkan mengenai pelaksanaan boarding school 

dalam meningkatkan mutu pembelajaran tahfidzul qur‟an di MTs Negeri 1 

Boyolali sebagai berikut: Sebelum pelaksanaan pembelajaran tahfidzul 

Qur‟an di MTs Negeri 1 Boyolali terlebih dahulu ditetapkan tujuan 

pembelajaran dan materi pembelajaran, media pembelajaran, dan metode 

pembelajaran. Adapun tujuan adalah Siswa menghafal Al-Qur‟an dan 
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mengamalkan sehari-hari. Materi dalam pembelajaran tahfidzul Qur‟an 

adalah tahsin, juz 30, 4 surat (Qs. Yaasiin, Qs. Al-Mulk, Qs. Al-Waqiah, 

Qs. Ar-Rahman) dan juz 28. Media pembelajaran tahfidzul 

Qur‟an.Kegiatan pembelajaran tahfidzul Qur‟andi MTs Negeri 1 Boyolai 

terdiri dari kegiatan pendahuluan meliputi Muroja‟ahdari hafalan 10 ayat 

yang lalu 3 sampai 5 kali, kegiataan inti meliputi peserta didik menghafal 

sendiri dengan memberikan kurang lebih 25 menit untuk menghafal 3-5 

ayat, selanjutnya kegiatan penutup.Evaluasi mutu pembelajaran tahfidzul 

Qur‟andi MTs Negeri 1 Boyolali adalah berbentuk setoran harian 

(evaluasi formatif), evaluasi setoran mi semester dan semesteran 

(eavaluasi sub sumatif dan evaluasi sumatif), dan evaluasi akhir kelulusan. 

Hasil evlausi peserta didik boarding school di MTs Negeri 1 Boyolali 

adalah rata-rata cukup baik hal ini ddibuktian dengan sedikitnya kesalahan 

peserta didik saat presentasi hafalan.
66

 

Perbedaan Skripsi yang ditulis oleh Siti Muzaki dari Institut Agama Islam 

Negeri Surakarta dengan yang berjudul pelaksanaan pembelajaran Tahfidzul 

Qur‟an dalam boarding School di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Boyolali tahun 

Pelajaran 2018/2019, dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu Pembelajaran 

Tahfidz Al-Qur‟an Di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an Imam Syafi‟i 

Kelurahan Sagerat Weru Dua Kecamatan Matuari Kota Bitung yaitu terletak pada 

lokasi penelitian yaitu terletak pada lokasi penelitian. 
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Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pembelajaran tahfizh 

al-Qur‟an dan proses pembelajarannya. 

3. Skripsi yang di tulis oleh Rochmatun Nafi‟ah dari Universitas Islam 

Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Efektivitas Program 

Tahfidz Al-Qur‟an Dalam Memperkuat Karakter Siswa Di Madrasah 

Aliyah Negeri Lasem” Dari data yang telah dikumpulkan oleh penulis 

berdasarkan analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) 

Pelaksanaan program tahfidz yang dijalankan di Madrasah aliyah negeri 

lasem adaah termasuk kategori baik, dan program ini merupakan kegiatan 

ekstrakurikuler yang dilaksanakan saat pembelajaran PAI, dengan target 

hafalan 1 tahun siswa hafal minimal 5 juz. waktu hafalan yaitu hari senin 

sampai jum‟at.(2) Karakter Siswa yang mengikuti program tahfidz dapat 

dikategorikan baik. Hal in dibuktikan dengan hasil rata nilai angket yang 

diisi oleh siswa yaitu sebenar 49,8.dan karakter yang paling menonjol 

adalah siswa memiliki karakter religius.(3) Terdapat efektifitas yang 

positif dan signifikan antara program menghafal Al-Qur‟an dan penguatan 

karakter di Madrasah Aliyah Negeri Lasem. dari hasil uji korelasi product 

moment diketahui bahwa rxy = 0,368 > r tabel dengan taraf signifikasi 5% 

. hal ini menunjukan adanya korelasi antara variabel X dan Y, karena rxy 

> r tabel. dengan demikian dapat dikatakan bahwa program tahfidz Al-
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Qur‟an mempunyai efektivitas yang positif dan signifikan dalam 

memperkuat karakter siswa di Madrasah Aliyah Negeri Lasem.114
67

 

Perbedaan Skripsi yang ditulis oleh Rochmatun Nafi‟ah dari Universitas 

Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul Efektivitas Program Tahfidz 

Al-Qur‟an Dalam Memperkuat Karakter Siswa Di Madrasah Aliyah Negeri 

Lasem, dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu Pembelajaran Tahfidz al-

qur‟an Di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an Imam Syafi‟i Kelurahan Sagerat 

Weru Dua Kecamatan Matuari Kota Bitung yaitu terletak pada lokasi penelitian 

yaitu terletak pada lokasi penelitian. 

Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pembelajaran tahfizh 

al-Qur‟an. 

4. Skripsi yang ditulis oleh Eka Dwi Ermawati yang berjudul “Strategi Guru 

Dalam Pembelajaran Tahfidz Al-Qur‟an di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul 

Ulum Plosorejokademangan Blitar.” Dari data yang telah dikumpulkan 

oleh penulis berdasarkan analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut: 

(1) Pelaksanaan pembelajaran tahfidz Al-Qur‟an di Madrasah Ibtidaiyah 

Miftahul Ulum Plosorejo Kademangan Blitar menerapkan beberapa 

strategi, yaitu: Menggunakan satu jenis mushaf Al-Qur‟an, tidak beralih 

pada ayat berikutnya sebelum ayat yang sedang dihafal benar-benar hafal, 

menghafal urutan-urutan ayat yang dihafalkannya dalam satu kesatuan 

jumlah setelah bnar-benar hafal ayatnya, pengulangan ganda, dan 
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disetorkan pada seorang pengampu. (2) Adapun faktor pendukungnya 

yaitu: a.Faktor pendukung yang berasal dari diri peserta didik atau faktor 

internal, yaitu bakat dan minat, kecerdasan, motivasi, dan usia.b.Faktor 

pendukung yang berasal dari luar diri peserta didik atau faktor eksternal, 

yaitu manajemen waktu menghafal Al-Qur‟an dan lingkungan sosial 

peserta didik (dukungan dari orang tua dan tempat mengahafal). 

Perbedaan Skripsi yang ditulis oleh Eka Dwi Ermawati dari Institut 

Agama Islam Negeri Tulungagung 2018 yang berjudul Efektivitas Program 

Tahfidz Al-Qur‟an Dalam Memperkuat Karakter Siswa Di Madrasah Aliyah 

Negeri Lasem, dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu Pembelajaran 

Tahfidz al-qur‟an Di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an Imam Syafi‟i Kelurahan 

Sagerat Weru Dua Kecamatan Matuari Kota Bitung yaitu terletak pada lokasi 

penelitian yaitu terletak pada lokasi penelitian.
68

 

Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pembelajaran tahfizh al-

Qur‟an. 

5. Skripsi yang ditulis Oleh Riski Bayu Pratama Yang  Berjudul “Model 

Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an Di Sekolah Menengah Kejuruan (Smk) 

Iptek Weru Sukoharjo”, Dari data yang telah dikumpulkan oleh penulis 

berdasarkan analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut: Berdasarkan 

interpretasi data, maka dapat ditarik kesimpulan seperti berikut ini; 

pembelajaran tahfidzul Qur‟an kelas X TKR B menggunakan model 
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pembelajaran interaksi sosial dan kelompok. Adapun pelaksanaan Model 

interaksi sosial pada saatguru memberikan hafalan baru dengan 

memberikan contoh bacaan berulang-ulang dan selalu berinteraksi dengan 

menanyakan siswa pada bacaan yang dianggap siswa sulit serta 

memberitahu hokum tajwidnya. Kemudian siswa menirukan bersama-

sama seperti apa yang dicontohkan oleh seorang guru. Sedangkan model 

pembelajaran kelompok pada saat guru membagi siswa menjadi 7 

kelompokdan setiap kelompok terdapat ketua atau pemimpin kelompok. 

Ketua kelompok diberi tugas oleh guru untuk mengelola kelompok agar 

dapat bekerjasama untuk membaca dan menghafal Al-Qur‟an dengan baik 

dan benar.
69

 

Perbedaan Skripsi yang ditulis oleh Riski Bayu Pratama dari Institut 

Agama Islam Negeri Surakarta 2017 yang berjudul Model Pembelajaran 

Tahfidzul Qur‟an Di Sekolah Menengah Kejuruan (Smk) Iptek Weru Sukoharjo, 

dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu Pembelajaran Tahfidz al-qur‟an Di 

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an Imam Syafi‟i Kelurahan Sagerat Weru Dua 

Kecamatan Matuari Kota Bitung yaitu terletak pada lokasi penelitian yaitu terletak 

pada lokasi penelitian. 

Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pembelajaran tahfizh al-

Qur‟an. 
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6. Tesis yang ditulis oleh Yusra yang berjudul “Penerapan Metode Muraja’ah 

dalam pembelajaran Tahfidzul Qur’an di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an 

Ima Syafi‟I Kota Bitung.”  Dari data yang telah dikumpulkan oleh penulis 

berdasarkan analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pelaksanaan 

pembelajaran pembelajaran dimulai dengan absen dan berdoa, kemudian 

ustadz memotivasi santri tentang keutamaan membaca dan menghafal Al-

Qur‟an, kegiatan inti santri kemudian menyetorkan hafalan mereka kepada 

ustadznya masing-masing, kegiatan penutupdi akhiri dengan doa karatul 

majelis dan salam (2) hasil dari kegiatan menggunakan metode muraja’ah 

sudah cukup baik dan efektif dalam menambah hafalan santri/jumlah hafalan 

santri terus meningkat. (3) faktor pendukung antara lain: kesehatan dan 

Psikologi, Kecerdasan/Intelegensi, motivasi, Lingkungan, Manajemen waktu, 

Tempat dan Lokasi Pondok yang jauh dari keramaian sedangkan faktor 

penghambat yaitu tidak bisa mengatur waktu kurangnya pengasuh dan tenaga 

pengajar, kurangnya fasilitas seperti ruangan yang tidak memadai, malas dan 

kecapean, Sering lupa.
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Perbedaan Tesis yang ditulis oleh Yusra dari Institut Agama Islam Negeri 

Manado 2019 yang berjudul Penerapan Metode Muraja’ah dalam pembelajaran 

Tahfidzul Qur’an di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an Imam Syafi‟I Kota 

Bitung, dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu Pembelajaran Tahfidz al-

qur‟an Di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an Imam Syafi‟i Kelurahan Sagerat 
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Weru Dua Kecamatan Matuari Kota Bitung yaitu terletak pada Rumusan Masalah 

dan Judul yang diangkat 

Persamaannya adalah sama-sama meneliti di Pondok Pesantren Tahfidzul 

Qur‟an Imam Syaf‟I dan sama-sama membahas tentang tahfizh al-Qur‟an  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian 

penelitian adalah jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek 

yang alamiah.
1
 Dengan demikian maka pendekatan penelitian kualitatif bermaksud 

untuk melakukan pengamatan tentang fenomena yang berhubungan dengan 

pembelajaran tahfidz Qur’an. 

Pendekatan penelitian ini termasuk penelitian kualitatif 
2
 Dengan demikian 

pendekatan ini digunakan dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk mengadakan 

pengamatan tentang fenomena-fenomena yang terjadi dalam pembelajaran tahfidz 

Qur’an. 

Penelitian ini akan dikaji lebih mendalam mengenai model dan pelaksanaan 

pembelajaran tahfidz Qur’an. Pada pelaksanaannya dilakukan pencarian gambaran 

dan data deskriptif di lingkungan Pondok Pesantren Tahfidz Qur’an yang dijadikan 

objek penelitian. 
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A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi yang peneliti pilih untuk melaksanakan penelitian yaitu di Pondok 

Pesantren Tahfidz Imam Syafi’I, Jl. Tendeki. Kel. Sagerat Weru Dua, Kec. 

Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Disebabkan perihal yang berkaitan dengan 

skripsi ini terdapat di tempat tersebut. 

Adapun lamanya waktu penelitian ini penulis lakukan yaitu: berlangsung 

selama dua bulan yaitu pada bulan 20 Agustus- 20 Oktober 2019. 

B. Sumber Data 

Sumber data disebut reponden, yaitu orang yang merespon atau menjawab 

pertanyaan, baik tertulis maupun lisan.
1
peneliti mengambil data dengan dua 

sumber data yaitu:  

1. Data Primer 

 Data Primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung melalui 

wawancara dan observasi kepada pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. 

2
 yakni Pada Pondok Tahfidz Imam Syafi’i Kelurahan Sagerat Weru Dua 

Kecamatan Matuari Kota Bitung khususnya kepada pihak Pondok yaitu pimpinan 

pondok, pengurus pondok, dan para santri. 

2. Data Sekunder 
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Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh tidak secara langsung 

dari objek penelitian atau data diperoleh dari literatur dokumentasi. Dan di sini 

peneliti menggunakan data seperti buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan judul penelitian. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

  Dalam hal ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data  sebagai 

berikut: 

1. Observasi 

 Observasi yaitu suatu cara untuk mengadakan penelitian dengan jalan 

mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis.
3
 Dimana penulis 

melakukan pengamatan langsung, tehnik ini juga digunakan untuk mendapatkan 

data mengenai kondisi Pondok Pesantren Tahfidz Qur’an meliputi identitas 

Pondok, sejarah berdirinya Pondok Pesantren Tahfidz Imam Syafi’i, pimpinan, 

saran prasarana, para santri, data guru, meliputi konsep, model, pelaksanaan, serta 

masalah dalam Podok Pesantren Tahfidz tersebut. 

2. Wawancara (interview) 

 Wawancara adalah adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan kepada responden dan mencatat atau merekam jawaban-jawaban 

responden.
4
 Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam 

penelitian ini, yang menjadi narasumber diantaranya adalah Pimpinan Pondok, 

                                                           
 

3
Tukiran Taniredja dan Hadayati Mustafidah, Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar), 

(Bandung: Alfabeta, 2011), h. 47. 

4
Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 173 
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Guru Tahfidz, dan santri Pondok Pesantren Tahfidz Imam Syafi’i Kota Bitung. 

Peneliti mengunakan teknik ini untuk mencari data terkait penelitian ini. 

3. Dokumentasi  

 Dokumentasi adalah pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan 

pada subjek penelitian. Dokumen yang digunakan pada penelitian ini berupa 

daftar responden peneltian, foto kondisi Pondok Pesantren Tahfidz Imam Syafi’i, 

foto pelaksanaan pembelajaran Tahfidz, aktifitas para santri dalam pembelajaran, 

aktifitas guru dan santri dalam pelaksanaan pembelajaran Tahfidz Qur’an. 

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data adalah langkah yang sangat urgen dan menentukan karena 

melalui analisis yang optimal dengan interprestasi yang tepat maka akan diperoleh 

hasil penelitian yang bermakna. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik analisis data kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif 

dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan.  

Analisis data dalam penelitian kualitatif tidak terpisah dari proses 

pengumpulan data. Sebelum penulisan laporan dimulai, maka terlebih dahulu 

dilakukan analisis data yang meliputi tiga tahap yaitu sebagai berikut: 

1. Reduksi Data, yaitu melakukan pemilihan, pemusatan, penyerdehanaan, 

pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dan catatan di 

lapangan. 

2. Penyiapan Data, yaitu menelusuri informasi yang memungkinkan 

dilakukannya penarikan kesimpulan penelitian. 
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3. Menarik Kesimpulan, yaitu penulis merumuskan kesimpulan penelitian yang 

berkaitan dengan permasalahan pokok penelitian.
5
 

E. Instrumen Penelitian 

1. Pedoman Wawancara 

 Pedoman wawancara merupakan instrumen dalam pengumpulan data. 

Secara garis besar instrument tersebut dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu:  

a. Bentuk pedoman wawancara terstuktur yaitu bentuk pedoman wawancara 

yang disusun secara terperinci mengenai hal-hal yang ingin ditanyakan. 

b. Bentuk pedoman wawancara yang tidak terstuktur yakni suatu bentuk 

pedoman wawancara yang hanya menurut pokok-pokok pikiran yang 

ditanyakan. 

F. Pengujian Keabsahan Data 

 Dalam pengujian keabsahan data, peneliti menggunakan tiga macam 

triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu, 

berikut penjelasannya: 

1. Triangulasi dengan menggunakan sumber 

 Penulis mengecek dan membandingkan kembali data hasil wawancara 

antar narasumber terkait dan membandingkan data hasil dokumentasi antar 

dokumen. yang diperoleh dari pimpinan pondok, Pembina, dan santri di Pondok 

Tahfizh Imam Syafi’i 

                                                           
5
 Rosady Ruslan, Metode Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 31  
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2. Triangulasi dengan tehnik pengumpulan data 

 Triangulasi Teknik ini digunakan oleh Peneliti stelah mendapatkan 

hasil wawancara dari narasumber yang kemudian dicek dengan hasil observasi 

dan dokumentasi, dari kedua teknik tersebut tentnya akan menghasilkan sebuah 

kesimpulan terkait Pembelajaran Tahfidz Qur’an di Pondok Pesantren Tahfidz 

Imam Syafi’i Kelurahan Sagerat Weru Dua Kecamatan Matuari Kota Bitung.  

3. Tiangulasi Dengan Teori/konsep-konsep para ahli 

 Penulis menggunakan teori atau konsep para ahli yaitu degan cara 

membandingkan hasil temuan pengumpulan data di atas dan beberapa sumber 

data (pimpinan, Pembina, dan para santri) yang terkait tentang penelitian tentang 

Pembelajaran Tahfidz Qur’an Di Pondok Pesantren Tahfidz Imam Syafi’i 

Kelurahan Sagerat Weru Dua Kecamatan Matuari Kota Bitung. 

G. Prosedur Penelitian 

 Pelaksanaan penelitian ini terdiri dari empat tahap yaitu, pra penelitian 

tahap sebelum ke lapangan, tahap prose penelitian, tahap penyususnan, dan tahap 

penyelesaian, adapun tahap tahap yang peneliti deskripsikan sebagi berikut: 

1. Tahap Pra Penelitian 

 Tahap ini meliputi penentuan fokus penelitian yaitu dimulai sejak 

November 2018 dimana peneliti mengajukan judul, observasi lapangan 

setelah data-data yang diperlukan di dapat peneliti mulai menyusun 



66 
 

proposal penelitian hingga melakukan seminar proposal pada 4 Januari 

2019. 

2. Proses Penelitian 

 Setelah melewati tahap perbaikan dilanjutkan ketahap selanjutny yaitu 

tahap proses penelitian atau penelitian di lapanagan, peneliti melakuakan 

penelitian pada 20 Agustus sampai 20 Oktober, pada tahap ini peneliti 

melakukan pengumpulan data-data yang berkaitan dengan skripsi peneliti, 

data diperoleh dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

3. Tahap Penyusunan 

 Tahap penyusunan skripsi adalah tahap selanjutnya setelah 

didapatkannnay hasil data dari proses penelitian lapangan, tahap 

penyusunan dilakukan sejak September samapai dengan November 2019. 

Tahap ini meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua 

rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna data. 

Setelah itu melakukan konsultasi hasil penelitian dengan dosen 

pembimbing untuk mendapatkan perbaikan dan saran. 

4. Tahap Penyelesaian 

 Tahap pnyelesaian yaitu tahap akhir dari prosespenelitian dimana 

skripsi yang telah selesai akan dipaparkan kepada penguji skripsi dan 

untuk sampai disitu harus melewati beberapa tahap seperti seminar hasil 

skripsi, perbaikan atau revisi, konsultasi dengan pembimbing dan ujian 

skripsi.  
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Tabel: 3.1 

Matriks Tahapan-tahapan penelitian 

No Kegiatan 2018 2019 

Nov Des Ja Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov D

es 

1.  Tahap pra penelitan      

 a. Pengajuan Judul               

 b. Observasi Awal               

 c. Penyusunan Proposal               

 d. Pengajuan Proposal               

 e. Seminar Proposal               

 f. Perbaikan Proposal               

 g. Konsultasi 

Pembimbing 

              

2. Proses Penelitian  

 a. Turun Penelitian               

 b. Pengumpulan Data               

 c. Analisis Data               

3. Tahap Penyusunan  

 a. Penyusunan Skripsi               

 b. Perbaikan Skripsi               

 c. Konsultasi 

Pembimbing 

              

4. Tahap Penyelesaian  
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 a. Seminar Hasil               

 b. Perbaikan Skripsi               

 c. Konsultasi 

Pembimbing 

              

 d. Ujian Skripsi               
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BAB IV 

HASIL TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Profil  dan Sejarah Pondok Pesantren Tahfidzul-Qur’an Imam Syafi’i 

1. Sejarah 

Ide pendirian pondok pesantren Imam Syafi’i muncul karena adanya 

kegelisahan dari sebagian kaum muslimin yang ada di Kota Bitung, lebih khusus lagi 

kegelisahan itu datang dari Zainal Dama dan beberapa ikhwan di Kota Bitung yang 

sering melakukan kajian-kajian Islam di beberapa Masjid di Kota Bitung. Mereka 

melihat situasi masyarakat khususnya kaum muslimin di Kota Bitung. Belum terlalu 

akrab dengan Al-Qur’an, Zainal Dama dan teman-teman melihat bahwa masyarakat 

khususnya kaum muslimin belum memiliki ghiroh atau kemauan yang besar  untuk 

mendekatkan diri mereka dengan Al-Qur’an, sehingga dalam aplikasi mereka masih 

sangant jauh dari amalan-amalan Al-Qur’an. Masih banyak umat Islam di Kota 

Bitung yang bacaan Al-Qur’annya belum bagus (tidak sesuai dengan hokum tajwid) 

bahkan sebagian imam-imam masjid yang ada di Kota Bitung, bacaan mereka masih 

harus banyak ditingkatkan. Melihat kondisi ini, Zainal Dama berinisiatif untuk 

mendirikan pondok pesantren Tahfidzul Qur’an dan keinginan ini di sambut baik oleh 

beberapa ikhwan, akhirnya mereka berembuk sambil mengumpulkan dana untuk 

membicarakan pendirian Pondok Pesantren. Alhamdulillah keinginan mulia tersebut 

terwujud, dan pada tanggal 18 Agustus 2017 pondok pesantren Tahfidzul Qur’an 

Imam Syafi’I Kota Bitung resmi di deklarasikan. 
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Alasan mendeklarasikan pada tanggal 18 Agustus, karena para pengurus 

betul-betul cinta NKRI, yang rencana awalnya akan di deklarasikan pada tanggal 

17 Agustus, tapi berhubung semua di sibukkan dengan upacara, sehingga 

dideklarasikan pada besok harinya, yang bertepatan dengan hari Jum‟at, hari 

keberkahan bagi Umat Islam. Inilah yang menjadi latar belakang berdirinya 

pondok pesantren Tahfidzul Qur‟an Imam Syafi‟I Kota Bitung. 

1. Identitas Pondok 

Dalam penelitian skripsi ini peneliti melakukan penelitian di Pondok 

Pesantren Tahfidzul-Qur‟an  Imam Syafi‟i, yang beralamatkan di Jl. Tendeki, Kel. 

Sagerat Weru Dua, Kec. Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara, Pondok ini berdiri 

pada 18 agustus tahun 2017, yang didirikan oleh Ustadz Zainal Dama. Lc. Selaku 

pimpinan pondok pesantren Tahfidzul Qur‟an Imam Syafi‟i. Untuk mencari 

informasi tentang Pondok Tahfizh Imam Syafi‟i Kota Bitung ini bisa melalui via 

telepon dengan nomor 0813-5649-5300. 

2. Visi dan Misi Pondok Tahfizh Imam Syafi’i 

Untuk visi dan misi, Pondok Tahfizh Imam Syafi‟i Kota Bitung memiliki 

satu visi dan lima misi. Visi dari Pondok Tahfizh Imam Syafi‟i Kota Bitung yaitu 

membentuk generasi Qur‟ani yang berilmu dan berkepribadian Islami di daerah 

nyiur melambai. Sedangkan untuk misi yaitu: (1) menjadi lembaga pendidikan 

yang mencetak Hafidz/Hafidzoh; (2) mampu mengaktualisasikan Al-Qur‟an 

dalam kehidupan social; (3) memiliki wawasan ilmu syar‟i sesuai pemahaman 

ahlusunnah wal jama‟ah; (4) mampu menjadi pribadi yang berakhlak mulia; (5) 
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mencetak kader pengahafal Al-Qur‟an yang memiliki dedikasi tinggi dalam 

berdakwah dan pelayanan ummat. 

3. Tujuan Pondok Tahfizh Imam Syafi’i 

Untuk tujuan Pondok Tahfidz Imam Syafi‟i Kota Bitung memiliki empat 

tujuan yaitu: (1) mengembangkan kreatifitas anak dalam Pendidikan Agama Islam 

Agar Tumbuh Berkembang menjadi Nilai Spritual yang handal disekitarnya; (2) 

menyebarluaskan ajaran Agama Islam; (3) tempat belajar santri Pondok Tahfizh 

Imam Syafi‟i khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya;(4) membina 

generasi bangsa dalam memperoleh Ilmu Agama Islam sebagai modal hidupnya di 

masa mendatang.  

4. Jumlah Santri Pondok PesantrenTahfidzul-Qur’an Imam Syafi’i 

Menurut sumber data sekertaris pondok pesantren Tahfidzul-Qur‟an Imam 

Syafi‟i Kota Bitung terdapat dua gedung yang satunya digunakan untuk para 

santri tidur dan kegiatan yang lain dan gedung yang satu digunakan untuk proses 

pembelajaran yang tahfidz al-Qur‟an. Dan jumlah keseluruhan ada 68 orang. Data 

yang diperoleh dari sekertaris Pondok Tahfidz imam Syafi‟i. 

5. Struktur Kepengurusan Pondok Pesantren Tahfidzul-Qur’an Imam 

Syafi’i 

Menurut sumber data dari sekertaris yang didapatkan struktur 

kepengurusan pondok pesantren tahfidz Imam Syafi‟I Kota Bitung dipimpin oleh 

ustadz Zainal Dama Lc, dan tiga orang pengajar yaitu Syarif Maulana Laraga 
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sebagai Wakil pimpinan dan pengajar, Rahmatullah, S.Pd.I sebagai sekertaris dan 

bagian kesiswaan dan Ahmad Reza sebagai Administrasi dan pengajar. 

6. Data Pengajar, Santri, dan Program-Program Tahfidz Imam Syafi’i 

a. Pengajar/pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Imam Syafi’i 

Pengajar/pengasuh merupakan faktor yang paling penting dalam kegiatan  

proses menghafal santri. Karena keberadaannya sangat mempengaruhi kegiatan 

tersebut, sekaligus menetukan pencapaian tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, 

kualitas pengajar sanagat menentukan keberhasilan tujuan pembelajaran yang 

ingin di capai. Adapun pengajar dan pengasuh di Pondok Pesantren Tahfidzul 

Qur‟an Imam Syafi‟I berjumlah 4 orang sudah termasuk Pimpinan Pondok. 

b. Program Tahfidz Qur’an Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Imam 

Syafi’i 

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an Imam Syafi‟i ini memliki tiga program 

diantaranya yaitu: (1) program 30 juz terdiri dari 43 orang yang di dalamnya 

terdiri ikhwan saja; (2) program 5 juz terdiri dari 8 orang yang didalamnya 

terdapat 6 akhwat dan 2 ikhwan; (3) program juz 30 18 orang yang didalamnya 

terdapat 10 akhwat dan 7 ikhwan. Akan tetapi yang tinggal di dalam pondok 

tersebut hanya program 30 juz saja mengingat sarana dan prasaranaya belum 

mencukupi. 

Program 5 juz ini mereka hanya datang sepekan tiga kali untuk 

menyetorkan hafalan mereka saja dengan guru tahfidz yang sudah ditentukan, 

untuk program 5 juz ini biasanya terdiri dari orang yang dewasa dan bisa juga 
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anak-anak. Sama halnya dengan program 5 juz, program juz 30 juga mereka 

hanya datang sepekan tiga kali untuk menyetorkan hafalan mereka program ini 

lebih diminati oleh anak-anak yang masi duduk di bangku sekolah Dasar. Akan 

tetapi pada tahun ini program 5 juz dan program juz 30 ini sudah vacum atau 

sudah tidak datang menyetorkan hafalan mereka. 

Tidak sampai disitu program 30 juz dibagi menjadi tiga kelas yang masing-

masing ada yang mengawasinya adapun nama kelasnya yaitu mustawwa I yang di 

awasi oleh Syarif Maulana Laraga yang berisi 20 santri, kemudian mustawwa III 

yang terdiri dari 10 santri dan diawasi oleh Rahmatullah, S.Pd.I, kemudian yang 

terakhir mustawwa V yang terdiri dari 13 santri dan diawasi oleh Ahmad Reza. 

Berikut adalah rincian programnya: 

1. Program harian 

Setiap hari santri wajib menambah hafalan baru, dengan target satu 

halaman Al-Qur‟an hal ini di laksanakan pada ba‟da shubuh yang 

dimulai dengan pemberian motivasi dan dilanjutkan dengan proses 

penyetoran hafalan 

2. Program pekanan  

Di akhir pekan setiap santri wajib menyetorkan hafalan, sebanyak 

dua stegah lembar, dua setenga lembar ini merupakan gabungan hafalan 

yang telah mereka setorkan dari hari senin sampai hari jum‟at 

3. Program bulanan  



74 
 

 
 

Di akhir bulan setiap santri wajib mengikuti ujian bulanan, yaitu 

meyetorkan 10 halaman atau 1 juz Al-Qur‟an. 

A. Temuan Penelitian 

1. Model pembelajaran Tahfidz Qur’an di Pondok Tahfidz Imam Syafi’i 

Kelurahan Sagerat Weru Dua Kecamatan Matuari Kota Bitung 

Berdasarkan hasil temuan, adapun model pembelajaran tahfidz Qur‟an 

yang ada di Pondok tahfidz Imam Syafi‟I yaitu model pembelajaran Talaqqi 

dimana para santri menyetorkan hafalan mereka pada pembina mereka masing-

masing, Model pembelajaran tahfidz Qur‟an di sini yaitu satu persatu santri maju 

didepan guru kemudian menyetorkan hafalannya, ketika ada salah sang guru 

langsung memperbaiki bacaannya.
1
 

Adapun metode yang digunakan dalam mengahafalkan Al-Qur‟an yaitu 

santri membaca berulang-ulang mushaf sampai ia benar-benar menghafalkannya 

dengan menggunakan Al-Qur‟an perblok yang khusus untuk menghafal Al-

Qur‟an. 

2. Pelaksanaan pembelajaran Tahfidz Qur’an di Pondok Tahfidz Imam 

Syafi’i Kelurahan Sagerat Weru Dua Kecamatan Matuari Kota Bitung 

Pelaksanaan pembelajaran Tahfidz Qur‟an di bagi menjadi tiga tahapan yaitu :
2
 

a. Tahap Perencanaan 
                                                           

1
 Rahmatullah, (Terlampir pada matriks wawancara poin 5.2, h. 97) 

2
 Syarif Maulana Laraga, (Terlampir pada matriks wawancara poin  7.1, h.99) 
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Santri mempersiapkan hafalan mereka sebelum pembelajaran dimulai, 

pada tahap ini santri dituntut untuk menguasai hafalan mereka agar nantinya tidak 

terbata-bata dalam menyetorkan hafalan mereka, dalam satu hari santri 

ditargetkan menghafal satu halaman Al-Qur‟an, persiapan yang lain yaitu santri 

menyiapkan Al-Qur‟an perblok atau Al-Qur‟an warna warni agar mempermudah 

mereka dalam menghafal Al-Qur‟an. 

b. Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan pembelajaran tahfidz Qur‟an ini dilaksanakan pada ba‟da 

subuh
3
, yang dimulai dengan pemberian motivasi dari pembina agar lebih 

semangat dalam menghafal Al-Qur‟an, kemudian dilanjutkan penyetoran hafalan 

mereka.  

c. Tahap Evaluasi 

Tahap ini sangatlah penting, pada tahap ini santri tidak hanya dituntut 

menghafal Al-Qur‟an saja tetapi santri akan dites kembali hafalan mereka, 

evaluasi di pondok tahfidz Imam Syafi‟i dilakukan pada satu minggu satu kali 

tepatnya pada hari sabtu, kemudian satu bulan satu kali tepatnya pada akhir bulan.  

 Pelaksanaan pembelajaran Tahfidz Qur‟an di Pondok Tahfidz Imam 

Syafi‟I dinilai sudah cukup efektif, tetapi adapun kendala yang di alami yaitu dari 

santri sendiri, adapun kendalanya yaitu: 

                                                           
3
 Rahmatullah, (Terlampir pada matriks wawancara poin  4.2, h.97 ) 
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a. Adanya tugas dari sekolah sehinga konsentrasi mereka terpecah yang 

membuat mereka kadangkala tidak mencapai target 

b. Timbulnya rasa malas dan rasa  bosan 
4
 

c. Muncul ayat-ayat yang menurut mereka susah dihafal 

Terlepas dari kendala di atas, mereka masih bisa menimalisir dengan cara 

mempergunakan waktu sebaik mungkin, memotifasi diri bahwa menghafal Al-

Qur‟an merupakan kegiatan yang mulia, dan menggunakan pensil untuk 

menggaris bawahi ayat-ayat yang menurut mereka sulit untuk dihafal. 

B. Pembahasan 

1. Model pembelajaran Tahfidz Qur’an di Pondok Tahfidz Imam Syafi’i 

Kelurahan Sagerat Weru Dua Kecamatan Matuari Kota Bitung 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di dalam kelas. 

Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan 

digunakan, termasuk didalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam 

kegiatan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. 

Model pembelajaran yang dipakai di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an 

Imam Syafi‟I adalah Talaqqi. Model talaqqi yaitu presentasi hafalan sang murid 

kepada gurunya.
5 Akan tetapi ada dua jenis talaqqi yang populer telah diterapkan. 

Pertama, guru membacakan Al-Qur‟an, sedangkan murid menyimak, lalu 

                                                           
4
 David Umar, (Terlampir pada matriks wawancara poin 5.3 h.106) 

5
 Bahirul Amali Herry, Agar Orang Sibuk Bisa Menghafal al-Qur'an (Yogyakarta: Pro-U 

Media , 2012), h. 83. 
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mengikutinya persis seperti yang dibacakan/diajarkan olehnya. Kedua, murid 

membacakan al-Qur‟an dihadapan guru, sedangkan sang guru memperhatikan 

bacaannya dan meluruskannya sehingga sesuai dengan kaidah yang benar. Kedua 

macam talaqqi tersebut bisa dikombinasikan atau diselang-seling.
6
 

Kedua jenis Talaqqi di atas juga di pakai oleh Pondok Pesantren Tahfidzul 

Qur‟an Imam Syafi‟I, yang pertama biasanya setelah santri maju kedepan guru 

akan mentahsinkan terlebih dahulu ayat yang akan dihafalkan oleh santri, kedua 

santri terlebih dahulu menyetorkan hafalan mereka kemudian sang guru 

menyimaknya jika ada salah dalam pelafalan maka sang guru langsung 

memperbaiki pelafalan ayat tersebut, jika dalam menyetorkan hafalan para santri 

masih belum lancar maka guru akan memberikan kesempatan untuk 

mempermantap kembali pelafalan Al-Qur‟an tersebut hal ini ditandai dengan guru 

memberi kode ke ayat mushaf santri yang digunakan untuk menghafal dengan 

menggunakan pensil. 

2. Pelaksanaan pembelajaran Tahfidz Qur’an di Pondok Tahfidz Imam 

Syafi’i Kelurahan Sagerat Weru Dua Kecamatan Matuari Kota Bitung 

Pembelajaran Tahfidz Qur‟an di Pondok Pesantren Imam Syafi‟I adalah 

menyiapkan generasi muda yang cinta Al-Qur‟an dengan cara menghafalkannya, 

tidak hanya itu santripun dituntut untuk menjaga hafalan mereka dengan cara 

murojaah atau mengulang kembali hafal-hafalan mereka. Menghafal Al-Qur‟an 

merupakan kegiatan yang mulia dan bernilai ibadah jika dilakukan ikhlas karena 

                                                           
6
 Ulin Nuha Mahfudhon, Jalan Penghafal al-Qur’an (Jakarta: Elex media komputer, 

2017), h. 80. 
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Allah dan bukan untuk mengharapkan pujian dunia, bahkan sala satu ciri orang 

yang berilmu menurut standard Al-Qur‟an adalah mereka yang memiliki hafalan 

Al-Qur‟an. Firman Allah Q.S Al-Ankabut/29: 49  sebagai berikut: 

                                                                                                                        
 

Terjemahannya : 

“Sebenarnya Al-Qur‟an itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada 

orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat 

kami kecuali orang-orang yang zalim.”
7
 

 Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ayat diatas adalah Al-Qur‟an ini adalah 

ayat-ayat yang jelas dan tegas dalam menunjukkan kebenaran, baik perintah, 

larangan ataupun informasi yang dijaga para ulama serta dimudahkan oleh Allah 

bagi mereka untuk menghafal, membaca, dan menafsirkan. Ibnu Jarir memilih 

pendapat bahwa makna firman Allah “Sebenarnya Al-Qur’an itu adalah ayat-ayat 

yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu.” Bahkan , pengetahuan 

bahwa engkau tidak pernah membaca sebelum kitab ini suatu Kitabpun dan kamu 

tidak menulis suatu Kitab dengan tangan kananmu adalah ayat-ayat yang nyata di 

dalam dada orang-orang yang diberi ilmu di antara Ahlul Kitab. Hal itu dinukil 

dari Qatadah dan Ibnu Jurajj. 

 Dan firman Allah “Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami 

kecuali orang-orang yang zhalim,” yaitu, tidak ada yang mendustakannya dan 

tidak ada yang mengurangihaknya serta menolaknya kecuali orang-orang yang 

                                                           

7
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h.559 
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zalim, yaitu orang-orang yang melampaui batas lagi keras kepala, dimana mereka 

mengetahui kebenaran dan kemudian menentangnya.
8
 

Dari data yang peneliti kumpulkan melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi yang dilakukan di Pondok Pesantren Imam Syafi‟I menunjukkan 

pelaksanaan pembelajaran Tahfidz Qur‟an di bagi menjadi tiga tahapan yakni di 

mulai dari Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, dan evaluasi 

a. Tahap Perencanaan 

Kewajiban utama seorang penghafal Al-Qur‟an adalah ia harus 

menghafalkan setiapharinya minimal satu halaman dengan tepat dan benar. 

Kemudian pilihlah waktu yang tepat untuk menghafal Al-Qur‟an seperti : (1) 

sebelum tidur malam lakukan persiapan terlebih dahulu dengan membaca dan 

mengahafal satu halaman secara perlahan atau tidak perlu di hafal secara 

mendalam (2) setelah subuh hafalkan satu halaman tersebut dengan hafalan yang 

mendalam dan tenang dengan konsentrasi yang tinggi. Ulangi terus hafalan 

tersebut sampai benar-benar hafal di luar kepala. 

Seperti halnya yang ada di Pondok Tahfidz Imam Syafi‟I ini dalam tahap 

persiapan para santri akan mempersiapkan hafalan baru mereka sejak malam, 

dengan cara di baca berulang-ulang sampai ada gambaran di kepala kemudian 

pada pagi hari mereka tinggal memperkuat hafalan mereka. Hal ini dilakukan agar 

hafalan mereka benar-benar dihafal dengan tepat dan benar. 

                                                           

8
 Abdullah bin Muhammad bin „Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir,h. 

177-179 
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Para santri mempersiapkan hafalan mereka sebelum pembelajaran di 

mulai, pada tahap ini santri dituntut untuk menguasai hafalan mereka agar 

nantinya tidak terbata-bata dalam menyetorkan hafalan mereka, dalam satu hari 

santri ditargetkan menghafal satu halaman Al-Qur‟an, persiapan yang lain yaitu 

santri menyiapkan Al-Qur‟an perblok atau Al-Qur‟an warna warni agar 

mempermudah mereka dalam menghafal Al-Qur‟an. 

b. Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan pembelajaran tahfidz Qur‟an ini dilaksanakan pada ba‟da 

Shubuh, jika waktu tidak mencukupi untuk menyetorkan hafalan mereka maka 

para santri akan diberi kesempatan menyetorkan hafalan mereka pada waktu jam 

istirahat, kegiatan selanjutnya yaitu, pemberian motivasi dari guru agar lebih 

semangat dalam menghafal Al-Qur‟an. Selanjutnya para santri maju satu persatu 

untuk menyetorkan hafalan mereka kepada guru, Dalam penyetoran hafalan para 

santri maju satu persatu sesuai kesiapan adapun kalau tidak ada yang berani untuk 

maju maka guru akan memanggil satu persatu secara acak. Tujuan dari 

pelaksanaan pembelajaran ini yaitu agar para santri lebih terkontrol hafalan 

mereka.  

Dalam proses pembelajaran Tahfidz Qur‟an ini tidak selamanya berjalan 

mulus seringkali ustadz mendapati santri yang tidak lancar hafalannya hal ini di 

siasati oleh ustadz dengan memberikan kode kepada santri agar mengingat 

kembali ayat yang dihafalkan, ketika tiga kali kode yang diberikan oleh ustadz 
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tidak dapat diingat oleh santri maka ustadz akan memperbaiki hafalan mereka 

kemudian diberi kesempatan lagi untuk melancarkan hafalan mereka. 

Terlepas dari kesalahan yang telah ditunjukkan oleh ustadz, hendaknya 

santri melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) memberi tanda kesalahan denagn 

mencatatnya atau menggaris bawahi ayat yang lupa memakai pencil (2) 

memperbaiki kembali sampai dianggap benar oleh ustadz (3) bersabar untuk tidak 

menambah materi hafalan baru keculai materi dan hafalan lama sudah benar-benar 

dikuasai 

c. Tahap Evaluasi 

Evaluasi adalah pengukuran dan perbaikan dalam kegiatan yang 

dilaksnakan, seperti membandingkan hasil-hasil kegiatan yang dibuat. Tujuannya 

agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan 

dapat terseleggarakan. 

Dalam pembelajaran tahfidz Qur‟an juga dibutuhkan yang namanya 

evaluasi, Tahap ini sangatlah penting, pada tahap ini santri tidak hanya dituntut 

menghafal Al-Qur‟an saja tetapi santri akan dites kembali hafalan mereka, 

evaluasi di pondok tahfidz Imam Syafi‟i dilakukan pada satu minggu satu kali 

tepatnya pada hari sabtu, kemudian satu bulan satu kali tepatnya pada akhir bulan.  

Pada evaluasi perminggu santri akan menyetorkan atau memurojaah ayat 

yang telah dihafalkan sejak hari senin sampai jumat, jika di jumlah lembar Al-

Qur‟an yang akan disetorkan kembali dari senin sampai dengan jumat yaitu 
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sebanyak dua setengah lembar, kemudian evaluasi perbulan dilaksanakan perakhir 

bulan dan akan di tes kembali ayat-ayat sudah pernah mereka setorkan. 

 Pelaksanaan pembelajaran Tahfidz Qur‟an di Pondok Tahfidz Imam 

Syafi‟I dinilai sudah cukup efektif, tetapi adapun kendala yang di alami yaitu dari 

santri sendiri, adapun kendalanya yaitu: 

d. Adanya tugas dari sekolah sehingaa konsentrasi mereka terpecah yang 

membuat mereka kadangkala tidak mencapai target 

e. Timbulnya rasa malas 

f. Muncul ayat-ayat yang menurut mereka susah untuk dihafal 

Terlepas dari kendala di atas, mereka masih bisa menimalisir dengan cara 

mempergunakan waktu sebaik mungkin, memotifasi diri bahwa menghafal Al-

Qur‟an merupakan kegiatan yang mulia, dan menggunakan pensil untuk 

menggaris bawahi ayat-ayat yang menurut mereka sulit untuk dihafal. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan  

Telah dilakukan analisis mengenai Pembelajaran Tahfidz Al-Qur’an di 

Pondok Pesantren Tahfidz Imam Syafi’i Kelurahan Sagerat Weru Dua Kecamatan 

Matuari Kota Bitung. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 

1. Model pembelajaran Tahfidz Qur’an di Pondok Tahfidz Imam Syafi’i Kelurahan 

Sagerat Weru Dua Kecamatan Matuari Kota Bitung 

Adapun model pembelajaran tahfidz Qur’an yang ada di Pondok tahfidz Imam 

Syafi’I yaitu Talaqqi. Model ini biasanya para santri menyetorkan hafalan mereka 

pada pembina mereka masing-masing, Model pembelajaran tahfidz Qur’an di sini 

yaitu satu persatu santri maju didepan guru kemudian menyetorkan hafalannya, ketika 

ada salah sang guru langsung memperbaiki bacaannya 

2. Pelaksanaan pembelajaran Tahfidz Qur’an di Pondok Tahfidz Imam Syafi’i 

Kelurahan Sagerat Weru Dua Kecamatan Matuari Kota Bitung 

Pelaksanaan pembelajaran Tahfidz Qur’an di bagi menjadi tiga tahapan yaitu : 

a. Tahap Persiapan 

Para santri mempersiapkan hafalan mereka sebelum pembelajaran di mulai, pada 

tahap ini santri dituntut untuk menguasai hafalan mereka agar nantinya tidak terbata-

bata dalam menyetorkan hafalan mereka, dalam satu hari 
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santri ditargetkan menghafal satu halaman Al-Qur’an, persiapan yang lain 

yaitu santri menyiapkan Al-Qur’an perblok atau Al-Qur’an warna warni agar 

mempermudah mereka dalam menghafal Al-Qur’an 

a. Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan pembelajaran tahfidz Qur’an ini dilaksanakan pada ba’da 

magrib, yang dimulai dengan pemberian motivasi dari pembina agar lebih 

semangat dalam menghafal Al-Qur’an, kemudian dilanjutkan penyetoran hafalan 

mereka.  

b. Tahap Evaluasi 

Tahap ini sangatlah penting, pada tahap ini santri tidak hanya dituntut 

menghafal Al-Qur’an saja tetapi santri akan dites kembali hafalan mereka, 

evaluasi di pondok tahfidz Imam Syafi’i dilakukan pada satu minggu satu kali 

tepatnya pada hari sabtu, kemudian satu bulan satu kali tepatnya pada akhir bulan.  

A. Saran 

Dalam penelitian ini kiranya perlu disampaikan beberapa saran yang dapat 

bermanfaat. Adapun saran yang membangun untuk kemajuan Pembelajaran 

Tahfidz Al-Qur’an di Pondok Pesantren Tahfidz Imam Syafi’I Kelurahan Sagerat 

Weru Dua Kecamatan Matuari Kota Bitung, Yaitu: 

1. Penambahan guru tahfidz agar santri lebih terkontrol lagi 

2. Lebih menggunakan metode yang kreatif dalam proses pembelajaran 
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Struktur Pondok Pesantren Tahfidzul-Qur’an Imam Syafi’I Kota Bitung 

 

Pimpinan Pondok 

Zainal Dama, Lc 

Wakil Pimpinan Pondok  

Syarif Maulana Laraga 

Kesiswaan  

Rahmatullah, S.Pd.I 

Bendahara 

Achmad Reza 

Sekertaris  

Rahmatullah, S.Pd.I 
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PEDOMAN OBSERVASI 

Dalam kegiatan observasi yang dilakukan, peneliti mengambil 

pembelajran  tahfidz Al-Qur’an di Pondok Pesantren Tahfizul-Qur’an Imam 

Syafi’i Kelurahan Sagerat Weru Dua Kecamatan Matuari Kota Bitung 

1. Aspek yang diamati dalam pembelajaran tahfidz Qur’an 

Tempat berlangsungnya proses kegiatan dilaksanakan 

Waktu berlangsungnya proses penerapan metode tahfizh 

2. Aspek yang diamati saat proses pembelajaran tahfizh al-Qur’an 

Mengamati proses pelaksanaan pembelajaran tahfizh al-Qur’an 
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MATRIKS 

PEDOMAN WAWANCARA 

(Pembelajaran Tahfidz Qur’an di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Imam Syafi’I 

Kelurahan Sagerat Weru Dua Kecamatan Matuari Kota Bitung) 

 

No  Daftar 

Pertanyaan 

Narasumber Waktu  Hasil Wawancara 

1.  Kapan Pondok ini 

didirikan? 

Zainal Dama Lc 

(Pimpinan 

Pondok) 

 

 

Zainal Dama Lc 

 

 

 

 

Zainal Dama Lc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

September 

2019 

1.1 Pondok ini 

didirikan pada 

18 Agustus 

2017 

2.  Siapakah pendiri 

Pondok ini? 

 

 

 

 2.1 Pendirinya saya 

sendiri 

3.  Apa visi misi 

Pondok? 

 3.1 Visi dari 

Pondok Tahfizh 

Imam Syafi’i 

Kota Bitung 

yaitu 

membentuk 

generasi 

Qur’ani yang 

berilmu dan 

berkepribadian 

Islami di daerah 

nyiur melambai. 

Sedangkan 

untuk misi yaitu 

mencetak kader 

pengahafal Al-

Qur’an yang 

memiliki 

dedikasi tinggi 

dalam 

berdakwah dan 

pelayanan 

ummat. 
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Zainal Dama Lc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Bagaimana sejarah 

berdirinya Pondok 

Tahfidz Imam 

Syafi’i? 

 4.1 Pondok ini 

didirikan pada 

18 agustus 

2017, 

pendirinya saya 

sendiri hal yang 

melatarbelakang

i berdirinya 

pondok ini 

pertama yaitu 

karena memang 

cita-cita saya 

sejak dulu 

kemudian 

melihat keadaan 

masyarakat 

yang ada di 

Sulawesi utara 

secara umum 

khususnya yang 

ada di kota 

Bitung dan 

sekitarnya, 

belum ada 

pondok tahfidz 



95 
 

5.  Bagaimana kondisi 

awal didirikan 

Pondok dengan 

kondisi yang 

sekarang ?  

Zainal Dama Lc  5.1 Kondisi awal 

pondok tahfidz 

Qur’an Imam 

Syafi’i yang 

dibangun pada 

tahun 2017 

adalah kalau 

dari segi 

bagunan dan 

fasilitas adalah 

tidak jauh 

berbeda dengan 

yang sekarang, 

kecuali 

bangunan yang 

di pakai 

sekarang untuk 

tempat 

pembelajaran, 

bagungan 

tersebut masih 

baru  dan belum 

seratus persen 

selesai, namun 

karena 

mendesak 

banguan itu 

sudah 

digunakan 
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MATRIKS 

PEDOMAN WAWANCARA 

(Pembelajaran Tahfidz Qur’an di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Imam Syafi’I 

Kelurahan Sagerat Weru Dua Kecamatan Matuari Kota Bitung) 

No Daftar 

Pertanyaan 

Narasumber Waktu Hasil Wawancara 

 

1. Berapa lama 

ustadz mengajar 

di Pondok 

Tahfidz Imam 

Syafi’i? 

Syarif 

Maulana 

Laraga 

(Guru 

Tahfidz) 

 

Rahmatullah, 

S.Pd (Guru 

Tahfidz) 

5 

September 

2019 

1.1 bulan Februari 2019 

baru mulai mengajar 

di Pondok Tahfidz 

Imam  

Syafi’I ini 

 

 

1.2 sejak pertama 

didirikan pondok ini 

kurang lebih dua 

tahun 

2. Jurusan apa 

yang ustadz  

ambil ketika 

kuliah? 

 

Syarif 

Maulana 

Laraga 

 

 

 

 

 

 

 

Rahmatullah, 

S.Pd 

 2.1 Pernah bersekolah 

di STIBA tetapi 

cuman mengambil 

bahasa saja, ketika 

kesibukan kuliah 

saya juga 

mengahafal Al-

Qur’an sudah 

sampai 25 juz, 

kemudian lanjut di 

Darul Qur’an 

  

2.2 Kalo untuk jurusan 

terakhir Tarbiyah, 

kalau untuk mondok 

saya pernah di Jawa, 

Jakarta bahkan 

sampai di Arab 

Saudi Alhamdulillah  

3.  Apakah 

sebelumnya 

pernah 

mengajar 

Syarif 

Maulana 

Laraga 

 

 3.1 Saya penah 

mengajar rumah 

Tahfidz Al-Falah di 

kampung saya, 
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Tahfidz Qur’an? 

Kalau pernah 

dimana? 

 

 

 

 

 

 

 

Rahmatullah, 

S.Pd 

kemudian pernah 

mengajar selama 

satu tahun di 

kampong Qur’an 

binaannya darul 

Qur’an di Makassar 

 

3.2 Pernah di Jakarta 

Timur 

4.  Kapan waktu 

penyetoran 

hafalan mereka? 

Syarif 

Maulana 

Laraga 

 

 

 

 

Rahmatullah 

S.Pd.I 

 4.1 waktu penyetoran 

hafal di lakukan pada 

ba’da shubu, dan ji 

waktu tidak mencukupi 

maka santri bisa 

menyetorkan kembali 

pada jam istirahat 

sekolah 

4.2  Pada ba’da subuh 

5.  Bagaimana 

konsep 

pembelajaran 

tahfidz qur’an ? 

 

Syarif 

Maulana 

Laraga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahmatullah, 

S.Pd 

 5.1 Konsepnya, yaitu 

agar para santri 

mencintai Al-

Qur’an dan 

menjaga kemurnian 

Al-Qur’an dengan 

cara menghafalkan,  

Kita juga punya satu 

metode dan metode 

ini sudah pernah 

dipakai di Rumah 

Tahfidz di Indonesia 

sala satunya yaitu 

konsepnya sabak 

yaitu hafalan baru , 

sabaki yaitu hafalan 

yang sementara 

dimurojaah, sama 

manzil hafalan yang 

sudah lama 

kemudian di 

murajaah 

 

5.2 Kalau di sini 



98 
 

konsepnya Talaqqi, 

kemudian 

menggunakan 

murajaah baik 

hafalan yang 

sedang di hafal atau 

hafalan-hafalan 

yang sudah lama di 

hafal, tidak hanya 

itu konsepnya yaitu 

agar para santri 

mencintai Al-

Qur’an dengan cara 

menghafalkannya, 

disamping itu kami 

juga menargertkan 

santri untuk 

menghafal Al-

Qur’an satu hari 

sebanyak satu 

halaman 

6.  Bagaimana 

model 

pembelajran 

tahfidz qur’an? 

 

Syarif 

Maulana 

Laraga 

 

 

 

Rahmatullah, 

S.Pd 

 6.1 Model 

pembelajarannya 

yaitu kita sebagai 

penyimak saja dari 

hafalan para santri 

 

6.2 Model pembelajaran 

tahfidz Qur’an di 

sini yaitu satu 

persatu santri maju 

didepan guru 

kemudian 

menyetorkan 

hafalannya, ketika 

ada salah sang guru 

memperbaikinya 

setelah itu di tahsin 

ayat yang akan 

dihafalkan 

berikutnya 
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7.  Bagaimana 

pelaksanaan 

pembelajaran 

tahfidz qur’an? 

Dimulai dari 

Persiapan, 

pelaksanaan 

(materi, metode, 

strategi, media), 

waktu dan 

evaluasi 

 

Syarif 

Maulana 

Laraga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.1Persiapannya itu 

mereka ketika 

malam itu sudah 

disapkan hafalan 

untuk besoknya, 

ketika waktu pagi 

mereka tidak susah 

mengahafalnya 

karena mereka 

sudah pernah bacah 

pada waktu malam 

hari, kemudian 

untuk pelaksanaan 

pembelajarannya itu 

di mulai pada ba’da 

magrib yang 

dimulai dengan 

pemberian motivasi 

kepada santri 

kemudian 

dilanjutkan dengan 

penyetoran hafalan 

mereka, kemudian 

untuk evaluasi kita 

mengecek hafalan 

mereka melalui 

lembar setoran 

mereka dan akan 

ketahuan mana yang 

tidak menyetor 

maka kami akan 

memberikan sangsi 

berupa push up 

sambil mengahafal 

satu surah atau 

bahkan tidak 

diikutkan kegiatan 

olaraga bagi santri 

yang masih 

menunggak 

hafalannya, 

kemudian ada yang 



100 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rahmatullah, 

S.Pd 

tidak mencapai 

target 1 juz dalam 1 

bulan maka kami 

tidak mengizinkan 

pulang  

kerumah, evaluasi 

yang lain kami 

lakukan yaitu di 

laksanakan tiap 

minggu untuk 

memurojaah hafalan 

mereka yang telah 

mereka setorkan 

 

7.2sebelum santri 

melakukan proses 

menghafal Al-

Qur’an para santri 

akan dibimbing 

untuk 

memperbaiki 

bacaan, setelah itu 

mereka menghafal 

Al-Qur’an perhari 

itu satu halaman 

untuk disetorkan 

kepada kami, 

untuk evaluasi di 

lakukan ada yang 

perminggu, 

pebulan, dan 

pertahun dan wajib 

dilaksanakan 

8.   Menurut ustadz 

apakah 

pembelajan 

tahfidz qur’an 

tersebut efektif 

? 

 

Syarif 

Maulana 

Laraga 

 

 

 

 

 

 

 8.1 Untuk itu saya 

belum bisa 

katakana efektif 

karena masih 

banyak santri 

yang tidak 

mencapai target 

mereka, tetapi 

kami berusaha 
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Rahmatullah, 

S.Pd 

meyakinkan 

mereka bahwa 

menghafal itu 

tidak susah 

8.2 Secara umum 

belum efektif 

karena kita 

bergabung 

dengan pihak 

madrasah 

otomatis anak 

anak tidak 

terlalu fokus 

menghafal Al-

Qur’an  
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MATRIKS 

PEDOMAN WAWANCARA 

(Pembelajaran Tahfidz Qur’an di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Imam Syafi’I 

Kelurahan Sagerat Weru Dua Kecamatan Matuari Kota Bitung) 

No Daftar Pertanyaan Narasumber Waktu Hasil Wawancara 

 

1.  Apakah anda  

menggunakan cara-cara 

tersendiri dalam 

menghafal al-qur’an 

dengan metode 

pembelajaran tersebut 

agar mencapai target? 

 

Faturrahman 

Takapaha 

(Santri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zulkifli 

Ibrahim 

 

 

 

David Umar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muhammad 

Raski 

 

 

 

 

24 

September 

2019 

1.1 Dibaca berulang 

kali sampai 

memang 

tersimpan 

diotak kita dan 

tergambar 

kemudian 

dimulai dengan 

menghafalkan 

dari baris 

perbaris hingga 

satu halaman 

1.2 Meluangkan 

waktu kosong 

untuk 

menghafal Al-

Qur’an 

1.3 Cara saya yaitu 

dengan 

membaca 

berulang ulang, 

saya juga 

menggunakan 

Al-Qur’an yang 

memakai blok 

agar lebih 

gampang masuk 

dalam otak saya 

1.4 Metode yang 

saya gunakan 

yaitu dengan 

membaca 

berulang-ulang 

sampai ada 
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Muhammad 

Wahyu 

bayangan  

1.5 Satu halaman 

itu saya bagi 

dua untuk 

dihafal, 

kemudian saya 

gabungkan 

2. Bagaimana cara 

mempertahankan 

hafalan al-qur’an anda? 

 

Faturrahman 

Takapaha 

(Santri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zulkifli 

Ibrahim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Umar 

 

 

 

 

 

Muhammad 

Raski 

 

 

 

 

Muhammad 

 2.1Cara 

mempertahankan 

hafalan saya 

yaitu dengan 

morajaah artinya 

hafalan yang 

telah kita 

hafalkan di baca 

kembali baik itu 

dalam sholat 

ataupun dalam 

kegiatan lain bisa 

2.2 cara untuk 

mempertahanka

n hafalan saya 

yaitu dengan 

cara 

memorajaah 

hafalan, sudah 

pernah 

disetorkan bisa 

juga dibaca 

pada saat sholat 

2.3dengan 

memurajaah 

hafalan 

sebelumnya 

yang pernah di 

hafal 

2.4cara saya 

mempertahanka

n hafalan yaitu 

dengan cara 

memurojaah 

hafalan. 
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Wahyu 2.5dengan cara 

mengulang 

kembali hafalan 

lama 

3. Apakah ada kesulitan 

dalam mengikuti 

pembelajaran tahfizh 

al-qur’an? 

 

Faturrahman 

Takapaha 

(Santri) 

 

 

 

 

 

 

 

Zulkifli 

Ibrahim 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Umar 

 

 

 

 

 

 

Muhammad 

Raski 

Muhammad 

Wahyu 

 3.1 Seringkali 

didatangi rasa 

malas untuk 

menghafal Al-

Qur’an,tidak 

hanya itu kami 

juga seringkali 

kewalahan 

karena ada tugas 

dari sekolah 

3.2 Alhamdulillah 

tidak ada, cuman 

dari sekolah 

adakalanya 

memberikan 

tugas, sehingga 

kadangkalah satu 

hari tidak 

mencapai target 

hafalan  

3.3 Alhamdulillah 

lancar-lancar, 

tetapi ketika dari 

sekolah 

memberikan 

tugas konsentrasi 

saya terganggu 

3.4 biasanya ribut 

 

3.5 biasanya teman-

teman 

kadangkala ribut 

4. Menghafal al-quran 

motivasi keinginan 

anda sendiri atau 

dorongan dari orang 

tua? 

 

Faturrahman 

Takapaha 

(Santri) 

 

 

 

 4.1Awalnya 

dorongan dari 

orang tua, tetapi 

semakin hari 

saya semakin 

senang 
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Zulkifli 

Ibrahim 

 

 

 

 

 

David Umar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muhammad 

Raski 

 

 

 

Muhammad 

Wahyu 

menghafal Al-

Qur’an tanpa ada 

keterpaksaan 

4.2pertama 

dorongan orang 

tua tetapi untuk 

sekarang 

Alhamdulillah 

dari diri sendiri 

4.3 pertama 

dorongan dari 

orang tua 

kemudian kami 

sering di beri 

motivasi oleh 

ustadz kalau 

menghafal Al-

Qur’an itu harus 

karena Allah 

ta’ala, dan lama-

kelamaan saya 

menyadari 

4.5 motivasi saya 

yaitu pertama dari 

dorongan orang 

tua kemudian saya 

menjadi suka 

4.dorongan dari 

orangtua kemudian 

menjadi suka 

 

5. Apa kendala yang 

dialami saat menghafal 

al-qur’an? Dan 

bagaimana solusinya? 

 

Faturrahman 

Takapaha 

(Santri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.1Banyak tugas 

yang diberikan 

dari sekolah 

sehingga 

kadangkala 

mengganggu 

konsentrasi untuk 

menghafal Al-

Qur’an solusinya 

yaitu saya dan 

teman-teman 
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Zulkifli 

Ibrahim 

 

 

 

 

 

David Umar 

 

Muhammad 

Raski 

 

 

Muhammad 

Wahyu 

harus tau 

mengatur waktu 

agar tidak 

terbuang sia-sia 

5.2 ya ada seringkali 

kita menemukan 

ayat-ayat yang 

susah dan 

memang harus 

dibaca berulang 

ulang kali  

5.3 adakalanya saya 

merasa bosan 

5.4 terkadang kami 

menemukan 

ayat-ayat yang 

susah dihafalkan  

5.5 banyak tugas 

dari sekolah 

sehingga kita 

terganggu 

konsentrasi 

dalam menghafal 
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PONDOK PESANTREN 

TAHFIDZUL-QUR’AN IMAM 

SYAFI’I 
 

Kel.Sagerat weru dua Kecamatan Matuari Kota Bitung (Depan 

pesantren Arafah) 

 
 
 

Nama-nama Santri Pondok Pesantren Tahfidz Imam Syafi’I 

Program 30 Juz 

No Kelas Pembina Santri 

1.  Mustawwa I Syarif Maulana Laraga 1. Achmad Abid 

   2. Saad Dama 

3. Fachril Cahyo 

4. Galang Permana 

5. Galang Eka 

6. Alim Nurihsan 

7. Arafah Baco 

8. Zilzidan 

9. Muh. Ridho 

10. Ramadhan 

Wiranegara 

11. Sultan Raka 

12. Andra Barokah 

13. Faris Dano 

14. Ananda Husain 

15. Fahran Camma 

16. Ananda Husain 

17. Syahrul Ramadhan 

18. Faturansyah Ahad  

19. Muh Risky Inggile 

20. Raihan Muh 

2.  Mustawwa III Rahmatullah S.Pd.I 1. Raihan Hapid 

   2. Raihan Amri 

3. Hasan Sue 

4. Husain Sue 

5. Wahyudi 

6. Muh Nadine 

7. Vikran Husain 

8. Rasya 

9. Daffa Umar 

10. Muh. Nur Sholeh 

3.  Mustawwa V Acmad Reza 1. David Umar 

   2. Djulkifli Ibrahim 

3. Abdul Rahman 
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PONDOK PESANTREN 

TAHFIDZUL-QUR’AN IMAM 

SYAFI’I 
 

Kel.Sagerat weru dua Kecamatan Matuari Kota Bitung (Depan 

pesantren Arafah) 

 
 
 

Takapada 

4. Rifai Arras 

5. Muh Khairi Daffa 

   6. Muh Rizky 

7. Muh Sultan 

8. Akmal Wahyu  

9. Rahmad Prasetyo 

10. Muh Rizky 

11. Syahdan Bayu 

12. Wahyu Potabuga 

13. Ahmad Raka 
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PONDOK PESANTREN 

TAHFIDZUL-QUR’AN IMAM 

SYAFI’I 
 

Kel.Sagerat weru dua Kecamatan Matuari Kota Bitung (Depan 

pesantren Arafah) 

 

TABEL JUMLAH KESELURUHAN SANTRI 

Program 30 Juz 

No Kelas Ustadz yang 

mendampingi 

Jumlah 

1.  Mustawwa I Syarif Maulana Laraga 20 

2.  Mustawwa III Rahmatullah S.Pd.I 10 

3.  Mustawwa V Achmad Reza 13 

 43 
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Surat Keterangan Wawancara 

 Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : Zainal Dama, Lc 

Jenis Kelamin : laki-laki 

Jabatan : Pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul-Qur’an Imam Syafi’i 

 Dengan ini menyatakan bahwa benar telah diwawancarai peneliti saudari Siti 

Nurjannah Tiloli untuk kepentingan skripsi dengan judul “Pembelajaran Tahfidz Al-

Qur’an di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Imam Syafi’I” 

 Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya 
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Surat Keterangan Wawancara 

 Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : Syarif Maulana Laraga 

Jenis Kelamin : laki-laki 

Jabatan : Wakil Pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul-Qur’an Imam Syafi’i 

 Dengan ini menyatakan bahwa benar telah diwawancarai peneliti saudari Siti 

Nurjannah Tiloli untuk kepentingan skripsi dengan judul “Pembelajaran Tahfidz Al-

Qur’an di Pondok Pesantren Tahfidzul-Qur’an Imam Syafi’I” 

 Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya 
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Surat Keterangan Wawancara 

 Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : Rahmatullah, S.Pd.I 

Jenis Kelamin : laki-laki 

Jabatan : Sekertaris sekaligus guru tahfidz 

 Dengan ini menyatakan bahwa benar telah diwawancarai peneliti saudari Siti 

Nurjannah Tiloli untuk kepentingan skripsi dengan judul “Pembelajaran Tahfidz Al-

Qur’an di Pondok Pesantren Tahfidzul-Qur’an Imam Syafi’I” 

 Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya 
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Surat Keterangan Wawancara 

 Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : Faturrahman Takapaha 

Jenis Kelamin : laki-laki 

Jabatan : Santri 

 Dengan ini menyatakan bahwa benar telah diwawancarai peneliti saudari Siti 

Nurjannah Tiloli untuk kepentingan skripsi dengan judul “Pembelajaran Tahfidz Al-

Qur’an di Pondok Pesantren Tahfidzul-Qur’an Imam Syafi’I” 

 Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya 
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Surat Keterangan Wawancara 

 Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : Zulkifli Ibrahim 

Jenis Kelamin : laki-laki 

Jabatan : Santri 

 Dengan ini menyatakan bahwa benar telah diwawancarai peneliti saudari Siti 

Nurjannah Tiloli untuk kepentingan skripsi dengan judul “Pembelajaran Tahfidz Al-

Qur’an di Pondok Pesantren Tahfidzul-Qur’an Imam Syafi’I” 

 Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya 
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Surat Keterangan Wawancara 

 Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : David Umar 

Jenis Kelamin : laki-laki 

Jabatan : Santri 

 Dengan ini menyatakan bahwa benar telah diwawancarai peneliti saudari Siti 

Nurjannah Tiloli untuk kepentingan skripsi dengan judul “Pembelajaran Tahfidz Al-

Qur’an di Pondok Pesantren Tahfidzul-Qur’an Imam Syafi’I” 

 Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya 
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Surat Keterangan Wawancara 

 Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : Muhammad Rasky 

Jenis Kelamin : laki-laki 

Jabatan : Santri 

 Dengan ini menyatakan bahwa benar telah diwawancarai peneliti saudari Siti 

Nurjannah Tiloli untuk kepentingan skripsi dengan judul “Pembelajaran Tahfidz Al-

Qur’an di Pondok Pesantren Tahfidzul-Qur’an Imam Syafi’I” 

 Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya 
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Surat Keterangan Wawancara 

 Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : Muhammad Wahyu 

Jenis Kelamin : laki-laki 

Jabatan : Santri 

 Dengan ini menyatakan bahwa benar telah diwawancarai peneliti saudari Siti 

Nurjannah Tiloli untuk kepentingan skripsi dengan judul “Pembelajaran Tahfidz Al-

Qur’an di Pondok Pesantren Tahfidzul-Qur’an Imam Syafi’I” 

 Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya 

 



118 
 

DOKUMENTASI 

 

Proses penyetoran hafalan 

 

 

Kegiatan menghafal Al-Qur’an 
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Tampak depan Pondok Pesantren Tahfidz Imam Syafi’i 

 

Kelas-kelas 
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Proses Pembelajaran Tahfidz Al-Qur’an 
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wawancara dengan satri Pondok Pesantren Tahfidz imam Syafi’i 

 

Wawancara dengan guru/pembina Pondok Pesantren Tahfidz imam Syafi’i 
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IDENTITAS PENULIS 

Nama   : Siti Nurjannah Tiloli  

TTL   :  Tana Toraja, 11 Mei 1997 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Alamat   : Kauditan II Kec.Kauditan Kab.MINUT 

Fakultas  : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Prodi   : Pendidikan Agama Islam (PAI) 

E-mail   : sitinurjannahtiloli@gmail.com 

     sitinurjannahtiloli@iain-manado.ac.id 

No.Hp   : 085340062203 

Nama Orang Tua 

a. Ayah  : Ahad Tiloli 

b. Ibu  : Masita Bunga 

Riwayat Pendidikan 

a. TK Al-Khairat Girian Bawah  : Lulus pada Tahun 2003 

b. SD Cokro Aminoto Kota Bitung : Lulus pada Tahun 2008 

c. Mts Al-Khairat Kota Bitung  : Lulus pada Tahun 2011 
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