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ABSTRAK 

 

Judul skripsi ini berjudul “Pola Pengajaran Tahfidz Al-Quran di Sekolah Dasar 

Islam Terpadu  Nurul Ishlah Banda Aceh”. Penelitian ini dilakukan berdasarkan 

permasalahan yang timbul dikalangan dewasa yang sulitnya dalam membaca dan  

menghafal Al-Quran dan maraknya perkembangan sekolah yang berbasis kepada 

Tahfidz Al-Quran di Aceh. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

Pola Pengajaran Tahfidz Al-Quran, untuk mengetahui pencapaian Pola Pengajaran 

Tahfidz Al-Quran dan untuk mengetahui hambatan dalam Pola Pengajaran 

Tahfidz Al-Quran. Penelitian ini dilakukan di SDIT Nurul Ishlah Banda Aceh 

yang beralamat Jl. Perdamaian, Pango Deah, Ulee Kareng, Banda Aceh. Adapun 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

deskriptif analisis. Subjek penelitian ini sebanyak 6 responden. Dalam 

pengambilan sampel, penulis menggunakan teknik purposive sampling. 

Pengumpulan data di lapangan menggunakan teknik observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pola Pengajaran Tahfidz Al-

Quran menggunakan metode Talaqqi, Murajaah, dan Setoran. Adapun target 

pencapaiannya yaitu siswa SDIT Nurul Ishlah telah menghafal 5 juz dari Al-

Quran sebelum mereka lulus dari SDIT Nurul Ishlah sesuai dengan target yang 

sudah ditentukan oleh pihak sekolah, dan bahkan ada yang melebihi target 

terutama siswa yang bersekolah di SDIT Nurul Ishlah dari kelas I sampai dengan 

kelas VI. Namun berbeda dengan siswa pindahan bagi siswa pindahan harus lebih 

giat lagi dalam menghafal demi untuk mencapai target hafalan yang tertinggal.  

Kata Kunci : Pengajaran Tahfidz Al-Quran. 
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 KATA PENGANTAR 

   ِهلل    

Alhamdulillahirobbil’alamin tiada kata terindah untuk mengawali 

lembaran ini selain hanya untaian pujian dan rasa syukur kepada Allah SWT yang 

telah mencurahkan segala karunia dan kemudahan yang tidak terhingga, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat 

kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Ar-Raniry. Selawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada 

Rasulullah SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa 

perubahan dari alam Jahiliyah ke alam Islamiyah yang dapat mengantarkan umat 

manusia untuk memperoleh kebahagian dunia dan akhirat. 

Dengan izin Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan untuk 

penulis menyelesaikan sebuah skripsi berjudul “Pola Pengajaran Tahfidz Al-

Quran di Sekolah Dasar Islam Terpadu  Nurul Ishlah Banda Aceh”.  

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mengalami 

kesulitan dan hambatan, hal ini dikarenakan keterbatasan waktu, ilmu 

pengetahuan dan pengalaman. Namun dengan bantuan dan bimbingan dari 

berbagai pihak, penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh 

karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan spesial yang 

setinggi-tingginya kepada ibunda tercinta yang telah membesarkan, mengasuh, 

membimbing dan mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ibunda 

Sitihawa tercinta yang telah bersusah payah menjaga, merawat dan mencurahkan 
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cinta dan kasih sayangnya serta do’a yang tiada hentinya untuk penulis. Dan 

teruntuk suami tercinta Bang Agus Salim  terimakasih banyak yang  telah dengan 

sabar memberikan motivasi dan do’a sampai terselesaikan skripsi ini. Serta 

keluarga besar lain yang telah memberikan doa tulus, cinta dan kasih sayang yang 

begitu hangat sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan penulisan 

skripsi ini.  

Ucapan terimakasih penulis kepada Bapak Drs. H. Mahdi Nk, M. Kes 

selaku dosen pembimbing pertama dan Bapak Dr. Abizal M. Yati, Lc, MA selaku 

pembimbing kedua telah meluangkan waktu untuk membimbing dan 

mengarahkan sehingga penulis dapat mneyelesaikan skripsi ini, sejak awal sampai 

dengan selesai. Selanjutnya terimakasih kepada Drs. H. Mahdi Nk, M. Kes juga  

selaku  penasehat akademik yang telah memberikan motivasi dukungan dari awal 

kuliah sampai selesai. Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Fakri 

S.Sos, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bapak Drs. Umar 

Latif, MA selaku Ketua Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, serta seluruh 

dosen dan asisten yang telah mengajar dan membekali penulis dengan ilmu sejak 

semester pertama hingga akhir. 

Ucapan Terimakasih penulis juga kepada Ibu Dian Huriana, S.Psi selaku 

Kepala Sekolah SDIT Nurul Ishlah Banda Aceh, guru dan staf administrasi 

Sekolah SDIT Nurul Ishlah Banda Aceh yang telah membantu dalam proses 

penilitian sehingga penelitian ini dapat selesai.  

Terimaksih banyak buat nenek tercinta, nenek Fatimah dan nek zainab 

(syik), yang selalu menjadi teman curhat  saya dari mulai masuk kuliah sampai 
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selesai perkuliahan ini tetap menjadi nenek yang setia untuk saya. Terima kasih 

juga kepada teman-teman jurusan Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) unit 2 

angkatan 2014 terutama kepada komting M. Youga pratama, dan magfirah 

Taufiqa Dan juga teman-teman unit yang lain nya yang tidak mungkin saya 

sebutkan satu persatu, Terimakasih juga untuk Sahabat Al-Wutha kak nurul, dan 

kak Irma dan juga yang lain  yang telah setia memotivasikan penulis dalam 

menyelesaikan penulisan skripsi ini, tanpa terkecuali,  

 

 

 

 

                                                                           

Penulis,

Sabarita
 

Banda Aceh, 24 Agustus 2020                                                                                         
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Quran sebagai kalam Ilahi yang berisi berbagai inspirasi, motivasi serta 

solusi bagi kehidupan umat manusia, Al-Quran dapat menghantarkan umat manusia 

kepada jalan bahagia, karena jaminan kemurniannya akan senantiasa terpelihara 

hingga akhir zaman. Sesuai firman Allah swt: 

                   

Artinya:“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya 

Kami benar-benar memeliharanya.” (QS. AL-Hijr : 9)
1
 

Allah swt lah yang menurunkan Al-Quran yang agung kepada nabi saw yang 

mulia. Allah swt pun berjanji menjaganya dari penambahan dan pengurangan, dari 

permainan manusia dan jin, dan dari tipuan para peramal dan dukun. Dengan 

demikian, Al-Quran selalu berada dalam pemeliharaan Allah swt. sepanjang zaman. 
2
 

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah swt yang telah menurunkan Kitab 

Suci Al-Quran, dan Dialah jua yang senantiasa menjaganya, dengan menyimpan ke 

dalam hati orang-orang pilihan-Nya.  Ayat ini memberikan jaminan tentang kesucian 

______________ 
 

1
Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya “Spesial for Women”, (Bandung: 

Syamil, 2005), hlm. 256. 

 
2
 „Aidh al-Qarni, Tafsir Muyassar, (Jakarta: Qisthi Press, 2008), hlm. 394. 
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dan kemurnian Al-Quran selama-lamanya. Al-Quran sebagai syifa (obat) memiliki 

peran yang luar biasa, yang bisa dijadikan penawar bagi penyakit lahir apalagi 

penyakit batin. 

 Al-Quran juga merupakan Manhajul Hayah (Pedoman Hidup) Al-Quran 

sebagai landasan hidup bagi seluruh manusia tanpa kecuali, Al-Quran juga 

menjanjikan kebaikan, keberkahan, dan kenikmatan bagi penghafalnya. Rasulullah 

saw bersabda  

 َم ا ْلقُْر ا َن َو َعل َمهُ .َخْيُر ُكْم َمْه تََعل  

 

Artinya: “Sebaik-baik kalian adalah yang menpelajari Al-Quran dan mengajarinya”. 

(HR. Bukhari dan Muslim) 

Seperti yang diketahui bahwa salah satu urgensi Hifzhul Quran yaitu menjaga 

kemurnian Al-Quran dan orang yang mempelajari serta mengajarkan ilmu Al-Quran 

adalah sebaik-baik manusia. 

Proses yang dijalani seseorang untuk menjadi penghafal Al-Quran tidaklah 

mudah dan sangat panjang. Dikatakan tidak mudah karena harus menghafal Al-Quran 

dengan kuantitas yang besar terdiri dari 114 surat, 6.237 ayat, 77.439 kata dan 

323.015 huruf yang sama sekali berbeda dengan simbol huruf dalam bahasa 

Indonesia. Menghafal Al-Quran bukan pula semata-mata dengan mengandalkan 

kekuatan memori, Akan tetapi termasuk serangkain proses yang harus dijalani oleh 

penghafal Al-Quran setelah mampu menguasai hafalan secara kuantitas. Dan hal ini 

tidak lah mudah bagi setiap orang yang  mempunyai keinginan untuk menghafal Al-
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Quran, banyak terdapat dikalangan para pengahafal Al- Quran yang berhenti 

menghafal dikarenakan ketidak sanggupan dan tidak tercapai target hafalan yg telah 

ditentukan, kegagalan seperti ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa namun terjadi 

disemua kalangan termasuk pada anak-anak.  

Adapun berbicara mengenai menghafal Al-Quran ini, telah banyak dijumpai 

program-program menghafal Al-Quran termasuk dalam pendidikan formal yakni 

sekolah, dengan menggunakan berbagai macam  metode. Dalam hal ini salah satunya 

dapat dilihat di SDIT Nurul Ishlah Banda Aceh yang telah menjalankan program 

Tahfidz Al-Quran dengan baik dan efektif. .  

 Tentunya ini tidak terlepas dari teraturnya pola pengajaran yang telah disusun 

sedemikian rupa oleh pihak sekolah yang terkait dengan program tersebut. Misalnya 

tercapainya target hafalan siswa secara berkualitas, tingkat kemampuan bacaan Al-

Quran para siswa telah sesuai dengan ilmu tajwid serta  adanya prosedur proses 

belajar Tahfidz Al-Quran yang jelas. 

Sekolah Dasar Islami Terpadu (SDIT) Nurul Ishlah adalah sekolah yang 

memasukan pesan-pesan islam sebagai inspirator pada semua bidang pelajaran. SDIT 

Nurul Ishlah selalu mengunakan nilai-nilai dan pesan-pesan Al-Quran dan As-Sunnah 

sebagai rujukan pertama dan utama dalam bidang kegiatan belajar. Dengan demikian 

kegiatan-kegiatan sekolah yang mencakup kegiatan belajar mengajar di kelas atau di 

luar kelas selalu berada pada bingkai-bingkai Rabbaniyah. 

Dalam pelaksanaan pengajarannya Sekolah Dasar Islam terpadu (SDIT) Nurul 

Ishlah mempunyai target pencapaian hafalan yang harus diselesaiakn masa di sekolah 
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tersebut. Target yang ditentukan oleh SDIT Nurul Ishlah adalah lima juz. Namun 

hasil dari observasi awal menemukan masih ada diantara siswa SDIT Nurul Ishlah 

yang belum memenuhi target yang telah ditentukan. 

 Beranjak dari latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pola Pengajaran Tahfidz Al-Quran di 

Sekolah Dasar Islam Terpadu  Nurul Ishlah Banda Aceh”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana Pola Pengajaran Tahfidz Al-Quran di SDIT Nurul Ishlah Banda 

Aceh? 

2. Bagaimana pencapaian Pola Pengajaran Tahfidz Al-Quran di SDIT Nurul 

Ishlah Banda Aceh? 

3. Apa saja Hambatan dalam Pola Pengajaran Tahfidz Al-Quran di SDIT 

Nurul Ishlah Banda Aceh? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini ialah : 

1. Untuk mengetahui Pola Pengajaran Tahfidz Al-Quran di SDIT Nurul 

Ishlah Banda Aceh.  
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2. Untuk mengetahui pencapaian Pola Pengajaran Tahfidz Al-Quran di SDIT 

Nurul Ishlah Banda Aceh. 

3. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam Pola Pengajaran Tahfidz Al-

Quran di SDIT Nurul Ishlah Banda Aceh. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi Pihak di SDIT Nurul Ishlah Banda Aceh 

a. Memotivasi para guru dalam membimbing Tahfidz Al-Quran di SDIT Nurul 

Ishlah Banda Aceh. 

b. Mempersembahkan hasil karya tulis kepada SDIT Nurul Ishlah Banda 

Aceh. 

2. Bagi Peneliti 

a. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti mengenai 

pentingnya pola pengajaran Tahfidz Al-Quran di SDIT Nurul Ishlah Banda 

Aceh. 

b. Memotivasi peneliti agar selalu semangat belajar. 

3. Bagi masyarakat 

a. Memotivasi agar selalu berusaha dalam menuntut ilmu. 

b. Memberikan karya tulis sehingga dapat menjadi amal jariyah untuk peneliti 

di kemudian hari. 
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E. Definisi Operasional 

Untuk menghilangkan perbedaan penafsiran dalam memahami tekstual dalam 

penulisan skripsi ini, maka perlu kiranya peneliti menuliskan beberapa definisi 

operasional dalam beberapa kata, sebagai berikut : 

1. Pola 

Definisi pola menurut Kamus Besar Indonesia, pola bearti corak, model, 

sistem, teknik, cara kerja, bentuk (struktur) yang tepat.
3
 

 Adapun pola yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah 

serangkaian pedoman atau teknik secara sistematis dalam proses Pembinaan Tahfidz 

Al-Quran di SDIT Nurul Ishlah Banda Aceh. 

2. Pengajaran 

Pengajaran adalah serangkaian usaha yang disengaja dan terarah agar anak 

sejak lahir dapat berkembang menjadi orang dewasa yang mampu dan mau berkarya 

untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan nasional. Sebagaimana 

dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Arti dari pengajaran adalah proses, 

cara, perbuatan mengajar atau mengajarkan; perihal mengajar; dan segala sesuatu 

mengenai mengajar.
4
 

______________ 
 

3
 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal. 54. 

 
4
 Diakses melalui internet https://kbbi.kata.web.id/pengajaran/ pada tanggal 05 Agustus 2018 

https://kbbi.kata.web.id/pengajaran/
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Sedangkan definisi pengajaran dalam penelitian ini adalah proses mendidik 

atau cara mengajar Tahfidz Al-Quran terhadap  siswa di SDIT Nurul Ishlah Banda 

Aceh. 

3. Tahfidz 

Tahfidzul Al-Quran kata majemuk yang memiliki defenisi berbeda, yakni kata 

tahfidz dan Al-Quran.Secara bahasa ,تحفيظ (fi‟il mudhari‟) berarti sedang melakukan 

hafalan, dan merupakan asal kata (masdar) dari حفظ yang bearti penjagaan, 

perlindungan, pemeliharaan dan hafalan.
5
 

Tahfidz dalam penelitian ini adalah upaya dalam menghafal Al-Quran yang 

dilakukan oleh siswa SDIT Nurul Ishlah Banda Aceh. 

4. Al-Quran 

Abu Syahbah berpendapat bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang 

diturunkan (baik secara lafadz maupun maknanya) kepada Nabi terakhir Muhammad 

saw, yang diriwayatkan secara mutawatir, yakni dengan penuh kepastian dan 

keyakinan, yang ditulis pada mushaf mulai dari awal surat al Fatihah sampai akhir 

surat an-Naas. Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa, segala 

gerak kehidupan manusia di dunia sudah dijelaskan oleh Allah swt dalam Al-Quran. 

petunjuk itu adalah pedoman manusia bertaqwa. Manusia diberi kebebasan untuk 

memilih tindakannya. Kebebasan itu dibatasi oleh tanggung jawab manusia itu 

______________ 
 

5
 Achmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya: 

Pustaka Progressif, 1997), hlm. 279. 
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sendiri sesuai dengan petunjuk Al-Quran dalam memanfaatkan kebebasan tersebut. 

Allah swt memberi kebebasan itu sebagai hak asasi bagi setiap manusia. Manusia 

bebas berbuat apa saja, tetapi harus senantiasa dibarengi tanggung jawab.
6
 

Al-Quran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kitab Suci yang menjadi 

pedoman bagi seluruh umat Islam, yang mengantarkan keselamatan manusia di dunia 

dan akhirat khususnya bagi siswa  SDIT Nurul Ishlah Banda Aceh. 

 

F. Penelitian Terdahulu 

Penulis sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu menelaah buku dan 

hasil-hasil skripsi yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya untuk menggali 

beberapa teori atau pernyataan dari para ahli yang berhubungan dengan skripsi ini. 

Skripsi Nurasyiah mahasiswi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang berjudul “Strategi Pembelajaran 

Tahfidz Al-Quran di MUQ (Madrasah Ulumul Qur‟an Pagar Air Aceh Besar) 

penelitian ini berfokus pada bagaimana Strategi Pembelajaran Tahfidz Al-Quran di 

MUQ dan bagaimana solusi terhadap kendala pembelajaran Tahfidz Qur‟an di MUQ 

hal ini terlihat dari kedisiplinan guru, metode yang bervariasi dan adapun kendala 

yang dihadapi dalam pembelajaran tahfidz, masih ada siswa yang kurang lancar 

membaca Al-Qur‟an serta memiliki sifat malas dan masih ada siswa yang sering lupa 

______________ 
 

6
 Baharuddin Lopa, Al-Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: Bayu Indra 

Grafika,), hlm. 19 
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pada hafalan sebelumnya yang sudah dikuasai. Penelitian ini menguanakan penelitian 

kualitatif.  

Perbedaan yang dilakukan oleh Nurasyiah dengan penelitian yang sedang 

peneliti lakukan adalah peneliti lebih menekankan kepada pola pengajaran tahfidz Al-

Quran yang di programkan oleh pihak sekolah SDIT Nurul Ishlah yang dibantu oleh 

para pengajar lainnya dalam mencapainya target hafalan yang telah ditetapkan kepada 

siswa 
7
 

Penelitian lainnya Maulidiawati Basari mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas UIN Ar-Raniry Banda 

Aceh yang berjudul Problematika Pembinaan Tahfidz Al-Quran di Dayah Ulumul 

Qur‟an Banda Aceh. Peneliti membahas tentang Problematika dalam menghafal dan 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu 22 orang santri di Dayah Ulumul 

Qur‟an Banda Aceh. Dalam pembahasan ini peneliti mengunakan data primer dan 

data skunder dengan jenis penelitian field research (Penelitian lapangan) dan teknik 

yang digunakan dalam pengumpulan data dengan mengumpulkan data dokumentasi, 

wawancara dan angket. Perbedaan yang dilakukan oleh Maulidiawati Basari dengan 

penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Maulidiawati Basari berfokus pada pembahasan tentang problematika (masalah-

masalah) yang dihadapi dalam menghafal Al-Qur‟an. Hasilnya adalah problematika 

______________ 
 

7
 Nurasyiah, Strategi Pembelajaran Tahfidz Al-Quran di MuQ (Madrasah Ulumul Qur‟an 

pagar Air Aceh Besar), Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan keguruan,Universitas UIN Ar-Raniry 

Banda Aceh, 2015.  

 



10 

 

yang dihadapi ada dua problematika yaitu dari dalam individu santri, seperti timbul 

rasa malas, bosan atau jenuh dan sebagainya  dan juga problematika dari luar individu 

santri seperti pengaruh lingkungan, pengaruh informasi atau kemajuan teknologi. 

 Sedangkan penelitian yang sedang peneliti lakukan, meneliti tentang pola 

pengajaran tahfidz Al-Quran di SDIT Nurul Ishlah Banda Aceh sama-sama 

mengunakan jenis penelitian field research (Penelitian lapangan).
8
 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Irma Yunita, mahasiswa Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas UIN Ar-

Raniry Banda Aceh yang berjudul “Pengaruh Tahfidz Al-Qur‟an Terhadap 

Kecerdasan Spiritual Santri di Madrasah Ulumul Qur‟an Pagar Air Kota Madya 

Banda Aceh  ” Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Irma Yunita menunjukan 

bahwa Tahfidz Al-Quran berpengaruh positif terhadap perbentukan kecerdasan 

spiritual mayoritas santri MUQ Pagar Air Kota Madya Banda Aceh.Tahfidz Al Quran 

sangat berpengaruh dalam segala aspek kehidupan. Hal ini juga didukung oleh sistem 

program Tahfidz Al Quran di  MUQ Pagar Air yang diatur dengan baik, serta adanya 

beberapa kegiatan  pendukung lainnya, dan penelitian ini mengunakan Teknik 

kualitatif. Perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan ialah penelitian yang 

dilakukan oleh Irma Yunita ia berfokus pada  Pengaruh Tahfidz Al-Qur‟an Terhadap 

______________ 
 

8
 Maulidiawati basari, Problematika pembinaan Tahfidz Al-Quran didayah ulumul Qur’an 

Banda Aceh, Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan,Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 

2013. 
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Kecerdasan Spiritual Santri
9
 sedangkan penelitian yang sedang peneliti lakukan 

berfokus dengan pola pengajaran Tahfidz Al Quran yang dilakuakan oleh pihak 

sekolah dan yang menjadi objek penelitian pun anak sekolah bukan anak-anak 

pasantren atau anak Dayah, yang pada dasarnya mereka menginap dan mempunyai 

kebiasaan menghafal Al-Quran dan sudah terbiasa dengan program menghafal.  

Dari ketiga-tiga judul penelitian yang sudah diteliti dan dengan penelitian 

yang sedang peneliti lakukan objek dan tempat penelitian yang peneliti lakukan pun 

berbeda. 

 

 

 

 

 

______________ 
 

9
 Irma Yunita, Pengaruh Tahfidz Al-Qur’an Terhadap Kecerdasan Spiritual Santri Di 

Madrasah Ulumul Qur’an Pagar Air Kota Madya Banda Aceh , Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan,Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014.  
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

A.  Tahfidz Al-Quran 

1. Pengertian Tahfidz Al-Quran 

a. Pengertian Al-Quran 

Menurut bahasa kata Al-Quran merupakan kata benda bentuk dasar (masdar) 

yang bersinonim dengan kata “Al-Qira‟ah” (القراءة) berarti bacaan. 
1
 

Kata ”Qira‟ah ” di sini berarti ”Qira‟atahu” (bacaannya). Sedangkan menurut 

istilah ialah Firman Allah swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.  

tertulis pada beberapa mushaf, disampaikan kepada kita secara mutawatir, 

membacanya mendapat pahala dan merupakan tantangan walaupun pada surat yang 

paling pendek.
2
 

Sementara menurut Abdul Wahhab al-Khallaf, Al-Quran adalah firman Allah 

yang diturunkan melalui ruhul amin (Jibril) kepada nabi Muhammad saw. dengan 

bahasa arab, isinya dijamin kebenarannya dan sebagai hujjah kerasulannya, undang-

undang bagi seluruh manusia, petunjuk dalam beribadah, serta dipandang ibadah 

______________ 
 
1
Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Pt. Mahmud Yunus Wa 

Dzurriyyah,2010), hlm. 335 

 
2
 Salim Muhaisin, Biografi al-Qur‟an al- Karim, (Surabaya : Cv. Dwi Marga, 2000), hlm. 1-2   
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membacanya, terhimpun dalam mushaf yang dimulai surat al-Fatihah dan diakhiri 

surat an-Nas dan diriwayatkan kepada kita dengan jalan mutawatir.
3
 

Al-Quran adalah aset dan kekayaan yang sangat luar biasa mahal dan 

berharga, tanpa dapat di bandingkan dengan kekayaan apapun di dunia ini, satu 

ayatnya tidak bisa dibandingkan dengan milliaran rupiah. Satu ayat Al-Quran jauh 

lebih mahal. Sentuhan ayat Al-Quran telah membawa dunia menuju seberkas cahaya 

terang menyinari hidup manusia. Nabi Muhammad saw telah memanusiakan manusia 

dan mengubah peradaban umat dengan ayat ayat  yang mulia itu.
4
 Al Quran 

merupakan petunjuk jalan kebenaran bagi umat manusia. Allah swt berfirman, 

                             

         

Artinya : “Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang 

lebih Lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min 

yang mengerjakan amal  saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar” 

(QS. Al-Isra‟ : 9)
5
 

______________ 
 

3
Tim Penyusun Studi Islam IAIN Sunan Ampel, Pengantar Studi Islam, (Surabaya : IAIN 

Sunan Ampel Press, 2005), hlm. 17  

 
4
 Umar al-Faruq, 10 Jurus Dahsyat Hafal Al-Quran (Surakarta: Ziyad Books, 2014), hlm.14. 

 

 
5
Ahda Bina Afianto, Mudah & Cepat Menghafal Surat-surat Pilihan, (Surakarta: Ziyad Visi 

Media, 2011), hlm 15. 
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Alangkah beruntungnya bagi orang-orang yang telah Allah pilih untuk 

menjadi penghafal Al-Quran, Allah swt menurunkan Al-Quran dan menjadikannya 

sebagai kitab yang mulia. “sesungguhnya Al-Quran itu adalah bacaan yang sangat 

mulia, di dalam kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfudz). “Al-Quran merupakan 

Kitab Suci yang mudah untuk dihafal, diingat dan di pahami. Banyak sekali  

pelajaran yang bisa kita ambil  dalam Al-Quran, Allah swt berfirman: 

                

Artinya : “Dan sungguh  telah Kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, Maka 

Adakah orang yang mau  mengambil pelajaran?” (QS. Al-Qamar: 17)
6
 

Al-Quran merupakan kitab suci yang tiada keraguan di dalamnya, Al-Quran 

bukanlah kalam manusia, malaikat, jin maupun iblis melainkan kalam Allah swt 

sehingga bernilai mukjizat. Ia diturunkan kepada Rasulullah saw melalui malaikat 

Jibril ra, diriwayatkan secara mutawatir dan bernilai ibadah bagi yang membacanya.
7
 

Rasulullah Muhammad saw di utus dengan membawa Al-Quran sebagai 

mukjizat yang kekal. Muhammad saw meninggal dan mukjizatnya dalam bentuk Al-

Quran menjadi cahaya dan petunjuk serta menjadi bukti yang kekal terhadap agama 

______________ 
6
 Ahmad bin Salim Baduailan, Menjadi Hafizh, (solo: Aqwam, 2016), hlm. 1 

 
7
M.Gufron & Rahmawati, Ulumul Quran: praktis dan mudah, Cet. ke 1 (Yogyakarta: Teras, 

2013), hlm 1 
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Islam. Ini membuktikan bahwa Islam adalah agama yang telah Allah pilih untuk 

hambaNya. Allah tidak menerima agama apapun selainnya. 
8
 

 

b. Pengertian Tahfidz  

Secara bahasa, Tahfidz (fiil mudhari‟) berarti sedang melakukan hafalan. Kata 

tahfidz asal kata (masdar) dari hafidza yang berarti penjagaan, perlindungan 

pemeliharaan dan hafalan.
9
 

Dan Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad saw melalui perantaraan malaikat Jibril as yang diriwayatkan secara 

mutawatir, yang ditulis pada mushaf mulai dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir 

surat An-Naas serta membacanya bernilai ibadah.
10

 

Jadi, sudah seyogyanya Al-Quran dapat dijadikan sebagai pedoman hidup 

dengan proses menghafal, memahami hingga pengamalan isi kandungan Al-Quran. 

 

 

______________ 
 
8
 Yusuf Al-Hajj Ahmad, Mukjizat Al-Quran yang Tak Terbantahkan, Solo: Aqwan, 2016), 

hlm. 46. 
9
 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap, (Surabaya: 

Pustaka Progressif, 1997), hlm. 279   

 
10

 Rosihon Anwar, Ulum Al-Quran, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm.33. 
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2. Fungsi Al-Quran dalam Kehidupan 

Al-Quran adalah peta hidup bergaransi  yang paling otentik dan jelas. Ketika 

menghafal dan menguasainya, maka mudahlah seluruh urusan hidup. Karena, 

mengerti jalan mana yang harus ditempuh, agar tidak tersesat. Kitab yang berisi 

kalamullah ini tanpa ada keraguan sedikitpun akan membawa kepada jalan yang 

benar. Jalan yang akan mengantarkan kepada kebahagian sepanjang masa. 

a. Al-Quran sebagai petunjuk dan acuan (Hidayah) 

Sesuai firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah ayat 2 berbunyi: 

                     

Artinya :“Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi 

mereka yang bertaqwa”. 

 Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa. Artinya segala 

gerak kehidupan manusia di dunia sudah dijelaskan oleh Allah swt dalam Al-Quran. 

Petunjuk itu adalah pedoman manusia bertaqwa. Manusia diberi kebebasan untuk 

memilih tindakannya. Kebebasan itu dibatasi oleh tanggung jawab manusia itu 

sendiri sesuai petunjuk Al-Quran dalam memanfaatkan kebebasan tersebut.  

Allah swt memberi kebebasan itu sebagai hak asasi bagi setiap manusia. 

Manusia bebas berbuat apa saja, tetapi harus senantiasa disertai tanggung jawab. 
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Allah swt menunjuk bahwa manusia diberi kebebasan untuk bertindak dan 

berpendapat. Ia harus mempertanggung jawabkan kebebasannya tersebut. Dan jika 

melanggar kebebasan yang diberikan itu maka ia harus dihukum. 

Kisah nabi Adam as yang diciptakan sebagai khalifah yang di hukum keluar 

dari surga adalah bukti Allah swt memberikan hak asasi manusia kepadanya, tetapi ia 

pun harus bertanggung jawab atas pelanggaran yang dibuatnya yang menyebabkan ia 

harus dihukum keluar dari surga, turun ke bumi. 
11

  

Dengan Al-Quran, Allah memberi petunjuk sebagai mana firma Allah dalam 

Al-Quran yang artinya: “ Itu (Al-Quran) adalah petunjuk Allah, dengan kitab itu (Al-

Quran) Ia menujuki siapa yang dikehendaki-Nya “ (QS. Az-Zumar: 23) 

Al-Quran juga mengajarkan untuk mengubah keadaan diri dengan menjauhi 

keluhan, putus asa, tidak marah, kikir, tidak jujur, dan sombong. Sesuai firman Allah 

yang berbunyi:  

                               

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram 

dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati 

menjadi tenteram.” (QS. Ar-Ra‟d: 28) 

______________ 
 
11

Baharuddin Lopa, Al-Quran dan Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: Dana Bakti Prima 

Yasa,1996 ). hlm 19-22 
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Ayat Al-Quran di atas menunjukkan bahwa manusia bisa menemukan 

kedamaian dan ketenangan dengan mengingat Allah swt.
12

  

b. Al-Quran mendorong manusia mencari ilmu 

Perkataan “ilmu” di sini bermakna semua cabang pengetahuan tanpa 

mengecualikan salah satu di antaranya, ia mencakup studi yang berhubungan dengan 

alam semesta sera subjek yang ada kaitan dengan itu, termasuk di dalamnya ilmu-

ilmu pengetahuan modern seperti biologi, kimia, fisika, astronomi dan geologi. Kitab 

suci Al-Quran, tidak ayal lagi mengangkat harkat dari ilmu-ilmu tersebut, dan 

mendorong manusia agar mempelajarinya untuk kepentingan bersama. Rujukan yang 

paling menakjubkan dan fakta yang paling penting mengenai hal ini adalah ayat-ayat 

Al-Quran yang turun paling awal, dan yang mendorong manusia untuk mencari serta 

menjunjung tinggi pengetahuan itu. Ayat yang pertama kali turun itu berbunyi 

demikian: 

                                      

                             

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

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah 

yang Maha Pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, 

______________ 
 
12

 Sultan Abdulhameed, Al-Quran Untuk Hidupmu, (Jakarta: Zaman, 2012), hlm 158-159. 
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Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” (QS. Al-

„Alaq: 1-5) 

 Ilmu juga untuk mencapai kekuasaan, kekuatan, keimanan dan takut pada 

Allah swt, kitab suci Al-Quran kemudian dalam berbagai tahapan dari wahyu 

menguraikan tentang makna ilmu dan pendidikan, yang pada garis besarnya 

mencakup semua ilmu yang berhubungan dengan alam semesta, benda, energi, 

sistem-sistem, dan kehidupan. Ini semua merupakan ilmu-ilmu yang dipergunakan 

manusia untuk mencapai kekuasaan, ketakutan, keimanan, dan takut kepada Allah 

swt. Yang merupakan tujuan utama dari kehidupan. Sebagai contoh ambilah ayat 

sebagai berikut: 

                                

                

Artinya: “Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya 

hanyalah mereka yang memiliki pengetahuan. Sesungguhnya Allah Maha 

Perkasa lagi Maha Pengampun.” (QS. Fathir: 28)
13

 

 

Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa orang yang semakin bertambah 

ilmu pengetahuannya terhadap kebesaran Allah swt maka rasa takut terhadap Allah 

swt pula lebih besar dibandingan dengan orang yang tidak memiliki ilmu tentang 

kebesaran Allah swt. 
______________ 

 
13

 Muhammad Jamaludin El-Fandy, Al-Quran Tentang Alam Semesta (Jakarta: Bumi Aksara, 

1991). hlm 1-4 
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c. Al-Quran penawar dan rahmat bagi umat muslim 

                                    

Artinya: “Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan 

rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah 

kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.” (QS. Al-Isra‟: 82) 

Ayat di atas menyebutkan bahwa Al-Quran dapat dipergunakan sebagai 

petunjuk untuk penyembuhan, penawar atau obat dan rahmat.  

Adapun metode Al-Quran dalam penyembuhan penyakit luar atau fisik, 

dengan jelas Allah swt mengajarkan kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin untuk 

meyakini bahwa “Jika aku sakit, maka Dialah (Allah) yang menyembuhkan”,  

penyembuhan itu harus dengan sarana seperti obat.  Salah satu sarana penyembuhan 

yang disodorkan Al-Quran adalah madu yang dihasilkan oleh lebah, sebagai 

minuman dengan warnanya beraneka, dan mengandung unsur penyembuhan bagi 

manusia.
14

 

 Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa maksud Al-Quran sebagai 

penyembuh dan rahmat, bukanlah dengan menjadikannya, azimat, bukan pula dihafal 

ayat-ayat tertentu supaya kebal, dan bukan pula mengantungkan kaligrafi ayat kursi 

di muka pintu agar pencuri tak bisa masuk. Jika seperti ini yang dilakukan maka 

perbuatan tersebut dapat menjurus kepada syirik. 

______________ 
 
14

 Basri Iba Asghary, Solusi Al-Quran (Jakarta: Pt rineka Cipta,1994).hlm,1-3 
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d. Al-Quran sebagai jalan keluar setiap permasalahan 

Dari dulu hingga sekarang, umat islam telah sepakat bahwa Al-Quran adalah 

kitabullah yang kekal, tidak terbatas pada dimensi ruang dan waktu, dan tidak da 

sedikit pun keraguan. Al-Quran juga di akui sebagai teman berdialog yang sempurna 

dan diturunkan sebagai gambaran cara yang benar bagi setiap orang dan memberikan 

jalan keluar dari berbagai kesulitan dan masalah yang muncul dihadapan manusia.
15

 

Kesulitan, masalah, dan rintangan adalah bumbu kehidupan. Setiap orang 

akan menemukan kesulitan dan menghadapi aneka masalah sepanjang hidupnya. 

Semua itu merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan, mengiringi kesenangan 

dan kebahagiaan. Surat Al-Insyirah menjelaskan hikmah penting dibalik berbagai 

masalah dan kesulitan. 

                           

                                       

   

    

Artinya: “Bukankah telah kami ringankan hatimu, dan telah kami lapangkan 

dirimu dari beban itu, yang memberati punggungmu, dan telah kami 

tinggikan derajatmu. Karena sungguh, bersama setiap kesulitan ada 

kemudahan; sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka saat 

______________ 
 
15

 Syaikh Muhammad Al-Ghazali, Berdialog Dengan Al-Quran (Bandung: Mizan,1996). hlm, 

92. 
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engkau telah terbebas (dari tekanan suatu pekerjaan), lanjutkanlah 

(kepada) pekerjaan (yang lain), dan berpalinglah kepada pemeliharamu 

dengan cinta.” (QS. Al-Insyirah: 1-8) 

Ayat di atas berbicara tentang kehidupan manusia dalam maknanya yang 

sangat luas. Betapa kehidupan manusia yang tidak pernah lepas dari masalah dan 

kesulitan, masalah akan menghinggapi tidak hanya pada orang yang lemah dan 

kekurangan, tetapi juga pada orang yang kaya atau terhormat. 

Sumber kekuatan paling besar yang dimiliki dalam menyelesaikan masalah 

hidup adalah keyakinan bahwa Allah swt, Dzat yang menciptakan dan memelihara, 

akan senantiasa mengawasi, melindungi, dan melimpahkan kasih sayang-Nya kepada 

hamba-Nya.
16

  

e. Mengangkat dan menjatuhkan derajat manusia 

Berdasarkan sabda Rasulullah saw sebagai berikut, 

 يسهى( كتاب أقٕايا ٔيضع تّ أخزيٍ )رٔاِناا ذفع تٓإٌ هللا يز

Artinya: “Sesungguhnya, dengan Al-Quran Allah mengangkat derajat beberapa kaum 

dan (dengan Al-Quran pula) Allah merendahkan derajat kaum yang lain.” 

(HR.Muslim)
17

 

______________ 
 
16

 Sultan Abdulhameed, Al-Quran Untuk Hidupmu…, Hlm. 45-52 

 

 
17

 Ahda Bina, Mudah dan Cepat Menghafal Surat-surat Pilihan “Metode Tercepat Menghafal 

Al-Quran bagi Orang Sibuk”…, hlm. 19. 
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Ada banyak sekali fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia, diantaranya 

seperti yang telah penulis uraikan di atas. 

3.  Keutamaan Tahfidz Al-Quran 

Terdapat banyak hadits Rasulullah saw yang menjelaskan tentang fadhilah 

(keutamaan ) dan penting nya Tahfidz Al-Quran dalam sebuah hadits mengatakan 

bahwa keselamatan para penghafal Al-Quran di hari akhir nanti telah terjamin, Al-

Quran akan datang memberi syafaat kepada yang telah membaca, menghafal, 

mempelajari dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Rasulullah saw bersabda, 

ًعاُِِلَْصَحابِهُُِاقْ َرءُ  ُاْلق ْرآَنَُفِإنَّه ُيَأِْتىُيَ ْوَمُاْلِقَياَمِةَُشِفي ْ

Artinya : “Bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai 

pemberi syafaat kepada para pembacanya.”
18

 

1) Memperoleh doa dari Rasulullah saw.   

Dari Ibnu Abbas: “Rasulullah saw, Melewati sebuah makam pada 

suatu malam. Seorang sahabat menyalakan obor, lalu beliau meletakakn obor 

itu kea rah kiblat dan bersabda, „semoga allah merahamati mu. Dahulu 

engkau begitu banyak membaca Al-Quran .‟kemudian beliau bertakbir empat 

kali.” (HR. Tirmidzi)
19

 

______________ 
18

 Ahmad bin Salim Baduailan, Menjadi Hafiz…, hlm. 35. 
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2) Al-Quran menjanjikan kebaikan, berkah dan kenikmatan bagi 

penghafalnya 

Rasulullah saw, bersabda, 

 . ُّ ًَ َٔ َعهَّ  ٌَ ٍْ تََعهََّى ا ْنقُْز ا   َخْيُز ُكْى َي

Artinya: “Sebaik-baik kalimat adalah yang menpelajari dan mengajari Al-Quran.” 

(HR. Bukhari dan Muslim)
20

 

Dalam hadits yang lain Rasulullah menimbang kepribadian seseorang 

tergantung kuantitas hafalan Al-Qurannya, 

Nuzhatul Muttaqil, ulama yang menulis Syarkh Riyadhush Shilihin, 

mengomentari hadis ini, “Hadis ini menganjurkan hafidzul Quran dan agar selalu 

mempertahankannya, kerena seorang hafizh Al-Quran dalam dirinya berkumpul 

berkah dan kenikmatan.”
21

 

3) Seorang Hafizh Quran Adalah Orang yang Mendapatkan Tasyrif Nabawi 

(Penghargaan Khusus dari Nabi saw.) 

                                                                                                                                                                              
19

 Ahda Bina, Mudah dan Cepat Menghafal Surat-surat Pilihan “Metode Tercepat Menghafal 

Al-Quran bagi Orang Sibuk”…, hlm. 25. 

 

 
20 Imam Az-zabidi, Ringkasa Shahih Al-bukhari (Bandung, Mizan Pustaka Bandung: 2004), hlm 207 

 
21

 Abdul Aziz Abdul Rauf, Kiat Sukses Menjadi Hafizh Quran Da‟iyah, (Bandung: Syamil,2004), 

hlm. 30 
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Di antara penghargaan yang pernah diberikan Nabi kepada para sahabat 

penghafal Al-Quran adalah perhatian yang khusus kepada syuhada Uhud yang hafizh 

Al-Quran Rasul mendahulukan pemakamannya. Rasulullah saw. Bersabda, 

Artinya: “Adalah nabi mengumpulkan di antara dua orang syuhada Uhud kemudian 

beliau bersabda, “Manakah di antara keduanya yang lebih banyak hafal Al 

Qur‟an, ketika ditunjuk kepada salah satunya, maka beliau mendahulukan 

pemakamannya di liang lahat.” (HR. Bukhari)
22

 

 

4) Hafizh Al-Quran Adalah Keluarga Allah yang Berada di Atas Bumi 

Rasulullah saw. Bersabda, 

ٍْ انَُّاِس  ٍَ ِي هِي ْْ ِ أَ ٌَّ ّلِِلَّ ِ   قيمإِ ٍْ ُْْى يَا َرُسَٕل هللاَّ تُُّ  ؟  َي َخاصَّ َٔ  ِ ُْْم هللاَّ ٌِ ، أَ ُْْم اْنقُْزآ  قَاَل: ُْْى أَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia, para sahabat 

bertanya, “Siapakah mereka ya Rasulullah?” Rasul menjawab, “Para ahli 

Al Qur‟an. Merekalah keluarga Allah dan hamba pilihanNya.” (HR. 

Ahmad)
23

 

Adapun fadhilah hafizh Al-Quran yang dijanjikan di akhir nantik sebagai 

berikut: 

 

______________ 
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 Abdul Aziz Abdul Rauf, Kiat Sukses Menjadi Hafizh Quran Da‟iya…, hlm. 31 
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a. Al-Quran Akan Menjadi Penolong (Syafa‟at) bagi Para Penghafal 

Rasulullah saw, bersabda, 

ِّ َٔسهَّى يَقُٕلُ  ِ َصهّى هللاُ َعَهْي ْعُت َرُسَٕل هللاَّ ًِ ُُّْ قَاَل: َس ُ َع ِْهِيُّ َرِضَي هللاَّ ٍْ أتي أَُياَيةَ اْنثَا  : َع

 ِّ َو اْنقِيَاَيِة َشِفيًعا ألَْصَحاتِ ْٕ ُ يَأْتِي يَ ، فَإََِّّ ٌَ  )رٔاِ يسهى( .اْقَزُءٔا اْنقُْزآ

Artinya: “Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga yang terdiri daripada 

manusia…” Kemudian Anas berkata lagi, “Siapakah mereka itu wahai 

Rasulullah?” Baginda manjawab, “yaitu ahli Qu‟ran (orang yang membaca 

atau menghafal Qur‟an dan mengamalkannya). Mereka adalah keluarga 

Allah dan orang-orang yang istimewa bagi Allah.” (HR. Ahmad)\ 

 

b. Hafzhul Al-Quran Akan Meninggikan Derajat Manusia di Surga 

Rasulullah saw, bersabda 

Artinya: Dari abdillah bin Amr bin „Ash dari Nabi saw. Ia bersabda, “Akan 

dikatakan kepada shahibal Al-Quran,”Bacalah dan naiklah serta tartilkan 

sebagaimana engkau dulu menartilkan Al-Quran di dunia, sesungguhnya 

kedudukan mu di akhir ayat yang kau baca.” (HR. Abu Daud dan At-

Tirmidzi)
24

 

Para ulama menjelaskan arti shahib Al-Quran adalah orang yang hafal 

semuanya atau sebahagian, selalu membaca dan mentadabur serta mengmalkan 

isinya, dan bacaan di surge, sekadar untuk menikmati, karena di sana tidak terdapat 

perhatian dan kewajiban. 

______________ 
 
24

 Abdul Aziz Rauf, Kiat sukses Menjadi Hafizh Quran Da‟iyah…, hlm. 35-36. 
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c. Para Penghafal Al-Quran Bersama Para Malaikat yang Mulia dan Taat. 

Rasulullah saw bersabda. 

Artinya: “Dari Ummul mukminin Aisyah semoga Allah meridhoinya, ia telah 

berkata bahwa Rasulullah bersabda: “orang yang membaca Al-Quran 

dengan mahir ia bersama malaikat yang mulia sedang orang yang 

membaca Al-Quran dengan terbata-bata karena berat atau susah, maka ia 

akan mendapatkan dua pahala”. (HR. Muttafaq „Alaih) 

Al Imam an-Nawawi dalam syarah Muslim menjelaskan makna mahir adalah 

orang yang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, mengamalkan 

isinya,paham isinya dan hafal ayat-ayatnya.
25

 

4. Metode Pengajaran Tahfidz Al-Quran 

Ada beberapa metode yang mungkin bisa dikembangkan dalam rangka 

mencari alternatif terbaik untuk menghafal Al-Quran dan bisa memberikan bantuan 

kepada para penghafal dalam mengurangi kepayahan dalam menghafal Al-Quran. 

Adapun  metode-metode yang di gunakan dalam menghafal Al-Quran adalah sebagai 

berikut: 

a. Metode Wahdah 

Yang dimaksud metode ini adalah menghafal satu per satu terhadap ayat-ayat 

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

sebanyak sepuluh kali, atau lebih sehingga proses ini mampu membentuk pola dalam 

______________ 
25

 Abdul Aziz Rauf, Kiat sukses Menjadi Hafizh Quran Da‟iyah…, hlm. 36. 
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bayangannya. Dengan demikian penghafal akan mampu mengkondisikan ayat-ayat 

yang dihafalkannya bukan saja dalam bayangan akan tetapi hingga membentuk gerak 

reflex pada lisannya. Setelah benar-benar hafal barulah dilanjutkan pada ayat-ayat 

berikutnya dengan cara yang sama, demikian seterusnya hingga mencapai satu 

muka.
26

 

b. Metode menghafal dengan mendengarkan murattal 

Bagi orang yang benar-benar sibuk, menghafal dengan mendengar Murattal 

dari para Syekh menjadi salah satu pilihan yang baik . sehingga, betapa pun ia sibuk, 

ia akan tetap menpunyai kesempatan untuk menghafal Al-Qur‟an hingga selesai. 

Sebab, meski setiap orang menpunyai cita-cita menjadi seorang penghafal Al-Qur‟an, 

tetapi tidak sedikit orang yang tidak bisa meluangkan waktu untuk menghafal dengan 

leluasa. 

Menghafal dengan mendengarkan murattal bisa menjadi pilihan lain untuk 

tetap bisa menghafal Al-Qur‟an. Selain untuk orang yang sibuk, metode tersebut juga 

dapat digunakan oleh orang-orang tunanetra yang belum mampu menbaca Al-Qur‟an 

dengan huruf Braille. Atau, dapat digunakan pula anak-anak yang belum mampu 

menbaca Al-Qur‟an dengan baik.
27

 

______________ 
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 Ahsin W. Al-Hafizh, Bimbingan Praktis Menghafal Al-Qur‟an, (Bumi Aksara, Jakarta, 

2005), hlm. 63 
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hlm 211. 



29 

c. Metode Menghafal dengan Menulis 

Metode lainnya yang juga cocok bagi orang sibuk adalah metode menulis. 

Metode ini merupakan metode yang sangat penting. Sebab, selain dapat menghafal 

lafazhnnya, dengan menghafal bentuk tulisannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa 

pada kalimat tersebut, ada perbedaan pelulisan Al-Qur‟an dengan penulisan bahasa 

Arab pada umumnya. Ada kaidah-kaidah tertentu yang dibahas di dalam ilmu rasm 

Al-Qura‟an.Banyak orang tidak menyadari pentingnya ilmu penulisan huruf-huruf  

Al-Qur‟an ini. Mereka hanya puas menggunakan mushaf tanpa meneliti halyang 

sebenarnya perlu mereka ketahui dari penulisannya. Bahkan, menulis ayat Al-Qur‟an 

menggunkan computer pun sudah dibantu software. Sehingga, mereka tidak perlu 

repot menulis hurufnya satu per satu. Di satu sisi, hal tersebut memang positif. 

Namun di sisi lain, banyak muslim yang sudah tidak menyadari pengtingnya belajar 

menulis ayat Al-Qur‟an sesuai dengan ilmu rasm. 

Dengan langkah-langkah tersebut. Metode menghafal dengan menulis ayat 

Al-Quran ini sebagaimana bisa menjadi metode yang tepat bagi orang yang sibuk.
28

 

d. Metode Menghafal Dimulai Surat dan Ayat Pilihan 

Orang-orang yang sibuk umunnya hanya berminat menghafalkan surat dan 

ayat pilihan. Padahal, menghafalkan ayat dan surat lainnya pun sama sebenarnya. 

Tidak ada satu ayat dan surat pun di dalam Al-Quran kecuali memiliki keutamaan dan 

______________ 
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keistimewaan. Hanya saja, ada ayat dan surat tertentu yang sering dibaca dan 

dijadikan wirit rutin. Ayat dan surat inilah yang kemudian disebut sebagai ayat dan 

surat pilihan. 

Seseorang bisa saja menghafal Al-Qur‟an dari ayat dan surat pilihan terlebih 

dahulu. Untuk menghafal ayat dan surat pilihan, berikut beberapa cara yang dapat 

kita lakukan : 

1. Buat daftar ayat dan surat pilihan yang akan dihafalkan. Hal ini bertujunan 

agar kit tidak bingung ketika harus mengulang hafalan tersebut. Sebab, sudah 

pasti ayat dan surat pilihan tersebut tidak berurutan di mushaf. 

2. Hafalkanlah ayat dan surat tersebut disesuaikan dengan urutan yang telah 

dibuat di daftar. 

3. Ikuti kegiatan keagamaan, seperti pengajian atau zdzikir setelah shalat,yang 

biasanya sering dibacakan ayatdan surat pilihan tersebut. Menghafal ayat dan 

surat pilihan dengan cara tersebut bisa lebih ringan dibandingkan dengan 

menghafal seperti biasanya. 

4. Setelah benar-benar hafal, bacalah ayatdan surat tersebur ketika shalat 

Adapun di antara keuntungan metode ini adalah sebagai berikut : 

a. Mudah dipratekkan. Apabila bagi orang yang sulit menghafal secara 

berurutan sesuai posisi ayat dan suratnya yang ada di mushaf. 
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b. Mudah menjaga hafalan tersebut. Sebab, sering diulang pada banyak 

kesempatan. 

Sementara itu, di antara kekurangan adalah sebagai berikut : 

1) Jika hafalan ayat dan surat pilihan tersebut tidak ditulis dalam daftar 

dengan baik, biasan nya orang penghafal akan kesulitan ketika harus 

mengulang hafalannya. 

2) Urutan hafalan yang tidak beraturan sering membuat seorang penghafal 

putus asa untuk menghafal Al-Quran hingga selesai. 

Tentu masih banyak metode yang dapat di gunakan untuk dapat menghafal 

Al-Qur‟an. Siapa pun dapat menciptkan metode sendiri. Dalam hal ini, setiap 

penghafal harus terus menemukan metode yang paling tepat untuknya. Sehingga, 

ketika sudah menemukan metode yang tepat, dengan metode itulah ia harus istiqamah 

menyelesaikan hafalanya. Ciri-ciri metode yang tepat adalah membuat kegiatan 

menghafal menjadi mudah, tidak membosangkan, dan terasa menyenangkan.
29

 

5. Syarat  Menghafal Al-Quran 

Beberapa syarat penting yang harus dilakukan oleh para penghafala Al-Quran 

agar  dapat membantu  para penghafal Al-Quran dengan  mudah dalam menghafal. 

Bila faktor-faktor ini tidak dilakukan maka akan mengalami banyak hambatan dalam 

proses menghafal Al-Quran, dengan seseorang melakukan syarat tersebut akan 

______________ 
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membuat para penghafal konsisten dalam menghafal dan mudah dalam menjaga 

hafalan. untuk dapat menghafal Al-Quran dengan baik seseorang harus memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Luruskan niat 

b. Kuatkan tekad 

c. Mintalah kepada sang Khalik 

d. Menyusun waktu agar bisa membantu dalam menghafal Al-Quran 

e. Amalkan hafalan mu 

f. Tinggalkan dosa 

g. Tilawah secara rutin 

h. Tajwid yang benar 

i. Memahami makna ayat 

j. Selalu bersama Al-Quran
30

 

Berikut akan dijelaskan maksud dari setiap poin- poin faktor penting yang 

harus dimiliki oleh para penghafal Al-Quran. 

a. Luruskan Niat 

Jadikanlah niat dalam menghafal Al-Quran ini hanya karena Allah semata, 

seraya mengharapkan keridhaan-Nya dan derajat yang tinggi di syurgaNya. Bukan 

______________ 
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 Umar al-Faruq, 10 Jurus Dahsyat Hafal Al-Quran…, hlm. 8. 
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untuk memperoleh sesuatu dari perkara-perkara duniawi seperti harta, reputasi, atau 

pangkat terhormat. 
31

 Rasulullah saw bersabda: 

Artinya: “Barang siapa mempelajari suatu ilmu yang seharusnya dilakukan 

karena Allah swt, namun dia tidak mempelajarinya kecuali untuk 

mendapatkan harta benda duniawi, maka dia tidak akn mendapatkan 

wanginya syurga pada hari kiamat.”
32

 

Niat dalam menghafal Al-Quran haruslah untuk menerapkannya pada diri kita 

sesuai dengan kemampuan, juga melakukannya dengan ikhlas karena Allah swt. 

Bukan karena sebab duniawi atau apapun, atau karena riya maupun sum‟ah. 
33

 Maka 

alangkah merugi bila menghafal Al-Quran hanya untuk kepentingan etalase dan 

koleksi. Hanya untuk dipamerkan kepada orang lain agar kita tampak hebat.
34

 

Tidaklah seseorang melakukan suatu hal selain mengharapkan ridhonya Allah swt 

termasuk dalam mempelajari dan menghafal Al-Quran. 

b. Kuatkan Tekad 

Jika seseorang dari dulu  ingin menghafal Al-Quran tapi sampai sekarang 

belum bisa menyelesaikannya, atau sudah mulai menghafal tapi terputus ditengah 

jalan , atau sudah hafal tapi tak pernah lancar, atau dulu pernah lancar sekarang sudah 

lupa semua atau sebagiannya, maka barangkali ada masalah pada kemauan. Kemauan 

______________ 
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32

Ahmad bin Salim Baduailan, Menjadi Hafizh…, hlm. 60. 
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yang ditanamkan belum jadi sebuah tekad yang kuat, hanya sekedar keinginan sesaat 

yang tidak terjaga, hingga akhirnya hilang, berlalu bersama waktu. Maka, dalam 

kondisi seperti ini yang paling di  perlukan adalah motivasi. 

Motivasi itu bisa di dapatkan dari para guru dan ustad k, dari anak-anak yang 

rajin menghafal Al-Quran, dari buku-buku tentang menghafal Al-Quran bahkan dari 

Al-Quran itu sendiri.
35

 

c. Mintalah kepada sang Khalik 

Meminta kepada sang khalik sama halnya dengan berdoa, Bermohonlah 

kepada Allah swt yang membolak-balikan hati untuk memberikan taufik dan hidayah 

dalam menghafal Al-Quran. Sebab, segala usaha yang  dilakukan untuk menjadi 

seorang hafizh tidak akan terwujud tanpa pertolongan dari Allah swt. 

Dalam berdoa hendaknya tulus supaya Allah melimpahkan pertolongan-Nya 

dalam menghafal. Sebab hal itu memiliki pengaruh yang luar biasa dalam mengatasi 

segala kesulitan yang sedang dihadapi.
36

 

d. Menyusun waktu agar bisa membantu dalam menghafal Al-Quran 

Waktu khusus menghafal Al-Quran merupakan salah satu faktor yang perlu 

dicatat pula, karena dengan itu melihat keseriusan seseorang dalam menghafal Al-

Quran. 

______________ 
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Sebalik dengan tidak memiliki waktu khusus tersebut ia bukanlah orang yang 

konsisten dalam menghafal, target hafalan tidak akan berjalan dengan baik dan dapat 

dengan mudah terputusnya hafalan dikemudian hari.
37

 

e. Amalkan hafalanmu 

Laksana sebuah jurus silat yang handal, hafalan Al-Quran akan bermanfaat 

bila di amalkan. Bila tidak, ia hanya akan menjadi koleksi pengetahuan namun tidak 

akan membawa banyak manfaat dalam kehidupan. Penting untuk di ingat bahwa 

menghafal Al-Quran bukan untuk sekedar aksesoris pribadi, agar tampak keren dan 

hebat di mata orang lain , atau untuk meraih prestasi dan keinginan tertentu. Sungguh 

, Al-Quran jauh lebih mulia dari semua itu. Al-Quran yang di  hafal adalah 

Kalamullah. Menghafalnya untuk di amalkan dan berharap semoga rahmat dan kasih 

sayang Allah swt turun menghampiri, karena telah berusaha menghafal kitab-Nya 

yang mulia. 
38

 

Waktu yang tepat untuk menjaga hafalan ialah ketika mengerjakan sholat, 

sholat merupakan media yang sangat efektif dalam menjaga hafalan dimana 

pengulangan ayat-ayat yang telah di hafal dalam sholat,  akan terekam didalam 

______________ 
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ingatan seorang hafidz Al-Quran dengan sangat kuat. Jadikan hafalan sebagai hafalan 

sholat, Rasulullah saw juga bersabda: 

Artinya: “Jika Shahibul Qur‟an berdiri (shalat), lalu dia membacanya pada malam 

dan siang hari, niscaya dia akan senantiasa mengingatnya. Namun jika dia 

tidak melakukan hal itu, niscaya akan lupa.” (HR Muslim )
39

 

f. Tinggalkan Dosa 

Hendaknya para penghafal Al-Quran membersihkan hatinya dari berbagai 

macam kotoran, supaya hatinya siap menerima Al-Quran, menghafalnya, dan 

mengambil faedah darinya, telah diriwayatkan dalam hadits shahih dari Rasulullah 

saw bahwasanya beliau bersabda: 

Artinya: “Ketahuilah, bahwa dia dalam tubuh manusia terdapat segumpal darah, jika 

ia baik maka baik pula seluruh tubuhnya. Ketahui lah (segumpal darah)itu 

adalah hati.” :
40

  (HR Al-Bukhari Muslim) 

Tidakalah seseorang menghafal Al-Quran kemudian melupakannya, 

melainkan karena dausa yang ia perbuat. Allah  swt berfirman, 

                    

Artinya: “Dan apa saja musibah yang menimpa kamu Maka adalah disebabkan oleh 

perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari 

kesalahan-kesalahanmu).” 

______________ 
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Sungguh, dosa itu adalah kotoran bagi jiwa. Ketika kita ingin menghafal Al-

Quran maka bejana tempat penyimpanan Al-Quran harus kita bersihkan dan selalu 

kita jaga kebersihannya. Dosa itu menutup mata hati, dosa itulah yang membuat 

usaha kita tidak berkah, menjadikan pekerjaan kita tidak menghasilkan apa-apa. 

g. Tilawah secara rutin 

Tilawah Al-Quran dapat menjadi penawar bagi hati yang sedang resah dan 

gundah gulana. Ketika hati  terasa susah dan gelisah , maka yang pertama harus di 

ingat adalah kapan terakhir membaca Al-Quran. S Ada  keterkaitan yang erat antara 

keresahan hati dengan kejauhan dari Al-Quran. Demikian pula ada hubungan yang 

kuat antara kebahagian jiwa dengan kedekatan seseorang dengan Al-Quran. Semakin 

dekat kepada Ilahi, maka semakin ceria dan bahagia pula hati. 
41

 

h. Tajwid yang Benar 

Membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar lebih penting daripada 

menghafal Al-Quran. Sebab, tanpa tajwid yang benar, maka seorang pembaca Al-

Quran akan terjatuh pada banyak kesalahan makna dan arti. Perintah untuk membaca 

Al-Quran dengan tajwid yang benar ditegaskan oleh Allah swt dalam surat al-

Muzzamil, 

 

______________ 
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Artinya: “Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil.” (QS. Al-Muzzammil: 4) 

 

Sahabat Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa arti tartil dalam ayat ini adalah 

mentajwidkan huru-hurufnya dan mengetahui tempat-tempat waqaf (berhenti). 

Membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya wajib, siapa yang tidak 

membacanya dengan tajwid, ia berdosa. Karena dengan tajwidlah Allah menurunkan 

Al-Quran, dan dengan demikian pula Al-Quran sampai kepada kita.
42

 

i. Memahami makna ayat 

Ada pesona yang luar biasa dalam rangkaian ayat-ayat ilahi, baik dalam 

pilihan kata, susunan kalimat, maupun kandungan makna. Abu Abdirrahman as-

Sulami pernah berpesan, “Apabila kami mempelajari sepuluh ayat sesudahnya hingga 

kami tau dan paham tentang hukum halal dan haram yang ditunjukkan oleh ayat 

tersebut, serta perintah dan larangannya. Pemahaman terhadap ayat akan 

mengokohkan hafalan dan membuatnya bertahan lama dalam ingatan. Ini sangat 

membantu kita memahami ayat-ayat yang menerangkan kisah dakwah para nabi 

seperti dalam surat Hud, asy Syu‟ara, al Qasha, dan lainnya. 

Dengan memahami makna ayat kita juga dapat terhindar dari kesalahan 

pengunaan dhamir seperti huwa atau hiya, innahu, innaha, atau innahum; ya‟malum 

______________ 
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atau ta‟malun. Ketika memahami makna ayat, kita akan mudah mengingat bahwa 

akhir ayat ini adalah „Azizun, Hakim atau Ghafururrahim, „alimun hakim, atau 

syakurun Halim. Memahami makna ayat juga akan sangat bermanfaat pada waqaf 

dan ibtida‟, kapan harus mulai dan kapan harus berhenti. Ketika kita salah memulai, 

dapat mengubah arti . ini dapat kita hindari bila kita memahami apa yang kita baca.
43

 

j. Selalu Bersama Al-Quran 

Cobalah membandingkan hari-hari yang didalamnya sempat membaca Al-

Quran dan hari-hari yang dilalui tampa membaca Al-Quran . Atau hari-hari ketika 

membaca Al-Quran jauh lebih banyak dibandimgkan hari-hari ketika kita membaca 

Al-Quran lebih sedikit. Pasti terasa berbeda, Rumah yang selalu dihiasi oleh lantunan 

bacaan Al-Quran jauh lebih hidup dan tentram dibandingkan rumah yang diisi dan 

dipenuhi oleh musik. Hati terasa lebih tenang dan jiwa lebih bahagia. Waktu lebih 

berkah, dan hari-hari berlalu bersama amal produktif. Sebuah rumah tangga yang 

setiap harinya selalu  dihiasi oleh Alquran insya allah akan penuh kedamaian. Tidak 

ada emosi yang meledak ledak atau  ketegangan yang meletup-letup. Masalah 

mungkin tetap ada , tapi insya Allah menjadi penambah harmonis dan cinta. 
44

 

Menyibukkan pikiran dengan hafalan banyak sekali waktu luang dalam 

kehidupan kita sehari-hari, terutama kegiatan olah pikiran. Misalnya,  ketika kita 

______________ 
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berjalan dalam satu tempat ketempat yang lain, ketika sedang naik kendaraan, saat 

mengikuti rapat, saat mendaki gunung saat berkumpul bersama teman dan kegiatan 

lainnya. Secara fisik kita memang dalam sebuah kesibukan, tapi secara pikiran, 

kadang tak ada aktivitas yang berate sehingga berakhir dengan melamun, menghayal, 

dan memikirkan banyak hal yang kurang manfaat. Bila kekosongan ini kita gunakan 

untuk mengulangi hafalan , atau memikirkan kembali ayat-ayat yang baru saja kita 

hafal, merenungkan kembali makna-makna ayat, mentaburi kandungan Al-Quran, 

insya allah akan sangat bermanfaat.  Salah satu cara tadabur terbaik adalah 

mengaitkan setiap kejadian yang kita lihat, dengar, dan alami, dengan ayat-ayat Al-

Quran. 

Sering  membawa mushaf Al-Quran hal ini juga mempermudah para 

penghafal Al-Quran dalam melakukan pengulangan terhadap hafalannya. Semakin 

dekat seseorang dengan Al-Quran maka semakin bertambah pula cintanya terhadap 

Al-Quran. Maka jadilah orang yang cinta pada Al-Quran, cinta dalam membaca dan 

menghafalnya, dengan begitu cinta ilahi pun dengan mudah didapatkan. 

6. Faktor yang Mempengaruhi Pengajaran Tahfidz Al-Quran 

Sama halnya dalam menghafal materi pelajaran, menghafal Al-Quran juga 

ditemukan banyak hambatan dan kendala. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam 

menghafal Al-Quran pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu: faktor 
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pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung dalam menghafal Al-Quran 

adalah sebagai berikut: 

a. Usia yang Ideal 

Sebenarnya tidak ada batasan usia secara mutlak untuk menghafal Al-Quran, 

tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat usia seseorang memang berpengaruh 

terhadap keberhasilan menghafal Al-Quran. Dalam hal ini, ternyata usia dini (anak-

anak) lebih mempunyai daya rekam yang kuat terhadap sesuatu yang dilihat, 

didengar, dan dihafal dibandingkan dengan mereka yang berusia lanjut. Ada beberapa 

hal yang mendukung kebenaran asumsi seperti ini, antara lain:  

1. Imam bukhari dalam bab pengajaran pada anak dan keutamaan Al-Quran 

setelah beberapa macam pnelitian dan eksperimen mengatakan bahwa 

menghafal pada masa anakanak akan lebih representatif, lebih cepat daya 

serap ingatannya, lebih melekat dan lebih panjang kesempatannya untuk 

mencapai harapan.
45

 

2. Usia yang ideal untuk menghafal adalah berkisar  6-12 tahun. Karena 

diusia yang relatif muda ini belum banyak terbebani oleh problema hidup 

yang memberatkannya sehingga ia akan lebih cepat menciptakan 

konsentrasi untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya. Namun 

demikian bagi kanak-kanak usia dini yang diproyeksikan untuk 

______________ 
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menghafal Al-Quran tidak boleh dipaksakan diluar batas kemampuan 

psikologisnya
46

 

b. Menejemen waktu  

Dalam menghafal Al-Quran memang harus bisa memenejemen waktu 

agar waktu bisa dimanfaatkan dengan efektif dan efisien. Begitu halnya proses 

tahfidz Al-Quran yang dilaksanakan di Madrasah atau sekolah harus ada 

mengalokasian waktu agar guru bisa benar-benar menggunakan waktu dengan 

baik. Dalam hal ini guru harus membuat perencanaan pembelajaran untuk 

pembelajaran tahfidz Al-Quran.  

c. Tempat Menghafal  

Situasi dan kondisi suatu tempat juga ikut mendukung tercapainya 

progam menghafal Al-Quran. Dalam kaitannya dalam pembelajaran tahfidz 

Al-Quran di lembaga pendidikan, hal ini berarti sekolah harus menyediakan 

tempat yang layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran tahfidz Al-

Quran, seperti aula yang luas atau masjid yang dapat digunakan untuk 

kegiatan pembelajaran tahfidz.  

d. Membuat target hafalan 

Untuk melihat seberapa banyak waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan progam yang direncanakan, maka perlu adanya target harian. 

Taret bukanlah merupakan aturan yang dipaksakan tetapi hanya sebgaai 

______________ 
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kerangka yang dibuat sesuai dengan kemampuan peserta didik dan alokasi 

waktu yang tersedia. Dijelaskan dalam bukunya Wiwin Alawiyah bahwa 

menentukan target dalam proses menghafalkan Al-Quran sangat diperlukan 

supaya mampu memacu semangat dalam menghafal Al-Quran, serta agar 

dapat menyelesaikan hafalan dengan waktu yang tidak lama.
47

 

e. Faktor Motivasi  

Pada dasarnya motivasi adalah suatu dorongan untuk bertindak 

melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Orang yang 

menghafal Al-Quran, pasti sangat membutuhkan motivasi dari orang-orang 

terdekat, kedua orang tua, keluarga, dan sanak kerabat. Dengan adanya 

motivasi, ia akan lebih bersemangat dalam menghafal Al-Quran.
48

 

 

7. Problematika dalam Tahfidz Al-Quran 

Apapun status Anda dalam hidup ini, mahasiswa , pelajar, atau pedangan , 

tidak akan terlepas dari berbagai problem yang mungkin menyesakkan hati anda. 

Untuk mengatasi masalah-masalah itu, mungkin anda telah mempunyai kekuatan dan 

kesabaran. Dipungkiri bahwa para penghafal Al-Quran akan mengalami berbagai 

______________ 
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problem dalam menjalankan proses penghafal Al-Qurannya, berbagai ujian dan 

godaan akan siap menghadang dipertengahan jalan.  

Menghafal Al-Quran bukan satu hal yang mudah ini bukan bertujuan untuk 

menakut-nakuti. Namaun sudah sepantasnya, siapa yang ingin mendapatkan sesuatu 

yang tinggi nilainya, baik dimata Allah maupun dimata manusia, ia harus berjuang 

keras, tak kenal lelah, sabar, dan tabah dalam menghadapi segala rintangan yang 

menghadangnya. Adapun problem yang  sering dihadapi oleh para Hufadz Al-Quran 

ada dua faktor  problem, yaitu, problematika dakhiliyah (internal) dan problematika 

problematika kharijiyah (ekstern). Berikut dibawah ini akan dibahas mengenai faktor 

tersebut. 

a. Problematika Dakhiliyah (faktor internal) 

Problematika Dakhiliyah (faktor internal) faktor ini faktor yang muncul dalam 

diri pribadi individu. Adapun beberapa faktor yang timbul dari problematika 

Dakhiliyah seorang penghafal Al-Quran diantaranya yaitu: 

1. cinta dunia dan terlalu sibuk dengannya 

Orang yang terlalu asyik dengan kesibukan dunia, biasanya tidak akan 

siap untuk berkorban, baik waktu maupun tenaga, untuk mendalami Al-

Quran. Kenyataanya demikian, mendalami Al-Quran tidak akan seluas orang 

yang mendalami bahasa inggris atau akutansi dalam hal kesempatan mencari 

peluang rezeki. Karena itu, Allah swt mengingatkan manusia agar jangan 
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terlalu mencintai kehidupan dunia. Hidup bersama Al-Quran adalah hidup 

sukses menuju kehidupan akhirat . pencinta dunia tidak akan dapat akrab 

dengan Al-Quran. Allah swt berfirman, 

                  

Artinya: “sekali-kali janganlah demikian sebenarnya kamu (manusia) mencintai 

kehidupan dunia, dan meninggalkan (kehidupan) akhirat.” (QS.Al 

Qiyaamah,75:20-21) 

Al Imam Ghazali dalam kitab Ihya‟-nya telah menasehati kita. Beliau berkata: 

 ثادِعال قّ اند َيا يع انقهة تًُع حالِٔ انع

Artinya: “lengketnya dunia dengan hati dapat mencegah merasakan nikmatnya 

beribadah.”
49

 

2. Tidak dapat merasakan kenikmatan Al-Quran 

Kemukjizatan Al-Quran telah terbukti mampu member sejuta kenikmatan 

kepada para pembaca yang beriman kepada allah swt. Dan  hari akhir. Para pembaca 

Al-Quran senatiasa membaca Al-Quran  dengan frekuensi tinggi. Usman bin Affan, 

zaid bin Tsabit dan Ubay bin Ka‟ab adalah para sahabat yang senantiasa 

mengkhatamkan Al-Quran setiap sepekan sekali, yaitu pada hari jum‟at. Sehingga 

ada suatu riwayat menjelaskan bahwa pada hari jum‟at Shahabi Usman bin Affan 

______________ 
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 Abdul Aziz Abdul Rauf, Kiat Sukses Menjadi Hafizh Quran Da‟iyah”…, hlm. 65. 
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memulai dari surat Al-Baqarah sampai sirat Al-Maaidah , malam sabtu mulai dari 

surat Al An‟aan sampai surat Huud , malam Ahad memulai dari surat Yusuf sampai 

surat Maryam, malam senin memulai dari surat Thaahaa sampai surat Al Qashash, 

malam selasa memulai dari surat Al‟ Ankabbut sampai surat shaad, malam rabu 

memulai dari surat az-zumar sampai surat Ar-Rahmad dan malam kamis khatam. 

Riwayat di atas tidak mungkin dilakukan oleh orang yang belum mampu 

merasakan nikmatnya bertilawah Al-Quran. Besar dan kecilnya kenikmatan membaca 

Al-Quran sangat tergantung kepada kualitas keimanan dan ketakwanaan pembacanya 

kepada Allah swt. Karena Allah swt menjelaskan bahwa orang yang rajin bertilawah 

adalah orang yang suka Qiyamul Lain, beriman kepada Allah dan hari 

akhir,menyuruh yang ma‟ruf dan melarang kemungkaran, serta selalu cepat dalam 

melakukan amal-amal shalih.
50

 

3. Hati yang kotor dan terlalu banyak maksiat 

Hafalan Al-Quran akan dapat mewarnai penghafalnya jika dilandasi oleh hati 

yang bersih, bersih dari kotoran syirik, takabul, hasud dan kotoran  maksiat lainnya. 

Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh allah yang mahasuci, dibawa oleh 

malaikat yang suci, diberikan kepada rasulullah yang suci, dan diturukan di tanah 

yang suci. 

______________ 
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4. Tidak sabar, malas, dan berputus asa 

Menghafal Al-Quran diperlukan kerja keras dan kesabaran yang terus-

menerus. Ini sesungguhnya telah menjadi karakteristik Al-Quran itu sendiri. Kalau 

anda menperhatiakn dengan baik, maka isi mengajak anda untuk menjadi orang yang 

aktif dalam hidup di dunia ini. Begitu pun proses turunnya, sering dihadap oleh 

rasulallah saw.  Dengan cucuran keringat. Bahkan. Bahkan, seorang sahabat pernah 

merasakan beratnya paha Rasulullah ketika pahanya menjadi sandaran bagi paha 

Rasulullah saw. Saat itu, belian tengah menerima wahyu. 

Karena itu, wajarlah jika proses menghafal Al-Quran memerlukan kesabaran 

dan ketekunan dan tidak berputus asa. 

5. Semangat dan keinginan yang lemah 

Termasuk problem intern bagi penghafal adalah faktor lemahnya semangat 

dan keinginan. Semangat dan keinginan yang kuat adalah modal untuk melakukan 

apa saja, apalagi yang bernilai tinggi, baik di mata Allah mapun di mata manusia. 

Seringat apa pun suatu pekerjaan, jika tidak terlaksana dengan baik. Inilah kendala 

untuk yang dimiliki oleh orang-orang menafik, sehingga menyebabkan mereka 

teringgalan ikut serta dalam berjihat bersama Rasulullah saw. 
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6. Niat yang tidah ikhlas 

Niat yang tidak ikhlas dalam menghafal Al-Quran tidak saja mengancam 

suksesnya hifzhul Quran, namun juga mengancam diri penghafal itu sendiri pada hari 

kiamat. 

7. Lupa 

Dalam menghafal Al-Quran, bagaimana pun cerdasnya otak anda, anda akan 

mengalami problem lupa. Kenyataan ini harus anda pahami dan siap menghadapinya. 

Inilah karakteristik ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan Allah mudah menguap dari 

pikiran kita. Hal ini dijelaskan langsung oleh Rasulullah saw, dalam sabdanya. 

Artinya: “Selalu lah bersama Al-Quran, demi jiwa Muhammad yang berada 

ditangannya, sesungguhnya Al-Quran itu lebih cepat hilangnya, dari pada tali onta 

dalam ikatannya. 
51

(HR. Muttafaq „Alaih) 

 

b. Problematika Kharijiyah (faktor ekstern) 

1) Tidak mampu membaca dengan baik 

Penghafal yang belum mampu membaca dengan baik dan belum 

lancar, akan merasakan dua beban ketika menghafal : beban membaca dan 

beban menghafal. Agar tidak mengalami kesulitan menghadapi beban ini, 

ciptakan kemampuan membaca anda satu hari satu juzsecar terus-menerus, 

dengan latihan yang banyak dan mendengarkan bacaan para qari
1
 yang 

______________ 
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bagus bacaannya. Insya Allah dengan begitu lidah anda akan semakin 

mudah melafalkan ayat-ayat Al-Quran, dan ketika menghafal konsentrasi 

hanya tercurakan pada menghafal dan tidak lagi disibukan dengan 

memikirkan bacaannya. 

2) Tidak mampu mengatur waktu 

Bagi mereka yang tidak mampu mengatur waktu akan merasakan 

seakan-akan dirinya tidak mempunyai waktu lagi, karena itu anda mulai 

sekarang disiplinlah dengan waktu. Pada hakikatnya, hanya seorang 

disiplin yang mampu mengatur waktu. Bagi anda waktu adalah ibadah 

dengan tilawah dan hafizh Al-Quran, seperti yang telah dilakukan oleh 

Uman bin Khaththab dalam penjalananya dari Madinah ke Baitu Maqdis. 

Bagi anda calon hafizh Al-Quran, jadikanlah Al Quran sebagai hiburan 

Anda. 

3) Tasyabuhul ayat (ayat-ayat yang mirip dengan yang lain) 

Ayat-ayat yang serupa, kadang-kadang suka mengjengkelkan bagi 

para penghafal Al-Quran. Untuk itu, Anda tak perlu berkecil . ayat-ayat 

tersebut hanya dapat diingat kalau anda member perhatian lebih terhadap 

ayat-ayat yang tidak serupa. 

4) Pengulangan yang sedikit 

Terkadang ketika menghafalkan, anda merasa kesusahan dalam 

merekanayat-ayat yang sedang dihafal. Atau ketika menyetor hafalan. 
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Tiba-tiba bacaan anda tidak lancar, padahal ketika anda mempersiapakan, 

anda sudah merasa lancar dan betul-betul hafal. 

5) Belum memasyarakat 

Sebagai seorang da‟i yang sudah paham risalah dakwah dan hafal 

hidupnya, anda tidak boleh terpengaruh dengan kondisi ini. Anda harus 

menjadi orang pertama yang menperkenalkan sunah hasanah ini pada 

masyarakat. Wajarlah jika orang pertama yang menjadi pelopor suatu 

sunah hasanah, mendapat beberapa kesulitan.namun pahala untuknya terus 

mengalir selama karyanya diikuti dan dilestarikan oleh orang-orang 

setelahnya. 

6) Tidak ada Muwajjih (pembimbing) 

Mewajjuh dalam dunia hafzhul Quran keberadannya akan selalu 

member semangat kepada anda. Ia juga mengontrol hafalan anda. 

Penghafal yang tanpa pembimbing dapat dipastikan banyak jatuh 

kesalahan dalam menghafal, dan biasanya kalau sudah salah akan susah 

diluruskan. 

Bagaimana pun ketinggian ilmunya anda untuk otodidak, namun 

tanpa pembimbing, pada masa yang akan dating rawn untuk diserang 

futur, kehilangan semangat, dan akhirnya anda gagal di tengah jalan. 
52
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B. Sekolah Dasar Islam Terpadu 

 

1. Sejarah Sekolah Dasar Islam Terpadu 

Pada akhir tahun 1980-an sekolah islam terpadu mulai bermunculan, diawali 

oleh para aktivis dakwah kampus yang tergabung dalam lembaga dakwah kampus 

(LDK) Institute Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), dan 

beberapa universitas ternama lainnya yang tergabung dalam komunitas jamaah 

tarbiyah yang memiliki keprihatinan terhadap kondisi pendidikan di Indonesia. 

Mereka adalah para aktivis Islam kampus yang berperan penting dalam 

menyebarkan idiologi Islam kepda para mahasiswa. Kalangan pemuda menjadi 

target utama dari gerakan ini karena mereka percaya bahwa para pemuda  akan 

menjadi agen perubahan social yang sangat penting dalam melakukan islamisasi 

seluruh masyarakat Indonesia. Tugas untuk menyiapkan generasi muda muslim 

yang punya komitmen dakwah diyakini akan lebih efisien jika melalui 

pendidikan. 

Dalam konteks ini, mereka mendirikan sekolah islam terpadu (SIT) Nurul 

Fikri dari tinggkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah 

atas(SMA) yang telah menginspirasi berdirinya sekolah-sekolah Islam terpadu 

diseluruh wilayah Indonesia.
53
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2. Perbedaan SDIT ( Sekolah Dasar Islam Terpadu ) dan SD (Sekolah Dasar ) 

a. Kurikulum SDIT (Sekolah Dasar Islam Terpadu) 

Kurikulum Sekolah Islam Terpadu merupakan integrasi yang dikakukan pada 

level epistemologis betul-betul dapat menghilangkan sekat dikotomi antara kedua 

rumpun keilmuan. Sekolah Islam Terpadu bukan sekedar apa yang disebut Steenbrink 

sebagai “ penghargaan umat Islam terhadap pengetahuan umum”, bukan pula sekolah 

umum yang diperbanyak pelajaran agamanya, sebagaimana anggapan masyarakat 

Islam terhadap pendidikan madrasah. Sekolah Islam Terpadu merupakan perwajahan 

baru dari model pendidikan yang komplek dan melebihi batas-batas integrasi formal. 

Islamisasi Kurikulum yang dilakukan Sekolah Islam terpadu juga memberikan 

corak baru dalam perkembangan Islamisasi masyarakat Indonesia yang oleh sebagian 

pakar disebut dengan santrinisasi. Proses santrinisasi melalui Sekolah Islam Terpadu 

berlangsung melalui berbagai model. Pada siswa di Sekolah-sekolah Islam Terpadu 

pada umumnya telah mengalami proses reislamisasi. Dalam arti, perserta didik 

mendapat didikan ajaran dan praktik Islam secara intens dan tearah. Kegiatan- 

kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan dalam kerangka penanaman nilai-nilai ke 

agamaan wawasan keislaman anak didik. Selain itu para siswa di Sekolah Islam 

Terpadu membawa pulang ke rumah masing-masing dan menyapaikan pengetahuan 

ke islaman itu kepada anggota keluarganya. 



53 

Bahasa Arab dan Bahasa Inggris juga menjadi komponen penting dalam 

pemgembagan kurikulum di sekolah Islam terpadu. Dua bahasa ini berkembang 

secara seimbang untuk membekali anak dapat hidup di era global. Khusus bahasa 

Arab dikembangkan dalam rangka untuk membekali anak didik agar dapat 

memahami Al-Quran dan juga teks-teks ke islaman yang lain. Bahasa Inggris 

dikembangkan  dengan bahwa peradaban dunia saat ini dikuasai oleh bangsa Barat 

yang umunnya menggunakan bahasa inggris. Pengunaan bahasa Arab diharapkan 

para siswa memiliki bekal yang cukup untuk mempelajari kitab suci Al-Quran. 

Meskipun pembelajaran bahasa Arab di SDIT baru pengenalan, hal ini dianggap 

pengting agar siswa dapat mengenal, membiasakan, dan memiliki rasa cinta terhadap 

bahasa yang dipakai Al-Quran diturunkan.
54

 

b. Kurikulum SD (Sekolah Dasar) 

Perkemabangan dunia pendidikan dari tahun ke tahun terus mengalami 

perubahan sering dengan tantangan dalam menyiapkan sumber  daya manusia yang 

berkualitas dan berdaya saing di era global. Salah satu permasalahan di bidang 

pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yaitu masih rendahnya kualitas 

pendidikan pada setiap jenjang. Pemerintah terus berupaya untuk menigkatkan mutu 

pendidikan nasional, salah satunya dengan melakukan penyempurnaan kurikulum. 

______________ 
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Saat ini, dunia pendidikan Indonesia ramai diperbincangkan mengenai penerapan 

kurikulum 2013. Banyak tanggapan positif dan negative ( Pro-Kontra ) mengenai 

perubahan kurikulum dari kurikulum Tingkat satuan Pendidikan ( KTSP ) menjadi 

Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 diberlakukan secara bertahap mulai ajaran 

2013/2014 melalui pelaksanaan terbatas, khususunya bagi siswa yang sudah siap 

melaksanakannya dan sekolah yang memiliki nilai akreditasi “ A” Tahun Ajaran 

2013/2014, Kurikulum 2013 dilakukan secara terbatas untuk Kelas I dan Kelas IV 

Sekolah Dasar/Madrasah Ibtida‟yah (SD/MI), Kelas VII Sekolah Menengah Pertama/ 

Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Kelas X Sekolah Menengah Atas/ Sekolah 

Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA)
55

 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa perbedaan 

antara SDIT dengan SD adalah kurikulum yang digunakan SDIT dan SD Sedikit 

berbeda, kurikulum SDIT mencoba untuk menyeimbangkan antara pelajaran umum 

dengan pelajaran agama Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan sunnah.  SDIT 

lebih terfokus kepada tahfid Al quran serta penerapan bahasa arab dan bahasa inggris 

dalam proses pembelajaran dan menekankan kepada pembentukkan karakter serta 

akhlak para siswa, sehingga para siswa di SDIT tidak hanya cerdas secara intelektual 

______________ 
55 Elwien  Sulistya  Ningrum, “Implementasi Kurikulum 2013 Di Sekolah Dasar”, 

manajemen pendidikan volume 24, nomor 5, maret 2015: 416-423, email: 

elwiensn@ymail.com, Diakses  25 september 2019 
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namun juga cerdas secara spiritual. Sedangkan SD mengunakan kurikulum yang 

sudah ditetapakn oleh menteri pendidikan dan lebih difokuskan pada pelajaran umum. 

3.  Peran Sekolah Islam Terpadu 

Sekolah merupakan peranan penting dalam membetuk keperibadian dan 

tingkat laku moral anak, dengan menanamkan nilai agama agar tercipta insan yang 

religius pada anak. Sekolah dasar adalah tempat dimana masa kanak-kanak yang 

sangat menentukan untuk masa depannya. Pendidikan akhlak anak harus dimulai 

sejak dini agar menjadi penerus bangsa yang memiliki akhlakul karimah. Oleh 

karena itu, harus ada pendidikan yang mampu memadukan antara pendidikan 

sekolah , keluarga dan limgkungan secara seimbang, agar kebiasaan anak di rumah 

dan di lingkungan kepada pihak sekolah dapat terjalin komunikasi yang baik antara 

orang tua dan guru untuk perbaikan pendidikan khususnya pembentukan karakter 

pada anak . 

Pendidikan berarti, segala urusan orang dewasa dalam pergaulan dengan 

anak-anak untuk memimpikan perkembangan jasmani dan rohaninya kearah 

kedewasaan. Tidak semua tugas mendidik dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam 

keluarga terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan berbagai macam  ilmu 

pengetahuan, oleh karena itu dikirimkan anak ke sekolah. Dengan demikian, 

sebenarnya pendidikan di sekolah adalah bagian dari pendidikan dalam keluarga 

yang sekaligus merupakan lanjutan dari pendidikan keluarga. Dengan masuknya 

anak kesekolah maka terbentuklah hubungan antara rumah dan sekolah karena 
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antara kedua lingkungan itu terdapat objek dan tujuan yang sama, yaitu mendidik 

anak-anak . Hubungan antara  pihak sekolah dan orang tua juga sangat diperlukan 

dapat dimengerti betapa pentingya kerjasama antara hubungan keduanya itu. 

Kerjasama itu hanya tercapai, apabila kedua belah pihak saling mengenal. 

 

Agama sebagai dasar pijakan umat manusia memiliki peran yang sangat 

besar dalam proses kehidupan manusia. Agama telah mengatur pola hidup manusia 

baik dalam hubungan dengan tuhanya maupun beriteraksi dengan sesamanya. 

Agama selalu mengajarkan yang terbaik dan tidak pernah menyesatkan 

penganutnya. Untuk itu sebagai benteng pertahanan diri anak didik dalam 

menghadapi berbagai tantangan di atas, kiranya untuk menanamkan pendidikan 

agama yang kuat dalam diri anak, sehingga dengan pendidikan agama ini,  pola 

hidup anak akan terkontrol oleh rambu-rambu yang telah digariskan agama dan 

dapat menyelamatkan anak agar tidak terjerumus dalam jurang keterbelakangan 

mental. 

Dunia Pendidikan sekolah adalah sarana yang penting untuk 

mengembangkan kemampuan anak,baik itu disekolah yang berlandaskan nilai agama 

(sekolah islam ) maupun sekolah umum, negeri/swasta. Pengertian Pendidikan islam 

secara terimonologi menurut Omar Muhammad Al-Toumi Al-Syaibani “ Pendidikan 

islam Adalah proses mengubah tingkat individual pada kehidupan pribadi, 

masyarakat dan lingkuangan sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai aktivitas 

asasi dalam masyarakat.” 
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Jaringan sekolah islam terpadu Indonesia (JSIT) mengemukakan tentang 

Sekolah Islam terpadu adalah sekolah yang menyeimbangkan antara pendidikan 

agama dan juga pendidikan umum, namun dalam segi kualitas pun sebenarnya tidak 

kalah dengan sekolah umum yang ada. Karena sekolah islam terpadu berusaha 

mencerdaskan dan membekali para generasi dengan ilmu agama dan juga duniawi, 

dengan meningkatkan prestasi dan proses belajar yang pada hakikatnya pretasi 

belajar adalah hasil akhir dari proses belajar. Pendidikan agama  islam di sekolah 

bertujuan untuk “ menumbukan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan 

pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik 

tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang 

dalam hal keimanan, ketaqwaannya, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat 

melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggih.”
56

  

 

 

 

______________ 
56 Septia Agustina “Peran Sekolah Islam Terpadu dalam Pembentukan Karakter Religius Siswa”, 

2013. Diakses  25 september 2019. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis  Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode 

Penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang 

bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah 

dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti 

dengan fenomena yang diteliti.
1
 

Ditinjau dari objeknya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan 

(field research) dimana peneliti melakukan pencarian data serta mengumpulkan 

beberapa data atau informasi langsung dari responden penelitian dan data-data yang 

diperoleh untuk penyusunan laporan berasal dari lapangan. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan secara langsung di lokasi penelitian yaitu di SDIT 

Nurul Ishlah Banda Aceh. Yang beralamat Jl. Perdamaian, Pango Deah, Ulee kareng 

Banda Aceh. 

______________ 
 

1
 Haris Herdiansyah, Metodelogi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu Sosial. (Jakarta: Salemba 

Humanika, 2012), hlm.18. 
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C. Sumber Data Penelitian 

Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang digunakan yaitu : 

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di 

lapangan oleh peneliti sendiri.Untuk mendapat sumber data primer maka 

peneliti menggunakan purposive sampling. Dikatakan simpel (sederhana) 

karena pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu 

tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga 

akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang teliti.
2
 

adapun jumlah Sumber data penelitian ini berjumlah 10% sampel dari jumlah 

keseluruhannya yaitu sebanyak tujuh orang, terdiri dari satu orang Kepala 

Sekolah, satu orang Pengajar Tahfidz dan empat orang murid penghafal Al-

Quran. 

2. Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain, waktu 

penelitian dimulai data telah tersedia.
3
 Data-data tersebut peneliti peroleh dari 

literatur perpustakaan (library research) dengan cara menelaah buku-buku, 

______________ 
 

 
2
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011). 

hlm. 218-219. 

3
 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, ( Jakarta : Rajawali Pres, 2009), hlm. 37. 
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artikel, jurnal, skripsi atau tesis, kamus dan arsip yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk mempermudah mendapatkan data 

dan informasi yang diperlukan, adapun dalam teknik pengumpulan data penulis 

menggunakan beberapa teknik yaitu sebagai berikut:  

1. Observasi 

Observasi yaitu meliputi suatu kegiatan yang dilakukan terhadap objek 

dengan menggunakan alat indra.
4
 Observasi adalah kegiatan mengamati secara 

langsung tanpa mediator suatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang 

dilakukan objek tersebut.
5
 

  Pengamatan/observasi yang dilaksanakan yaitu dengan  melakukan 

pengamatan langsung untuk mengamati berbagai aktivitas yang dilakukan. 

Dalam penelitian ini mengugunakan pengamatan langsung terhadap objek 

yang diteliti, yaitu tentang pola Pengajaran Tahfidz Al-Quran di SDIT Nurul Ishlah 

Banda Aceh. 

______________ 
 

4
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian…, hlm. 272. 

  
5
 Rahmat Kriyantono, Riset Komunikasi, Cet Ke IV, (Jakarta: Kencana Predana Group), hlm. 

108 
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Observasi yang dimaksud peneliti disini adalah observasi non partisipan, 

dimana peneliti tidak terlibat langsung hanya berfokus pada bagaiman mengamati, 

mempelajari dan mencatat hal hal yang dirasakan penting untuk diketahui dalam 

penelitian tersebut.  

2. Wawancara 

Wawancara atau interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau 

pewawancara dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (paduan 

wawancara).
6
  

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan secara langsung kepada objek peneliti dan jawaban-jawaban dari objek 

penelitian dicatat, wawancara ini dilakukan secara tatap muka dengan pihak SDIT 

Nurul Ishlah Banda Aceh. Wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi secara 

mendalam dari objek penelitian. 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini wawancara semi terstruktur 

yaitu jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-deptinterview, dimana 

dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. 

______________ 
 

 
6
 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta Ghalia Indonesia,1999), hlm. 234. 
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Tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana 

pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.
7
 

Dalam melakukan wawancara, digunakan cara pencatatan langsung dan 

disertai dengan bantuan handphone  (Hp) . Hal ini diperlukan untuk merekam dan  

memastikan pokok-pokok materi yang disampaikan sesuai dengan yang telah 

dihimpun. 

Adapun yang diwawancarai yaitu. Terdiri dari satu orang Kepala Sekolah, 

satu orang Pengajar Tahfidz dan empat orang murid penghafal Al-Quran. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu teknik pengumpalan data dengan menggunakan catatan-

catatan atau dokumen yang ada dilokasi penelitian seperti pertunjukan pelaksana, 

petunjuk teknik sumber-sumber lain yang relavan dengan objek peneliti.
8
 Dokumen 

merupakan upaya pengumpulan data. 

 

 

 

 

______________ 
 

7
 Sugiyono, Metode Penelitia......., hlm. 233. 

8
 Heru Iranto dan Burhan Bungin, Pokok-pokok  Penting dalam Wawancara dalam Metode 

Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), hlm. 56. 
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4.  Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan 

hasil observasi dan wawancara yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang 

objek dan menyajikan sebagai bahan temuan bagi orang lain.
9
 

Jenis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif 

yang bersifat deskriptif-analitik, maksudnya menjabarkan dan menganalisis segala 

fenomena yang terjadi dari hasil penelitian yang diperoleh. 

Data yang telah terkumpul dipisahkan sesuai dengan kategori masing-masing, 

baik yang bersifat dari hasil observasi, wawancara  maupun dari dokumentasi. Data 

tersebut akan dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat 

ditemukan tingkat keabsahan data untuk mencapai tingkat kesempurnaan secara 

akademik. 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengolahan data adalah: 

a. Data reduction (reduksi data). Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya 

cukup banyak, untuk itu perlu di catat secara teliti dan rinci. Semakin lama 

peneliti di lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan 

rumit. Untuk itu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data 

bearti merangkum, mimilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi 

______________ 
 

9
 Moh. Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 234 
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akan memberikan gamabaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mempacarinya bila diperluan.
10

 

b. Data Display ( penyajian data ). Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya 

adalah mendisplaykan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini 

miles dan huberman mengatakan, yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
11

 

c. Menarik kesimpulan/verifikasi(Conclusion Drawing/Verivication) 

Kesimpulan penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang 

dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah 

dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah adalah penelitian kualitatif 

masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di 

lapanga.
12

 

 

______________ 
 

10 Sugiyono. Motede Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfa beta, 
2011 ), hlm 247 

 
11 Ibid.hlm. 249 
 
12 Sugiyono. Motede Penelitian Kuantitatif…,hlm.252-253 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

Lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian disertai dengan 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah SDIT Nurul Ishlah yang beralamat 

Jl. Perdamaian Pango Deah, Kec. Ulee Kareng kota Banda Aceh. 

1. Sejarah SDIT Nurul Ishlah  

SDIT Nurul Ishlah Banda Aceh didirikan pada bulan juni tahun 2004 

yang dipimpin oleh seorang kepala sekolah dan dibantu oleh 5 orang guru, 

dibawah naungan Yayasan Pendidikan sosial  dan Dakwah Al Hikmah  (saat ini 

berganti nama menjadi Hikmah Sejati ). Jumlah murid pada tahun pertama adalah 

28 orang yang kesemuanya duduk di kelas satu. Pasca Tsunami, siswa tahun 

pertama ini hanya tersisa 15 orang dimana sebagian besar siswa menjadi korban 

Tsunami. Memasuki tahun ke 15, saat ini keseluruhan siswa SDIT Nurul Ishlah 

berjumlah kurang lebih 615 orang yang terdiri dari kelas 1 sebanyak 99 orang, 

kelas 2 sebanyak 108 orang, kelas 3 sebanyak 105 orang, kelas 4 sebanyak 103 

orang, kelas 5 sebanyak 97 orang dan kelas 6 sebanyak 102 orang sedangkan 

pendidikan dan staf  berjumlah 73 orang. Peningkatan jumlah yang sangat 

signifikan ini menunjukkan betapa masyarakat memberikan kepercayaan yang 

sangat besar kepada SDIT Nurul Ishlah  dalam membina dan mendidik generasi 

penerus bangsa. 
1
 

_____________ 
 
 

1
 SDIT Nurul Ishlah, Profil Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Ishlah (Banda Aceh: 

2019/2020) hlm.1 
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2. Program - Program SDIT Nurul Ishlah 

a. Program Tahfidz  

Bidang Pengajaran 

PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN 

NO Bentuk Kegiatan Sasaran Ket 

1 Setoran Hafalan Guru Tahfidz Guru 
 

2 Setoran Hafalan Guru dan Staff Guru  

3 
Evaluasi Perkembangan Tilawah dan 

Hafalan Guru & Staff SDIT 
Guru 

 

4 Sertifikasi Tahsin dan Tahfidz Guru Guru 
 

5 Sertifikasi Tahsin dan Tahfidz Siswa Siswa 
 

6 Daurah Qur’an Guru  

7 Revisi Buku Tajwid Guru 
 

 

TARGETTAHFIDZ=LULUS5JUZ 

No Kelas Sem Target Ket 

1 I 
I Abatasa 1 Hal 1-23 

II Abatasa 2 Hal 1-26 

2 II 
I Pemantapan juz 30 An-nas –An Naba 

II Juz 30 An-nas –An Naba 

3 III 
I Juz 29 (5 Lbr) Q.S. Al- Mursalat- Al Jin 

II Juz 29 (5 Lbr) Q.S. Al-Mursalat- Al-Mulk 

4 

IV 

I Juz 1 (6 Lbr ) Q.S. Al-Baqarah 1-88 

II Juz 1 (6 Lbr ) Q.S. Al-Baqarah 89-169  (Juz 2 dua 

lembar)  

5 V 
I Juz 2 enam lembar Q.S. Al-Baqarah 170-233 

II Juz 2 enam lembar Q.S. Al-Baqarah 234-286 

6 IV 
I Juz  Q.S. Al-Imran 1-91 

II Muraja’ah  

 

Selain program tahfidz SDIT Nurul Ishlah juga melaksanakan beberapa program 

lainnya, 
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b. Program kesiswaan Berkarakter 
 

PROGRAM KESISWAAN BERKARAKTER 

D. N

O 

Jenis Kegiatan Jadwal kegiatan Ket 

1. 

 

 

 

Ekstrakurikuler   

Agama   

Mentoring Jumat/ 14.30-15.30 WIB Sem I dan II 

Akademik   

Club Bahasa Selasa/ 16.30-18.00 WIB Sem I dan II 

Club Olimpiade Selasa/ 16.30-18.00 WIB Sem I dan II 

SENI   

Klub Seni Tari  

(Saman,Ranup Lampuan) 

Senin/ 14.30-16.00 WIB Sem II 

Drum Band 
Senin dan Rabu/  

14.30-17.30 WIB 
Sem II 

Seni Rupa  

(melukis, mewarnai) 

Selasa, 

 16.30-18.00 WIB 
Sem I dan II 

Kaligrafi Selasa, 

16.30-18.00 WIB 
Sem I dan II 

Tilawah Selasa, 

 16.30-18.00 WIB 
Sem I dan II 

OLAHRAGA   

Karate Selasa, 

 16.30-18.00 WIB 

dan Sabtu, 09.00-10.30 WIB 

Sem I dan II 

Memanah Selasa, 

 16.30-18.00 WIB 
Sem I dan II 

Futsal Kamis 

16.00-18.00 WIB 
Sem I dan II 

2. BK 

(BimbinganKonseling) 

  

Form Birrul Walidain Setiap Hari  

Dering Telepon Siswa Disesuaikan  

Pertemuan wali murid   1 kali per  Semester   

Pendampingan Istirahat Setiap hari / 10.20 WIB  

Penanganan Masalah 

Khusus 

Disesuaikan  

Home Visit Disesuaikan  

3. UKS (Unit Kesehatan 

Sekolah) 

  

Imunisasi September 2019  
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Penyuluhan Kesehatan 

Gigi 

Oktober 2019  

Penyuluhan Kebersihan 

Lingkungan  

Fabruari 2020  

Gotong royong Kamis di setiap minggu 

ke-empat 

 

Pemilihan Dokter Cilik 7-10 September  2019  

Lomba Kebersihan Kelas Setiap 3 bulan Sem I dan II 

4. Mentoring (Kelas 4-6) 

 

Setiap Jumat, 

14.30-15.30 WIB 

 

Mentoring Alam Sekali dalam satu semester  

Baca Surat Al- Kahfi Setiap hari Jum’at/ 07.30-

08.00 WIB 

 

Pendampingan shalat dan 

wudhu’ 

Setiap Hari  

Shalat Dhuha  Setiap jam Istirahat  

Gema Adzan Setiap hari  

Manasik Haji 11 Oktober 2019  

Tarhib Ramadhan 17 April 2020  

5. Program Khusus 

Kesiswaan 

  

Penyambutan dan 

pemulangan siswa 

Setiap hari  

Pendampingan makan 

siang 

Setiap hari  

Upacara Senin Setiap hari Senin  

Tim Penegak Disiplin 

Sekolah (TPDS) 

Setiap hari  

Senam pagi Setiap hari Selasa dan 

Rabu 

 

Hari Berbahasa Rabu : B. Aceh  

Kamis : B. Inggris  

Jum’at : B. Arab 
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GLS (Gerakan Literasi 

Sekolah) 

Setiap hari Kamis  

Infaq Jum’atan Setiap hari Jum’at  

Pertemuan rutin (Rapat 

Bidang) 

Setiap Selasa di pekan 

kedua dan ke empat 

 

Nurul Ishlah berbagi Disesuaikan  

Pembinaan siswa 

berprestasi 

Disesuaikan  

PPDB (Penerimaan 

Peserta Didik Baru) 

30 Januari 2020 s/d 17 

Februari 2020 

 

Doa Bersama Untuk 

Kelulusan 

April 2020  

Nurul Ishlah Fair 16April 2020  

Wisuda siswa ke X 16April 2020  

Family Day dan USQ 

Camp (Ujian Sekolah dan  

Qur’an) 

16 Desember2019  

Karya Wisata(Outdoor 

Learning) 

Satu kali per semester  

Majalah dinding (Mading) Setiap minggu  

Publikasi karya siswa 

berprestasi 

Disesuaikan  

TPDS (Tim Penegak 

Disiplin Sekolah) 

Setiap hari  

6  PHBI (Perayaan Hari 

Besar Islam) dan PHBN 

(Perayaan Hari Besar 

Nasional) 

 

  

 HUT RI 18 Agustus 2019  

 IdulAdha (Hari qurban) 13 Agustus 2019  

 1 Muharam 1 September 2019  

 Hari Guru 25November 2019  
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3. Visi dan Misi 

 

Setiap lembaga ataupun organisasi memiliki visi dan misi, adapun visi dan 

misi sdit nurul ishlah yaitu 

 

a. Visi  

Adapun visi sekolah SDIT Nurul Ishlah yaitu, Mencetak 

generasi Qurani 

 

b. Misi  

1) Mengkader intelektual yang sholeh dengan akidah yang 

benar dan berakhlaqul Karimah  

2) Membina generasi muslim Dengan komitmen Ke islaman 

yang tinggi.
2
 

 

4. Struktur Kepegurusan Sekolah SDIT Nurul Ishlah Banda Aceh Tahun 

Pelajaran 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 
 
 

2
 SDIT Nurul Ishlah, Profil Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Ishlah (Banda Aceh: 

2019/2020) hlm.2 
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KETUA YAYASAN 

KHAIRUL AMAL, SE 

KEPALA SEKOLAH 

DIAN HURIANA,S.Psi 

Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan 

MASYARAKAT 

PERPUSTAKAAN 

* NELI MURNILA, S.HI 

TATA USAHA 

*LAILA WAHYUNI,S.Sos.I 

*ERVINA YUSANTI 

*CICI KHAIRAWATI, S.Pd 

BENDAHARA 

*FRIESKA INDAH SARI, SE 

*ZULIYANTI, S.Pd 

KEAMANAN 

REVAN RAMADHANA 

KEBERSIHAN 

1.RUBAMA 2.ZAINAB, & 3. ZAITUN 

 

 

WA.KA. KURIKULUM :IRWAN HAREF, S.HI 

WA.KA. TAHFIDZ :FARIDA HANUM, S.KM WA.KA. KESISWAAN : WA.KA. SARPRA WA.KA. HUMAS : 

NURFAJRIAH, S.Pd.I          SAIFUL BAHRI, S. Pd.I 

SUB. PENGAJARAN : NURAINI LUBIS, S.Si SUB. PENGAJARAN: PUTRA ISMUHA, S. Pd.I 
RAHMI, S.Si 

SUB. PRAMUKA.SIT : YUHASNIZA, S.Pd SUB. PENGEMBANGAN: NURHASANAH, S.Pd, I SUB. BK : MIRDA MARSIDI, S.Si SUB.SARANA : 

SUB. IT : SATRIA,ST dan IKHWANI,S.Pd SUB. EKSKUL : NURQAMARIAH, S. Pd.I 

SUB.UKS : ZULIYANTI,S.Pd dan 

INDIRA K.P, S.Pd 

MIZAN NUR RAMADHAN, S.Pd 

SUB. MENTORING : GUSNADIYANTI BASHRI, SP SUB. KESEJAHTERAAN : 

*Internal: 

DARA PUSTPITA FONNA, S.Pd 

*Eksternal: 

MUTHMAINNAH, S.Pd 

*Keterangan :     : Garis Komando. *   : Garis Koordinasi WALI KELAS 

KOMITE SEKOLAH 

Drs. Ashraf Muzaffar 

Drs. Ashraf Muzaffar 

KOPERASI 

ARDIANA, S. Pd.I 

a. Struktur Kepengurusan Sekolah SDIT Nurul Ishlah Banda Aceh Tahun Pelajaran 2019/2020 
   

STRUKTUR KEPENGURUSAN SEKOLAH SDIT NURUL ISHLAH BANDA ACEH 

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 

Bagan 4.1 
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b. Struktur Wali Kelas SDIT Nurul Ishlah Banda Aceh Tahun Pelajaran 2019/2020 

DAFTAR KELAS SDIT Nurul Ishlah Banda Aceh 

Tahun Pelajaran 2019/2020 
Bagan 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama-Nama Kelas : 

 

IA 
ABU BAKAR 
ASHIDDIQ 

2A 
ALI BIN ABI 
THALIB 

3A 
ABDURRAHMAN 
BIN AUF 

4A 
THALHAH BIN 
UBAIDILLAH 

VA 
ABU UBAIDILLAH 
BIN ZARRAH 

VIA 
ABDULLAH BIN 
MAS’ 

IB 
UMAR BIN 
KHATAB 

2B 
USMAN BIN 
AFFAN 

3B 
SA’AD BIN ABI 
WAQASH 

4B 
ZUBAIR BIN 
AWWAM 

VB 
FATIMAH BINTI 
MUHAMMAD 

VIB 
KHADIJAH BINTI 
KHUWAILID 

IC 
MUS’AB BIN 
UMAIR 

2C 
KHALID BIN 
WALID 

3C 
THARIQ BIN 
ZIYAD 

4C MUAZ BIN JABAL VC 
AISYAH BINTI ABU 
BAKAR 

VIC 
ZAID BIN 
HARITSAH 
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c. Struktur Keperguruan Bidang Tahfidz Tahun Pelajaran 2019/2020 

STRUKTUR KEPENGURUSAN 

BIDANG TAHFIDZ TAHUN PELAJARAN  2019/2020 
         Bagan 4.3 
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B. Hasil Penelitian  

 

Observasi 

Berdasarkan pengamatan yang telah peneliti lakukan pada lokasi 

penelitian di SDIT Nurul Ishlah, adapun jumlah keseluruhan siswa sebanyak 615 

siswa, yang terdiri dari kelas 1 sebanyak 99 siswa, kelas 2 sebanyak 108 siswa, 

kelas 3 sebanyak 105 siswa, kelas 4 sebanyak 103 siswa, kelas 5 sebanyak 97 

siswa, dan kelas 6 sebanyak 102 siswa sedangkan tenaga pengajar dan staf 

berjumlah 73 orang.  Dalam pengamatan ini ada lima bentuk kriteria penilaian dan 

pada setiap aspek diberi kriteria-kriteria penilaian tertentu sesuai keadaan yang 

ada dilapangan. Criteria tersebut meliputi SB (Sangat Baik), B (Baik), KB ( 

Kurang Baik), TB (Tidak Baik), dan STB (Sangat Tidak Baik ), Dari hasil 

pengamatan dari hasil observasi, berikut rekapitulasi kriteria penilain dalam 

pengamatan di lapang yaitu di SDIT Nurul Ishlah dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

N 

O 

Aspek yang Dinilai Indikator 

Ket. Pengamatan 

Hari 1-3 

1. 

Ruang Belajar program 

Tahfidz Al Quran 

Bersih, nyaman, lapang dan kondusif B, SB, SB, 

2. 

Pelaksanaan program 

Tahfidz Al Quran 

Sistematis dan berstruktur SB, SB, SB, 

3. 

Adap dalam Menghafal Al 

Quran 

Duduk tenang menghadap kearah guru/ 

sopan 

B, B, B, 

4. 

Interaksi  dalam 

kehidupan sosial (sesame 

Tutur kata baik dan sopan SB, SB, SB, 
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siswa/dengan  guru ) 

5. Pemamfaatan waktu luang Melakukan hal-hal yang positif B, B, B, 

6. 

Partisipasi guru dalam 

membina siswa 

Semangat dan kontinyu B, B, B, 

7. Pengadaan ruang baca 

Buku berkualitas, ruangan yang 

memadai, nyaman dan bersih, adanya 

petugas 

SB, SB, B, 

8. Kegiatan sosial Piket harian kelas,  

9. 

Materi khusus motivasi 

untuk menunjang semang 

menghafal siswa 

Tausiyah KB, B, B, 

Sumber:Hasil Pengamatan di SDIT Nurul Ishlah, Tanggal 12,13, dan 14 Januari 2020 

 

Adapun jadwal proses observasi yang peneliti laksanakan di SDIT Nurul 

Ishlah adalah selama satu bulan yaitu mulai  12  s/d tanggal 14 januari 2020, danS 

selebih nya diluar jadwal penelitian yang peneliti lakukan tersebut hanya sebagai 

data pendukung, atau penguat informasi/ data-data. Dan tentunya hal-hal yang 

diamati berhubungan dengan tujuan penelitian.  
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2. Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Dian Huriana, selaku kepala 

sekolah SDIT Nurul Ishlah  beliau mengatakan bahwa: 

“Metode talaqqi,  kemudian murajaah, sama setoran. bidang tahfidz 

diterapkan selama lima hari kemudian dievaluasi adapun targetnya 5 juz, 

kita mentargetkan ditahun ini bisa mencapai 100%, kalau tahun lalu 

dibilang telah efektif sebanyak 80%. Jika kita mau melihat keefektifanya 

bisa kita melihat dievaluasinya, Alhamdulillah kita awalnya keinginan 

pertama itu bagaimana mereka dekat dengan Al-Quran, jadi bagaimana 

mereka keseharian dengan Al-Quran (al yaum maa’l Al- Quran) hari-hari 

bersama Al-Quran, Al-Quran juga telah merubah Akhlak mereka, 

walaupun ada yang diantara satu atau dua orang yang masih kurang, tapi 

Alhamdulillah masukan dari orangtua ketika mereka keseharian nya 

dengan Al-Quran mereka berubah dari perilaku dan cara mereka 

berpakaiannya, dan untuk kelas besar sekaligus dengan tadabur, ada 

terjemahannya, Alhamdulillah dengan menghafal Al-Quran juga 

meningkatkan prestasi mereka ketika mereka mengikuti perlomba di luar 

sekolah. banyak siswa menjuarai perlombaan yang diikutkan, jadi kalau 

kata beberapa anak, kita ini mutiara-mutiara, kalau di antara mutiara-

mutiara semua sama, tapi kalau mutiara-mutiara itu sudah masuk, 

misalnya kesungai, yang disitu misalnya sekolah negeri, sekolah umum 

yang ada tahfidz nya itu anak kita unggul, Alhamdulillah mungkin itu 

keunggulannya, kita selalu jaga makanya kita selalu ada bidang alumni dia 

harus ada pertemuan, pertemuan itu yang harus dijaga terus, ketika kita 

mendengar kelas 3 SMP sudah hafal 30 juz, jadi kita senang sekali,dan 

mereka di sekolah belajar sambil bersenang-senang nampaknya seperti 

main-main tapi ketika mereka waktu talaqqi dan menghafal ya mereka 

serius, ketika mereka bermain maka bermainlah tapi ketika kalian 

menghafal,
3
 bismillah minta sama Allah, allahummarhamnaa bil Quran.” 

4
 

 

Dari sini peneliti dapat menyimpulkan bahwa metode yang digunakan  

metode talaqqi dan metode ini telah berjalan dengan efektif dan target hafalan 

yang harus dicapai oleh siswa adalah 5 juz, dan program tahfidz berjalan selama 

_____________ 
 
 

3  Hasil wawancara dengan ibu Dian Huriana, kepala sekolah SDIT Nurul Ishlah Banda 

Aceh pada tanggal 07 Januari 2020. 

 
4
 Allahummarhamnaa bil Quran, (Ya Allah rahmatilah kami dengan Al-Quran). 
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lima hari dan sepekan, dan dengan menghafal Al-Quran juga telah meningkatkan 

prestasi siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah dengan menghafal Al-

Quran juga telah mengubah kepribadian siswa kearah lebih baik.  

Hasil wawancara dengan ibu Faridah Hanum selaku guru pengajar Tahfidz 

beliau mengatakan: 

 

 “ metode yang digunakan metode talaqqi, guru mentalaqqi di depan 

kemudian anak-anak mengikuti, setelah selesai talaqqi baru persiswa maju ke 

depan untuk menyetorkan hafalan ( talaqqi mustafahah), untuk jam tahfidznya 2 

jam (1 jam = 35 menit, 2 jam = 70 menit ), 10 menit  pertama Persiapan, 15 

untuk talaqqi selebihnya baru untuk menyetor, baik itu hafalan  ataupun tilawah.  

Kelas I setoran  tilawah sedangkan kelas besarnya setoran hafalan. Siswa belajar 

tahfidz dari  hari senin sampai dengan hari jumat, Jadi dalam sepekan  jadwal 

program  tahfidz sebanyak  10 jam. jumlah pengajar tahfidz di SDIT Nurul Ishlah 

18 Pengajar, satu kelas 3 pengajar, 2 pengajar lain sebagai pengajar pengganti. 

Target hafalan yang harus dicapai oleh siswi SDIT Nurul Ishlah adalah 5 juz, dan 

kita juga ada form evaluasi, setiap jenjang, kelas I selesai abatasa satu dengan 

abatasa dua, jadi pengukurannya itu dilihat berjalan atau tidak itu dari segi 

target, kalau siswa kelas I selesai abatasa satu di semester satu  berarti dia 

mencapai target sedangkan kelas 2 dia selesai tilawah juz 30 di semester satunya 

jika itu selesai berarti siswa tersebut mencapai target dan Alhamdulillah untuk 

target nya kita hampir 70% atau 80 % mencapai, kita bisa mengatakan mencapai 

target itu saat semester dua pada kenaikan kelas, menghafal Al-Quran juga 

megubah tingkah laku anak, karena kalau sudah belajar Al-Quran itu pasti 

Akhlak kita akan bagus, kemudian siswa-siswa yang unggul di bidang tahfidz dia 

pasti unggul di bidang akademik, ada beberapa dihadapi oleh siswa-siwa 

kendalanya yang pertama kalau siswi pindahan karena dia tidak mengikuti 

tahfidz dari awal, kalau dia masuk kelass 4 dia harus mengejar hafalan yang 

tertinggal kalau kelas 4 sudah hafal 3 juz jadi siswi pindahan harus mengejar 

yang tiga juz yang tertinggal, Ada anak-anak terkadang tidak semua pola fikir 

anak-anak itu sama, cerdasnya anak-anak itu tidak semua sama dan tidak semua 

anak-anak itu unggulnya di tahfidz ada juga anak-anak yang  (lambat dalam  

menghafal), ada kelas intensif (kelas tambahan) untuk anak-anak yang 

kemampuannya lambat menghafal. Bahkan anak-anak yang kemauannya juga 

besar dalam menghafal Al-Quran meraka juga ikut les privat menghafal yang ada 

di sekolah, sedangkan anak-anak yang menghafalnya lambat kemauan nya juga 

kurang, untuk anak-anak yang tidak mencapai target kita punya kelas intensif 

(kelas tambahan), banyak juga anak-anak yang alumni masuknya ke RIAB 
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(Ruhul Islam Anak Bangsa) ada yang ke SMP Nurul Ishlah ada juga kepasantren 

Athiyah, itu merupakan prestasi menurut kami bagi anak-anak kami.”
5
 

 

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa di 

dalam metode talaqqi ini ada tiga tahapan, 10 menit  pertama persiapan (tahap 

awal), 15 menit untuk talaqqi (inti) selebihnya baru untuk menyetor hafalan 

(penutup) baik itu hafalan ataupun tilawah,Adapun jumlah pengajar tahfidz itu 

terdiri 18 pengajar, sama seperti yang telah ibu Dian sampaikan sebelumnya 

bahwa target hafalan  di SDIT Nurul Ishlah adalah 5 juz dan hampir sebagian 

besar  telah mencapai target. Metode talaqqi telah berjalan dengan efektif, dan 

pihak sekolah juga menyediakan kelas intensif untuk siswa yang belum mencapai 

target hafalan itu dikarenakan tidak semua anak memiliki keahlian dalam 

menghafal.  

Adapun hasil wawancara dengan siswa SDIT Nurul Ishlah yaitu mereka 

mengatakan: 

Raesa Azkia 

“Menghafal atas kemauan sendiri, karena sejak kecil udah dibiasakan 

membaca Al-Quran, tujuan untuk membahagiakan orang tua dalam hal 

bisa belajar Al-Quran sesungguhnya, merasa senang saat menghafal,  

perasaan lebih tenang, metode nya pun memudahkan, seperti ada kegiatan 

menghafal murajaah seperti  lebih mudah aja menggulangnya, sedikit 

susah menghafal surat karena belum terbiasa meng hafalan surat baru 

harus berulang- ulang sudah menyelesaikan hafalan 5 juz”
6
 

 

 

_____________ 
 
 

5
 Hasil wawancara dengan ibu Faridah Hanum, guru Tahfidz  SDIT Nurul Ishlah Banda 

Aceh pada tanggal  06 Januari 2020.  

 
6
 Hasil wawancara dengan Raesa Azkia, Siswa  SDIT Nurul Ishlah Banda Aceh pada 

tanggal 02 Januari 2020 

 



79 

 

  

Ulfah Shakirah Asseggaf 

 

“Menghafal atas kemauan sendiri, membanggakan orang tua, menghafal 

Al-Quran dengan senang hati, lebih enak aja rasa hati saat menghafal Al-

Quran, Metodenya sangat memudahkan dalam menghafal, Terkadang 

susah masuk hafalan  dan mudah lupa juga hafalnnya dan alhamdulillah 

saat ini sudah menghafal 5 juz Al-Quran. 
7
 

 
Ayna Shafia Marthunis 

 

 “Tujuannya untuk memcari ridho dari Allah, dan atas kemauan 

sendiri,Metodenya juga memudahkan, sehingga saat menghafal hati pun 

ikut senang dan tenang, dan pernah juga saya menjuarai MTQ, terkadang  

sedikit susah masuk hafalan Al-Qurannya tapi kalau diulang-ulang terus 

akan terhafal sendiri dan untuk saat ini  sudah hafal 5 Juz Al-Quran.”
8
 

 

 
Cut Najla Rizqina 

 

 “Tujuan saya menghafal Al-Quran supaya bisa masuk surga, supaya bisa 

memberikan mahkota kepada orang tua, atas kemauan sendiri 

juga,sehinngga saat menghafal Al-Quran tidak terpaksa dan hatipun ikut  

senang saat menjalankannya, metodenya juga memudakan, saya cara 

menghafalnya pertama diulang-ulang dulu baru setelah itu dihafal, pernah 

juga mendapat juara MTQ di mesjid di ulekareng itu adalah prestasinya 

yang saya rasakan setelah saya dekat denganAl-Qurandan juga untuk saat 

ini saya sudah menghafal 7 juz Al-Quran”
9
    

             

Dari hasil wawancara dengan siswa SDIT Nurul Ishlah peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa pada umumnya siswa-siswa SDIT Nurul Ishlah termotivasi 

_____________ 
 
 

7
  Hasil wawancara dengan Ulfa Syakira Assegger, Siswa  SDIT Nurul Ishlah Banda 

Aceh pada tanggal 02 Januari 2020. 

 
8
 Hasil wawancara dengan Aina Safia, Siswa SDIT Nurul Ishlah Banda Aceh pada 

tanggal 02 Januari 2020.  

 
9
 Hasil wawancara dengan Cut Nazila Risqa, Siswa SDIT Nurul Ishlah Banda Aceh pada 

tanggal 02 Januari 2020. 
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menghafal Al-Quran semata ingin mendapatkan Ridha Allah dan ingin 

membanggakan orangtua dengan hafalan Al-Qurannya dan siswapun melakukan 

semua program ini atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dan dengan 

menghafal Al-Quran juga dapat meningkatkan prestasi siswa  dalam belajar 

maupun menghafal pelajaran lain selain pelajaran tahfidz.  

3. Dokumentasi 

a. Foto Kartu Prestasi Setoran Hafalan 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1    Gambar 1.2 

b. Foto Siswa/i Sedang Setor Hafalan 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 1.3      Gambar 1.4 
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Pada gambar 1.3 siswa kelas IV sedang mengikuti program Tahfidz Al-

Quran, dengan menyetorkan hafalan Al-Quran masing-masing kepada guru 

Tahfidz. Demikian juga halnya pada gambar 1.4 siswa kelas V…… 

C. Pembahasan Hasil  Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan melalui observasi, wawancara, 

dan dokumentasi, peneliti mendapatkan hasil yang sangat baik megenai Pola 

Pengajaran Tahfidz Al-Quran di SDIT Nurul Ishlah Banda Aceh dan pencapaian 

Pola Pengajaran Tahfidz Al-Quran di SDIT Nurul Ishlah Banda Aceh,Selanjutnya 

peneliti akan menjelaskan lebih lanjut hasil dari penelitian. 

1. Pola Pengajaran Tahfidz Al-Quran di SDIT Nurul Ishlah Banda Aceh 

 Adapun  Pola Pengajaran Tahfidz Al-Quran yang di gunakan  di SDIT 

Nurul Ishlah Banda Aceh yaitu:  

a. Talaqqi 

Metode  talaqqi  adalah  cara  yang digunakan  dalam  mengajarkan  

tahfidz Al-Qur‟an  dimana  guru  dan  murid berhadapan  langsung. Hal  ini  

dilakukan untuk  menghindari  kekeliruan  dan kesalahan  dalam  mengucapkan  

hurufhuruf  Al-Quran.  Dengan  cara  talaqqi guru  dapat  menjelaskan  bagaimana  

cara mengucapkan  makhroj  atau  tempat keluarnya huruf, kemudian 

mencontohkan bunyi  huruf  sehingga  siswa  dapat langsung  menirukan  huruf-

huruf  atau ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan serta dapat  dilakukan  berulang-

ulang  sampai hafalan  tersebut  tersimpan  di  dalam memori ingatan anak.
10

 

_____________ 
 
 

10
 Cucu susianti, Efektivitas Metode Talaqqi Dalam Meningkatkan Kemampuan 

Menghafal Al-Quran Anak Usia Dini, vol 2, hlm 14.  
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 Metode talaqqi juga merupakan   salah  satu  metode  mengajar  

menghafal  Al-Quran peninggalan Rasulullah Muhammad SAW yang terus 

menerus dilakukan oleh orang-orang  setelah  Beliau, para sahabat, tabi’in,  

hingga para  ulama  pada zaman sekarang. Itulah yang kemudian menjadi sistem 

pengajaran Al-Quran di dunia Islam hingga saat ini. Metode talaqqi diterapkan  

oleh  seorang  guru  yang  hafizh  Al-Quran,  telah mantap agama dan ma’rifat 

yang telah dikenal mampu menjaga dirinya. Metode  talaqqi diterapkan  secara  

langsung dalam sebuah kelas atau ruang belajar. Metode  talaqqi diterapkan  

secara  langsung face to face murid  duduk  dihadapan  gurunya  untuk  

memperdengarkan  bacaan  Al-Quran. 

Metode  talaqqi terbukti sangat bagus   dalam  mengajarkan  menghafal  

dan membaca  Al-Qur'an  yang  benar,  dan  paling  mudah  diterima  oleh  semua 

kalangan. Metode talaqqi sering pula disebut musyafahah, yang bermakna dari 

mulut ke mulut yakni seorang pelajar belajar Al-Qur'an dengan memperhatikan 

gerak bibir guru untuk mendapatkan pengucapan makhraj yang benar. Metode 

talaqqi sangat  berguna  dalam pengajaran  ayat-ayat  yang  belum  dihafal  dan  

pengulangan  hafalan  untuk menguatkan dan melancarkan hafalan. Dalam  

penerapan  metode talaqqi para  siswa maju  satu  persatu  untuk menyetor hafalan 

di hadapan seorang guru.  

Adapun sistem talaqqi  yang diterapkan di SDIT Nurul Ishlah yaitu dengan 

cara guru membacakan  ayat  Al-Quran  yang akan dihafalkan oleh setiap siswa 

dan kemudian  siswa menyimak dengan baik lalu setelah para siswa telah 
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menghafal ayat yang telah di talaqqi oleh guru baru kemudian para siswa persatu 

orang maju kedepan untuk menyetor hafalan yang telah mereka hafal,  jika  ada  

kesalahan  bacaan  guru memperbaiki  bacaan siswa dan sistem ini terus berjalan 

selama proses belajar mengajar Tahfidz di SDIT Nurul Ishlah, untuk jadwal 

tahfidz setiap harinya  kurang lebih dari dua jam.  

  prinsip  dari  metode  talaqqi  ini  ialah  menghafal  Al-Quran dengan  

cara  dibimbing  langsung  oleh  guru.  Tetapi  sebelum  bertemu  dan 

menyetorkan  hafalan,   siswa  harus  memiliki  persiapan  hafalan  terlebih  

dahulu sebelum  bertemu  guru,  kelebihan  dari  metode  ini  ialah  siswa  tidak  

harus  hafal dalam  banyak  ayat.  Tetapi  tergantung  komitmen  dan  kesiapan  

diri  untuk menghafal,  Ada kebebasan bagi siswa untuk menghafal  Al-Quran  

dari ayat  satu sampai ayat yang lainnya. Metode ini adalah model pembelajaran 

yang pertama kali dicontohkan Rasulullah saw bersama para sahabat, dan hingga 

saat ini metode ini terus digunakan terutama di Negara Mesir dan Arab Saudi. 

Kelebihan  metode  ini  ialah  memudahkan  pengajar  mengawasi  murid  dan 

membimbing  mereka  secara langsung.  

b. Muraja’ah  

 Secara  bahasa  muraja’ah  berasal  dari  bahasa  Arab,  raja’a  yarji’u    

yang  artinya kembali  Sedang  secara  istilah  muraja‟ah  ialah  mengulang  

kembali atau mengingat kembali sesuatu yang telah dihafalkan. Muraja’ah juga 

bisa disebut sebagai metode  pengulangan  berkala, Muraja’ah berarti  mengulang-

ulang, 
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 Mengulang-ulang yang di maksud disini adalah  mengulang  hafalan,  

dengan  maksud agar hafalan menjadi kuat. Setiap orang yang menghafalkan Al-

Qur‟an  mempunyai kewajiban  untuk  selalu  menjaga  hafalannya  dengan  cara 

muraja‟ah  atau  mengulang-ulang  hafalannya.
11

 

Adapun murajaah ini merupakan kaidah yang sangat penting sebab orang 

yang telah dibei taufiq oleh Allah untuk menghafal Al-Quran, harus selalu 

menjaga hafalannya melalui murajaah dan mudarasah secara terus-menerus. Lebih 

baik lagi jika murajaah itu dilakukan bersama dengan hafidz yang lainnya. Sebab, 

hal itu mengandung banya kebaikan, satu sisi dapat menguatkan hafalan, dan sisi 

lain dapat membantunya membetulkan hafalan yang salah. Selain itu konsisten 

melakukan mudharasah dengan hafidz yang lain akan memudahkan murajaah 

secara berkesinabungan. Sebab biasanya orang akan lebih bersemangat jika 

bersama orang lain, daripada jika ia sendirian. Murajaah dapat juga dilakukan 

sebagai amalan dan wirid harian, misalnya setiap selesai shoalt fardhu, membaca 

hafalannya ddalam sholat, baik sebagai ima, maupun dalam sholat sendiri. Selain 

menambah keutamaan, hal ini juga menambah semangat karena adanya variasi 

dalam bacaan, cara ini juga akan menambah kemamtapan hafalan.  

Setelah selesai setoran hafalan Al-Quran, tidak bearti proses menghafal 

sudah selesai, seorang hafidz harus bisa meluangkan waktu nya setiap hari untuk 

murajaah hafalan yang ada sehingga dia bisa khatam sekali dalam seminggu, dua 

_____________ 
 
 

11
 Cucu susianti, Efektivitas Metode Talaqqi Dalam Meningkatkan Kemampuan 

Menghafal Al-Quran Anak Usia Dini, vol 2, hlm 14.  
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minggu atau minimal sekali dalam sebulan, sebagaimana dilakukan oleh siswa 

SDIT Nurul Ishlah Banda Aceh, siswa meluangkan waktunya untuk murajaah 

kepada guru atau Muhaffizh, hal ini dilakukan sekali dalam semimggu yaitu hari 

kamis ada juga guru yang melakukan murajaah ini di selain hari kamis hal ini 

dilakukan dengan cara bertatap muka, para siswa menghadap guru untuk 

mengulangi hafalan, kemudian guru menyimak dengan sangat baik dan siswa juga 

melakukan murajaah di luar sekolah yaitu dirumah masing-masing bersama orang 

tua bahkan bersama teman sekolah pada saat selain jam belajar hal ini dilakukan 

agar hafalan siswa terus menerus terekam di memori siswa tampa terlupa satu ayat 

pun. Begitu juga dengan keseharian siswa di luar sekolah siswa sering melakukan 

murajaah saat melaksanakan sholat wajib lima waktu para siswa mengulang-

ngulang hafalan dengan memasukan hafalan Al quran didalambacaan sholat 

wajib, bahkan tak jarang pula siswa melakukan murajaah dengan cara 

mendengarkan murratal bacaan Al-Quran saat berada dirumah dan bahkan saat 

melakukan perjalannan dengan mobil dan itu semua dilakukan tidak terlepas dari 

dukungan keluarga.  

c. Setoran 

Setoran digunakan dalam rangka mengajukan setoran baru ayat-ayat yang 

akan dihafal. Caranya, para siswa menulis jumlah ayat atau lembaran yang akan 

dihafalkan pada alat khusus, bisa berupa buku, kartu hafalan atau alat lainnya, 

yang telah ditentukan yang dikehendaki siswa, Murid  menghafal  Al-Quran  

dengan  cara  mengambil  posisi  masing-masing di kelas atau di ruanga, 

kemudian membuka mushaf, lalu mulai menghafal ayat-ayat yang  diwajibkan 
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untuk disetorkan. Selanjutnya  mengulang-ulang bacaannya  hingga terhafal.  

Kemudian  disetorkan  hafalan  tersebut  kepada  guru,  sementara  guru mengecek 

bacaan dari segi tajwid yang disetorkan.  Setelah  semua  murid  selesai  

menyetorkan  hafalan  Al-Quran  kepada  guru, halaqoh Al-Quran di tutup dengan 

salam dan doa bersama. Selama  proses  pembelajaran  berlangsung,  para  siswa 

diberikan bimbingan  oleh  guru  untuk  terus  memperbaiki  bacaan  Al-Quran 

dan  terus  menambah  hafalannya.  Bimbingan  yang  diberikan  guru tidak  

dibedakan/dikelompokan,  melainkan  sama  terhadap  semua  siswa  SDIT Nurul 

Ishlah. 

2. Pencapaian Pola Pengajaran Tahfidz Al-Quran di SDIT Nurul Ishlah Banda 

Aceh 

 Sebagian besar siswa SDIT Nurul Ishlah  telah mencapai target hafalan 

Al-Quran (lihat lampiran nomor 05), dan cara pencapaian target tersebut 

dilakukan dengan berbagai cara salah satu caranya adalah siswa terus berusaha 

Menghafal dan murojaah sehingga Al Quran menyatu dihati mereka, bahkan 

ada dikalangan siswa juga melebihi target yang telah ditentukan oleh sekolah 

seperti siswa yang bernama Cut Nazila Risqi di umurnya 10 tahun dia telah 

menghafal 8 juz Al-Quran, dan cara pengukuran bahwa siswa tersebut telah 

mencapai target pada saat semester dua pada kenaikan kelas, dan setiap siswa  

SDIT Nurul Ishlah di wajib kan untuk mengikuti program tahfidz yang telah 

diterapkan oleh pihak sekolah adapun program tahfidz Al-Quran sangat 

berpengaruh dalam segala aspek kehidupan manusia, karena dekat dengan 

kalamullah cenderung kepada kebaikan seperti yang telah di alami oleh 
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mayoritas siswa-siswa SDIT Nurul Ishlah dimana tahfidz Al Quran sangat 

membawa dampak peningkatan akhlak dan prestasi siswa m di SDIT Nurul 

Islah secara signifikan adanya perubahan perilaku mayoritas siswa kearah yang 

lebih baik dalam konteks kehidupan yang dirasakan  ketika menghafal, sedang 

menghafal, maupun setelah menghafal Al Quran.  

 Adapun pencapaian nya yaitu, siswa SDIT Nurul Ishlah telah menghafal 5 

juz Al-Quran sebelum mereka keluar dari SDIT Nurul Ishlah sesuai dengan 

target yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah dan bahkan ada yang melebihi 

target dan dengan menghafal Al-Quran juga telah merubah aspek kehidupan 

sehari-hari siswa dan itu bisa kita lihat dari keseharian saat siswa menjalankan 

kehidupan sehari-hari seperti contoh para siswa sangat menjunjung tinggi 

akhlak budi pekerti yang baik, baik itu perilaku disekolah maupun diluar 

sekolah.  

   

3. Kendala yang dihadapi dalam Pola Pengajaran Tahfidz Al-Quran di SDIT 

Nurul Ishlah Banda Aceh 

Terdapat beberapa kendala yang dialami baik pengajar maupun siswa 

SDIT Nurul Ishlah dalam menjalankan program Tahfidz Al Quran SDIT Nurul 

Ishlah. 

Adapun kendala tersebut diantaranya beberapa siswa pindahan 

menghadapi kendala dalam mencapai target hafalan. Dikarenakan tidak 

mengikuti program tahfidz dari tahap awal, maka saat siswa tersebut mengikuti 

program tahfidz di pertengahan proses belajar, ia pun tertinggal jauh dalam 
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mengejar target hafalan yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Sehingga 

juga menghambat pengajar tahfidz dalam mencapai target prestasi hafalan 

siswa. Dalam artian, karena setiap pengajar telah diembankan amanah untuk 

berusaha mengejar dan mencapai target prestasi hafalan siswa sesuai yang 

ditetapkan oleh pihak sekolah. 

Selain itu, kendala lain yang dihadapi oleh siswa dalam mencapai target 

hafalan ialah bahwa tidak semua tingkat kemampuan kecerdasan intelektual 

para siswa sama, sehingga terkadang ada siswa yang mencapai target dan ada 

juga yang tidak mencapai target. Adapun bagi siswa yang belum mencapai 

target dan masih kurang dalam mencapai target, maka pihak sekolah 

menyediakan kelas intensif (kelas khusus) guna membantu siswa untuk 

mencapai target. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan pada bab-bab 

sebelumnya, maka peneliti  akan mengemukakan kesimpulan sebagai berikut. 

1. Pola Pengajaran Tahfidz Al-Quran di SDIT Nurul Ishlah Banda Aceh. 

Adapun pola pengajaran Tahfidz Al Quran yang di gunakan di SDIT 

Nurul Ishlah Banda Aceh yaitu mengunakan Metode talaqqi, murajaah, dan 

setoran atau yang sering di sebut juga sebagai Talaqqi mustafahah yang berarti 

belajar dari mulut ke mulut, atau belajar Al-Quran dengan memperhatikan gerak 

bibir guru, untuk mendapatkan pengucapan makhorijul huruf dengan benar dari 

guru yang mengajar. Menghafal dengan metode talaqqi yaitu belajar antara guru 

dan murid, belajar secara langsung face to face berhadapan di depan guru secara 

langsung. Yang mana sang guru membaca ayat di ulang beberapa kali hingga 

terhafal dan sangguru melanjutkan keayat selanjutnya, kemudian baru di ikuti 

oleh para siswa sampai target yang di tentukan untuk hari tersebut dan di lakukan 

berulang- ulang kali sampai siswa nya menghafal semua ayat yang telah di 

bacakan oleh  sang guru. 

Terdapat tiga kegiatan dalam tahap penghafalan metode talaqqi yaitu, 10 

menit  pertama Persiapan (tahap awal), 15 menit untuk talaqqi (inti) pada 

kegiatan inti terdapat dimana guru akan membacakan ayat Al-Quran yang 

dihafalkan sementara siswa mendengarkan dan memperhatikan dengan teliti, 

kemudian siswa akan menirukan ayat yang sudah di bacakan oleh gurunya dan 
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setelah itu guru akan mengecek hafalan siswa ataupun tilawah siswa sesuai 

dengan kaidah ilmu tajwid  hingga waktu yang telah ditetapkan untuk menghafal 

berakhir (penutup). 

2. Pencapaian Pola Pengajaran Tahfidz Al-Quran di SDIT Nurul Ishlah 

Banda Aceh 

Sebagian besar telah tercapai target, untuk mecapai target hafalan siswa 

melakukan berbagai cara salah satu nya mereka   Menghafal, murajaah dan 

mereka juga mengikuti  kelas  privat baik disekolah maupun di luar sekolah dan 

anak-anak yang tidak mencapai target, pihak sekolah menyediakan  kelas intensif 

(kelas tambahan) agar target hafalan mereka tercapai   

Adapun pencapaian nya yaitu, siswa SDIT Nurul Ishlah telah menghafal 

5 juz Al-Quran sebelum mereka keluar dari SDIT Nurul Ishlah sesuai dengan 

target yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah dan bahkan ada yang melebihi 

target. Cara pengukuran pencapaian pola pengajaran  tahfidz Al-Quran di SDIT 

Nurul Islah adalah  pada saat semester dua pada kenaikan kelas, setelah semua 

siswi-siswi mengikuti semua proses yang telah penulis jelaskan di bab-bab 

sebelum nya. 

3. Kendala dalam  Pola Pengajaran Tahfidz Al-Quran di SDIT Nurul Ishlah 

Banda Aceh 

Terdapat beberapa kendala yang dialami baik pengajar maupun siswa 

SDIT Nurul Ishlah dalam menjalankan program Tahfidz Al Quran SDIT Nurul 

Ishlah. Adapun kendala tersebut diantaranya beberapa siswa pindahan 

menghadapi kendala dalam mencapai target hafalan. Dikarenakan tidak 
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mengikuti program tahfidz dari tahap awal, maka saat siswa tersebut mengikuti 

program tahfidz di pertengahan proses belajar, ia pun tertinggal jauh dalam 

mengejar target hafalan yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Sehingga juga 

menghambat pengajar tahfidz dalam mencapai target prestasi hafalan siswa.  

Selain itu, kendala lain yang dihadapi oleh siswa dalam mencapai target 

hafalan ialah bahwa tidak semua tingkat kemampuan kecerdasan intelektual para 

siswa sama, sehingga terkadang ada siswa yang mencapai target dan juga ada 

siswa yang tidak mencapai target. Adapun bagi siswa yang belum mencapai 

target dan masih kurang dalam mencapai target, maka pihak sekolah 

menyediakan kelas intensif (kelas khusus) guna membantu siswa untuk mencapai 

target. 

 

B. Saran 

1. Metode yang digunakan oleh SDIT Nurul Islah sudah berjalan dengan baik 

dan tersusun secara rapi, Namun lebih baiknya SDIT Nurul Ishlah dapat 

menerapkan berbagai variasi metode salah satunya mengunakan Metode 

menghafal dengan mendengarkan murattal atau bisa juga  Metode 

Menghafal dengan Menulis, terkhusus nya bagi para siswa yang terlambat 

dalam menghafal dengan menulis lebih mudah untuk dihafal dan masih 

banyak metode-metode lainnya.  

2. Siswa SDIT Nurul Ishlah sudah baik dalam mengikuti pelaksanaan program 

tahfidz dan pengaruhnya juga dapat terlihat dengan kesehariannya. Namun 
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lebih baiknya siswa harus lebih rajin dalam murajaah surat-surat yang sudah 

dihafalkan dengan istiqomah. 

3. Dan juga diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar bisa meneliti tetang 

kegiatan dengan variabel yang berbeda  
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PEDOMAN WAWANCARA 

Wawancara Kepala Sekolah 

1. BagaiMana pola pengajaran Tafidz   Al-Quran di SDIT Nurul Ishlah ? 

2. Apakah polah pengajaran Tafidz Al-Quran di SDIT Nurul Ishlah telah efektif 

dilaksanakan ? 

3. Apakah program Tafidz SDIT Nurul Ishlah membawak dampak peningkatan akhak dan 

prestasi siswa/siswi di SDIT Nurul Ishlah? 

4. Apakah program tersebut telah melahirkan alumini-alumni yang unggul ? 

Wawancara pengajar Tafidz Al-Quran 

1. Bagaimana pola pengajaran Tafidz Al-Quran SDIT Nurul Ishlah? 

2. Berapa jumlah tenaga pengajar Tafidz Al-Quran di SDIT Nurul Ishlah? 

3. Apakah polah pengajaran Tafidz Al-Quran di SDIT Nurul Ishlah telah efektif 

dilaksanakan? 

4. Bagamana kita mengukur bahwa program tersebut sudah dijalankan dengan efektif ? 

5. Apakah dari keseluruhan jumlah siswa/siswi  SDIT Nurul Ishlah diwajibkan mengikuti 

program Tafidz Al-Quran di SDIT Nurul Ishlah, jika memang diwajibkan bagaimana 

proses pelaksanaan,jika tidak alasanya mengapa ? 

6. Apakah program Tafidz SDIT Nurul Ishlah membawak dampak peningkatan akhlak dan 

prestasi siswa/siswi di SDIT Nurul Ishlah? 

7. Apa kendala yang dialami baik penganjaran maupun siswa/siswi dalam menjalankan 

proses tersebut? 

8. Bagaimana pencapaian pola pengajaran  Tafidz Al-Quran di SDIT Nurul Ishlah? 



Wawancara siswa/siswi  SDIT Nurul Ishlah 

1. Apa Motifasi kamu menghafal Al-quran , kamu mengikuti program ini atas kemauan 

sendiri atau karena terpaksa, apa karena program sekolah ? 

2. Bagaimana perasaan kamu saat menhafal Al-Quran dn mengikuti program ini, apakah 

kamu senang atau tidak ? 

3. Apakah pola pengajaran Tafidz Al-quran di SDIT Nurul Ishlah memudahkan mu dalam 

menghafal atau tidak ? 

4. Apakah dengan kamu menghafal Al-Quran dapak meningkatakan atau menunjang 

prestasi belajar mu di sekolah ? 

5. Kendala apa  yang kamu dapatkan selama mengikuti program Tafidz Al-Quran di SDIT 

Nurul Ishlah? 
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