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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Al-Qur‟an   yang   diturunkan   kepada   Nabi   Muhammad saw 

merupakan suatu rahmat bagi seluruh alam. Satu-satunya mu‟jizat yang kekal 

sepanjang  masa.  Didalamnya  berisi  kandungan  wahyu  Ilahi  yang  menjadi 

petunjuk, pedoman hidup, serta pelajaran bagi siapa saja yang 

mengimaninya mengamalkannya. Selain itu kitab suci al-Qur‟an merupakan 

kitab suci yang terakhir yang diturunkan Allah kepada para Rasulnya, yang 

isinya telah mencakup seluruh pokok syari‟at yang ada pada kitab-kitab 

sebelumnya. Karena itu, setiap orang yang membaca al-Qur‟an dengan hati 

khusu‟ dan mengharapkan Ridho dari Allah SWT, niscaya akan 

bertambahlah keimanan dan kecintannya. 

 Selain  itu  al-Qur‟an  juga  merupakan  sumber  serta  dalil  bagi  hukum 

Islam, ahli ilmu kalam, ahli ilmu pengetahuan dan bukan hanya sekedar 

kitab yang berbahasa Arab dan membacanya ibadah, namun di dalamnya juga 

mengandung nilai ilmiah dan menjadi pedoman hidup bagi pengembangan 

akal budaya   manusia   khususnya   umat   Islam.   Dengan   demikian   maka   

dalam menghadapi tantangan hidup umat Islam berusaha mengharapkan 

petunjuk dan pedoman dari apa yang di atur dalam al- Qur‟an. Sebab al- 

Qur‟an merupakan pedoman utama bagi umat Islam dan wajib untuk 
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mentaatinya, melebihi segala sesuatu  lainnya,  sehingga  dapat  menjadikan  

rahmat  bagi  manusia  yang  yakin tentang kebenaran al- Qur‟an.
2
 

Sebagaimana firman Allah dalam al- Qur‟an surat al-Jatsiyah ayat 20 yang 

berbunyi: 

 

Artinya: “Al-Qur’an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat 

bagi kaum yang menyakini”.
3
 

 

Selanjutnya  Moh.  Ali  Ash-Shobuny  mengatakan  bahwa  Al-Qur‟an 

adalah: 

Kalam  Allah  yang  tidak  ada  tandingannya  (mukjizat)  di  

turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rosul, dengan 

perantara malaikat Jibril, di tulis dengan mushaf-mushaf yang 

disampaikan pada kita secara mutawatir (oleh orang banyak) serta 

mempelajari merupakan ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah 

dan ditutup dengan surat An- Nas.
4
 

 

 Al-Qur‟an perlu di lestarikan dan dipertahankan keberadaannya. Dengan 

adanya para penghafal, al-Qur‟an akan selalu terjaga dari penyimpangan dan 

terpelihara dari usaha manusia yang ingin menodai keasliannya. Karena 

sesungguhnya para penghafal al-Qur‟an adalah orang-orang yang dipilih Allah 

sepanjang sejarah kehidupan manusia untuk menjaga kemurnian al-Qur‟an 

dari usaha pemalsuan.
5 Dan Allah akan menjaga al-Qur‟an dengan jalan 
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 Moh. Ali Ash-Shobuny, Pengantar Study al-Qur’an, (Bandung: Al-Ma‟arif, 1987), 18. 

5
 Abdul Aziz, Abdul Rouf, Kiat Sukses Menghafal Al-Qur’an: Sarat dengan 

Penanaman Motivasi, Penjelasan Teknis Dan Pemecahan , (Jakarta: Dzilal Press, 1994). 1. 
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memudahkan untuk menghafalkannya, hal ini sesuai dengan firman Allah 

dalam surat al-Qomar ayat 32 yang berbunyi: 

 

Artinya:“Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur'an untuk 

pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?”
6
 

 

 Maksud ayat di atas adalah bahwa al-Qur‟an berbeda dengan kitab-kitab 

suci lainnya, al-Qur‟an itu mudah di hafal dan ternyata banyak pula orang 

yang sanggup menghafalkannya sebanyak 30 juz di luar kepala. Dalam belajar 

menghafal al-Qur‟an tidak bisa di sangkal lagi bahwa metode mempunyai 

peranan penting, sehingga bisa membantu untuk menentukan keberhasilan 

belajar al-Qur‟an. Jadi salah satu cara untuk menjaga kelestarian     al- Qur‟an 

adalah dengan menghafalkannya, karena memelihara kesucian dengan 

menghafalkannya adalah pekerjaan yang terpuji dan amal yang mulia, yang 

sangat di anjurkan Rasulullah.
7  Di dalam buku tata cara/ problematika 

menghafal Al- Qur‟an  dan  petunjuk-petunjuknya  disebutkan  ada dua 

macam  metode  dalam menghafal Al-Qur‟an yang mana satu sama lain tidak 

dapat dipisahkan, yaitu tahfidz dan takrir.
8 Dua hal ini perlu di dukung dengan 

adanya ketekunan.  Karena,  menurut  Zen,  menghafal  Al-Qur‟an  adalah  

mudah  akan tetapi mudah pula lupa.
9
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 Berdasarkan p r a  observasi yang dilakukan peneliti yang dilakukan di 

SMP Islam Adiluwih yang terletak di Kecamatan Adiluwih Kabupaten 

Pringsewu, para siswa yang menghafal al-Qur‟an tidak diberikan 

kewajiban berapa juz yang harus dihafalkan. Berapa juz yang dapat dihafalkan 

oleh siswa sangat tergantung kepada masing-masing siswa yang mengikuti 

program tahfizh al-Qur‟an.  

 Di SMP Islam Adiluwih tidak hanya menggunakan metode tahfidz atau 

takrir secara penuh, akan tetapi juga menggunakan sebuah metode yang 

diciptakan oleh Hanifudin Mahadun dan Khoirotul Idawati Mahmud. Metode 

yang diciptakan pengasuh dari Pondok Pesantren La Raida Jombang Jawa 

Timur tersebut dikenal dengan Metode HANIFIDA.  Karena dalam  metode  

hanifida tersebut mengadopsi  dari metode takrir dan tahfidz dengan cara 

menggambarkan dari nama surat-surat, ayat-ayat serta urutannya secara 

berurutan ataupun acak. Dengan demikian dalam menghafal al-Qur‟an para 

siswa/santri dalam menghafalkan dapat secara cepat dan menyenangkan. 

 Dengan Metode Hanifida yang menarik diharapkan dapat memacu para 

siswa/santri SMP Islam Adiluwih untuk lebih giat dan tertarik untuk 

mengikuti program Tahfizh Al Qur‟an, paling tidak dapat menghafal Juz 30 

dengan baik. Sehingga diharapkan siswa yang mengikuti program tahfizh 

minimal akan hafal Juz „Amma (Juz 30) dengan baik dan lancar.  

 Atas dasar pengantar di atas, penulis merasa perlu melakukan sebuah 

penelitian dengan judul “Implementasi Program Menghafal Al-Qur’an 
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Dengan Metode Hanifida di SMP Islam Adiluwih Kecamatan Adiluwih 

Kabupaten Pringsewu Lampung”. 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

 Untuk mendongkrak sebuah keberhasilan siswa, baik dalam segi kualitas 

maupun kuantitas maka dibutuhkan sebuah metode. Metode ini dibutuhkan 

untuk membantu guru dalam menyampaikan isi materi secara utuh serta 

mudah diterima oleh siswa. Implikasinya harus memberikan pengalaman yang 

bervariasi dengan metode yang efektif dan bervariasi. Penggunaan metode 

yang tepat akan turut menentukan efektifitas dan efisiensi pembelajaran.
10 

Dengan penggunaan metode yang bervariasi akan sangat membantu peserta 

didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

 Berpijak dari latar belakang masalah di atas serta kondisi di di SMP 

Islam Adiluwih, terdapat beberapa masalah yang dapat diteliti. Diantaranya : 

1. Sebagian siswa SMP Islam Adiluwih mengambil program menghafal al-

Qur‟an di sekolah. 

2. Cara menghafal al -Qur‟an para siswa tidak hanya dengan cara takrir 

yang merupakan cara yang lama. 

3. Cara mengahafal al-Qur‟an para siswa SMP Islam Adiluwih juga 

menggunakan metode Hanifida. 

 Dalam kegiatan menghafal al-Qur‟an diperlukan metode yang lebih cepat 

dan dipahami oleh siswa secara utuh. Hal ini menuntut guru untuk mencari 

cara atau metode yang membantu guru dalam menyampaikan hafalan terhadap 
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siswa. Salah satu metode yang dapat membantu siswa dalam menghafal al-

Qur‟an adalah dengan metode Hanifida. 

 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah tersebut di atas, 

dirumuskan beberapa masalah, diantaranya: 

1. Seberapa banyak siswa SMP Islam Adiluwih yang mengikuti program 

menghafal al-Qur‟an di sekolah? 

2. Metode apa yang dipakai SMP Islam Adiluwih dalam program menghafal 

al-Qur‟an bagi para siswa? 

3. Bagaimana implementasi pelaksanaan program hafalan al-Qur‟an dengan 

metode Hanifida di SMP Islam Adiluwih? 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Secara operasional, penelitian ini ingin mengidentifikasi secara empirik 

mengenai beberapa hal berikut ini: 

1. Mengetahui seberapa banyak siswa SMP Islam Adiluwih yang mengikuti 

program menghafal al-Qur‟an di sekolah? 

2. Mengetahui metode apa yang dipakai SMP Islam Adiluwih dalam 

program menghafal al-Qur‟an bagi para siswa? 

3. Mengetahui bagaimana implementasi pelaksanaan program hafalan al-

Qur‟an dengan metode Hanifida di SMP Islam Adiluwih? 
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E. Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan mempunyai dua manfaat (nilai guna): yaitu nilai 

guna secara teoritis dan nilai guna secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi  upaya  pengembangan  

pembelajaran  Mata  Pelajaran  Pendidikan  Agama Islam.  Data  dan  

informasi  yang  diperoleh  akan  semakin  memperkaya  kajian teoritis 

terhadap pengembangan pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam bahkan kalau mungkin, akan semakin mengundang perhatian dan 

pemikiran untuk menggali bagaimana seharusnya upaya yang baik dan 

seharusnya. 

 Secara  praktis,  hasil  penelitian  ini  akan  memungkinkan  memberikan 

makna pada beberapa kalangan, antara lain: 

1. Bagi Mahasiswa Pendidikan Islam 

Sebagai masukan untuk didiskusikan dan menambah wawasan mengenai 

pengembangan pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

2. Bagi perpustakaan 

Merupakan input yang sangat penting sebagai temuan ilmiah yang 

kemudian dapat menambah koleksi perpustakaan yang dapat dijadikan 

bahan bacaan dan refrensi tentang pengembangan pembelajaran Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

3. Bagi SMP Islam Adiluwih 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki dalam hal kekurangan-

kekurangan dalam pelaksanaan metode Hanifida di SMP Islam 

Adiluwih. 

4. Bagi Guru 

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam metode hafalan yang 

harus dipahami dan diaktualisasikan dalam menumbuhkembangkan 

pembelajaran santri pada Pendidikan Agama Islam. 

 

F. Kerangka Pikir 

1.   Menghafal al-Qur‟an 

 Yang  dimaksud  dalam  menghafal  adalah  berusaha  meresapkan  

ke dalam ingatan.
11 Dimana  al-Qur‟an  sendiri  adalah  kalam  Allah  

Ta‟ala yang mempunyai kekuatan mukjizat, yang diturunkan kepada 

penutup para Nabi dan Rasul (yakni) Muhammad saw. Melalui perantara 

Jibril „Alaihis Salam. Yang tertulis pada mushaf, yang sampai kepada kita 

secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, yang diawali surat Al-

Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas.
12

 

 Oleh karenanya, al-Qur‟an satu-satunya kalam Allah yang 

sengaja dirancang secara khusus untuk mudah dihafal. Allah sendiri 

dengan gaya khas sumpahnya turun tangan menjaga keutuhan Kalam Nya 

yaitu dalam surat al-Hijr ayat 9. 
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 Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (t.t.p: 

Publisher, t.t), 342 
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 Muhammad Ismail, Mengenal Qira’at Al-Qur’an, (Semarang: Toha Putra, 1993), 15 
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2.   Metode Hanifida. 

 Metode adalah cara sistematis dan terpikir secara baik untuk 

mencapai tujuan.
13 Metode juga dapat diartikan sebagai cara-cara atau 

langkah-langkah yang digunakan dalam menyampaikan sesuatu gagasan, 

pemikiran, atau wawasan yang disusun secara sistematik dan terencana 

serta di dasarkan pada teori, konsep dan prinsip-prinsip tertentu yang 

terdapat di dalam berbagi disilpin ilmu terkait.
14

 Sedangkan menurut 

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), metode adalah cara kerja yang 

mempunyai sistem dalam memudahkan pelaksanaan dari suatu kegiatan 

untuk mencapai sebuah tujuan tertentu.
15

   

 Oleh karenaya dalam kegiatan belajar mengajar dibutuhkan suatu 

metode yang menarik agar siswa tidak merasa bosan dengan materi yang 

diajarkan oleh guru. Menurut Hasibuan, seperti yang dikutip Ponco 

dalam laman webnya menyatakan,  dalam  kegiatan  belajar  mengajar  

daya  serap  peserta  didik tidaklah sama.
16 Dalam menghadapi perbedaan 

tersebut, strategi pengajaran yang tepat sangat dibutuhkan. Strategi belajar 

mengajar adalah pola umum perbuatan guru dan siswa dalam kegiatan 

mewujudkan kegiatan belajar mengajar. Metode pembelajaran merupakan 

salah satu strategi pembelajaran yang  dapat  dilakukan  oleh  guru  untuk  
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 Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap…, 342 
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 Abudin Nata, Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran, (Jakarta: Prenada 

Media Group. 2011), 176. 
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16
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mempengaruhi-metode-pembelajaran/ (diakses pada: 18 Juli 2016 pukul 13.30 WIB) 
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http://20316702.siap-sekolah.com/2013/11/18/pengertian-metode-pembelajaran-macam-macam-syarat-dan-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-metode-pembelajaran/
http://20316702.siap-sekolah.com/2013/11/18/pengertian-metode-pembelajaran-macam-macam-syarat-dan-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-metode-pembelajaran/
http://20316702.siap-sekolah.com/2013/11/18/pengertian-metode-pembelajaran-macam-macam-syarat-dan-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-metode-pembelajaran/
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menghadapi  masalah  tersebut sehingga pencapaian tujuan pengajaran 

dapat tercapai dengan baik. Dengan pemanfaatan metode yang efektif dan 

efisien, guru akan mampu mencapai tujuan pengajaran.  

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa diperlukan sebuah 

metode agar dapat mencapai tujuan, yakni dalam menghafal al-Qur‟an. 

Salah satunya adalah metode Hanifida. Dimana metode ini adalah metode 

yang dirancang untuk menghafal yang amat sempurna, mudah, serta lekat. 

Karena tidak gampang hilang dan sempurna sampai nomor urut ayatpun 

terhafal sekalian dengan terjemahannya.
17

 

 Dalam metode hanifida sendiri didalam materinya terdapat 5-7 

unsur, yaitu nomor, nama surat, arti nama surat, nama lain surat(bagi yang 

ada), jumlah ayat, serta tempat turun dan inti kandungan surat. Yang 

masing- masing point tersebut dirangkai dalam sebuah cerita lucu serta 

aneh dan bahkan sering tidak masuk akal. Hal ini sesuai dengan prinsip-

prinsip yang ada di accelerated memory. Namun yang menjadi menarik 

untuk dibahas adalah metode Hanifida yang sebelumnya hanya 

diterapkan dalam training menghafal cepat asma‟ul husna. Dan kini 

diterapkan pula dalam menghafal cepat al-Qur‟an.
18

 

 Metode hanifida ini adalah metode hafalan dengan sistem asosiasi, 

dimana objek yang dihafal dihubungkan dengan kalimat/kata yang mudah 
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 Khoirotul Idawati Mahmud dan Hanifuddin Mahadun, Visualisasi menghafal ayat-
ayat al-Qur’an, (Jombang: La Raiba Training Centre. 2011), ii 

18
 Khoirotul  Idawati  Mahmud  dan  Hanifuddin  Mahadun,  Teknik  Menghafal  

Spektakuler,(Jombang: La Raiba Training Centre. 2009), ii 
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mudah untuk dihafal dan diasosiasikan.
19

 Dalam pembahasan ini akan 

disuguhkan dengan jurus-jurus lain seperti sistem cerita, sistem pengganti, 

sistem kalimat dan sisitem lokasi. Setelah menentukan obyek yang akan 

dipelajarai oleh siswa, guru kemudian memuat cantolan atau kode-kode 

tertentu untuk memudahkan siswa akan materi yang dipelajari. Kode yang 

digunakan dalam rangka peningkatan daya serap otak, teknik ini menuntut 

kamampuan otak untuk menghubungkan kata-kata, ide dan khayalan yang 

aneh dan mungkin tidak mengandung arti, dan akan lebih menarik dan 

menimbulkan rasa penasaran siswa jika dilengkapi denga visualisasi yang 

berupa gambar warna (full collor), dan cerita yang aneh. 

 Jadi yang harus dilakukan guru adalah dengan membuat cantolan 

berupa cerita-cerita atau gambar-gambar atau apa saja yang dapat 

merangsang otak mengingat kembali dengan cepat hal-hal yang sudah 

dipelajari. Pengasosiasian dianjurkan pada lokasi-lokasi yang terdekat dan 

dipahami siswa. Misalnya lokasi anggota tubuh, lokasi rumah dan lain-

lain. Misalnya lokasi bagian kepala untuk surat An Nas. Dari lokasi 

kemudian dirangkai dengan cerita yang disajikan dengan lucu dan aneh. 

Contoh:  

SURAT AN NAS 

MULUT = Mulut Abi…Cool buanget, Auuu…. Abi Robby makan 

Nasi Panas, bisa untuk Berlindung 
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 Khoirotul Idawati, Hanifuddin, Cara Belajar cepat Abad 21 (Metode Hanifida, Brain 

Based Learning) Model Konstruktivisme, (Jombang: CV. Percetakan Fajar, 2006), h.11 
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HIDUNG = Hidung Pak Maliki seperti Nanas, Pantas.. sebagai Raja 

Manusia 

MATA = Mata Ilaaa hei…panas kalau untuk menyembah 

TELINGA = Telingan pak Minsyar was was kok dari bisikan syaitan 

yang bersembunyi 

TOPI = Topi miring mbak minul ditakuti golongan Jin dan 

Manusia
20

 

Secara umum kerangka pemikiran dalam penulisan tesis tentang 

Efektifitas Program Menghafal Al-Qur‟an Dengan Metode Hanifida Di 

SMP Islam Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu 

Lampung ini dapat penulis gambarkan dalam kerangka pikir dibawah ini: 
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 http://bdksemarang.kemenag.go.id/pembelajaran-interaktif-asma-ul-husna-melalui-

media-kecerdasan-quantum-dengan-penerapan-metode-hanifida/ (diakses: 8 September 2016 

pukul 14.15 WIB) 

METODE HANIFIDA 

 

1. Pengertian Metode 

Hanifida 

2. Keunggulan Metode 

Hanifida 

PROGRAM MENGHAFAL AL-

QUR‟AN DI SMP ISLAM 

ADILUWIH 

1. Metode Hafalan Al-Qur‟an 

yang digunakan 

2. Perkembangan program 

hafalan Al-Qur‟an dengan 

metode Hanifida 

DATA DAN TEMUAN 
 

Implementasi Program Menghafal Al-Qur‟an Dengan 

Metode Hanifida Di SMP Islam Adiluwih Kecamatan 

Adiluwih Kabupaten Pringsewu Lampung 

http://bdksemarang.kemenag.go.id/pembelajaran-interaktif-asma-ul-husna-melalui-media-kecerdasan-quantum-dengan-penerapan-metode-hanifida/
http://bdksemarang.kemenag.go.id/pembelajaran-interaktif-asma-ul-husna-melalui-media-kecerdasan-quantum-dengan-penerapan-metode-hanifida/
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G. Penelitian Terdahulu 

 Sebelum penulis kemukakan metode peneliian, terlebih dahulu disajikan 

hasil penelitian terdahulu sebagai pertimbangan dan gambaran untuk 

dikembangkan menjadi teori baru yang lebih sempurna, diantaranya adalah : 

M.  Abd.  Aziz  Muslim  (2009),  Penelitiannya  tentang  metode  hanifida 

untuk peningkatan aktivitas dan Prestasi belajar fiqih. Pembelajaran Fiqih di 

madrasah biasanya lebih menekankan pada metode ceramah, dan cenderung 

berpusat pada guru (teacher centered) sehingga pembelajaran yang ada kurang 

efektif. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di MTs Madrasatul 

Qur‟an  Tebuireng  Jombang tahun pelajaran  2008/2009,  menunjukkan  

bahwa prestasi belajar dan aktivitas belajar siswa masih rendah. Hal ini salah 

satunya disebabkan oleh model pembelajaran yang diterapkan guru kurang 

variatif.
21

 

 Tujuan  yang  diharapkan  dari  penelitian  tesis  ini  adalah  Penelitian  ini 

mencoba menerapkan metode pembelajaran hanifida yang bertitik tolak dari 

brain based learning (pembelajaran berdasarkan keseimbangan otak). Alasan 

pemilihan metode ini karena diperkirakan akan mampu mengatasi  

permasalahan di atas, sekaligus  meningkatkan  aktivitas  belajar  dan  

prestasi  belajar  peserta  didik. Dengan metode hanifida ini memungkinkan 

peserta didik untuk cepat memahami dengan memanfaatkan potensi otak. 

Ketika proses belajar berlangsung, peserta didik dapat mengikuti  

penjelasan guru dengan  berbagai aksi,  visualisasi  yang aktraktif dan saling 

                                                           
21

 M. Abd. Aziz Muslim, “Metode hanifida untuk peningkatan aktivitas dan prestasi 

belajar fiqih” (Tesis—IAIN Wali Songo,Semarang, 2009), v 
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membantu memahami materi antar peserta didik. Dari sini diharapkan prestasi 

belajar dan aktivitas belajar siswa dapat ditingkatkan. 

 Dari hasil penelitian menunjukkan, bahwa metode hanifida mampu 

menjawab  atas  permasalahan  yang  diajukan,  yakni  rendahnya  aktivitas  

dan prestasi belajar Fiqih siswa. Penelitian ini dapat memberikan wawasan 

tentang kemampuan yang harus dikuasai oleh guru dan dapat memberi 

kontribusi dalam dunia pendidikan sehingga anak didik bisa menangkap 

pelajaran dengan mudah. 

 Akhmad  Fikri  Nabili  (2013) Study Kasus  Penerapan  Metode Hanifida 

Dalam Pembelajaran Sejarah Kelas VII di MTs Al-Qur‟an La Raiba Hanifida 

Jombang. Penelitian ini mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, kendala 

dan evaluasi terkait penerapan metode hanifida dalam pembelajaran sejarah. 

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi 

kasus.
22

 

 Dari   hasil   penelitian,   tahap   perencanaan   pembelajaran   dipengaruhi 

kebijakan sekolah yang menggunakkan konsep akselerasi learning yang 

meliputi tiga hal, yakni speed reading, mind maping dan  menghafal cepat, 

yang mana konsep tersebut adalah bentuk penyesuaian dan untuk 

mengakomodir penerapan metode hanifida dari pelatihan kepada penerapan di 

sekolah. Oleh karena itu guru diwajibakan mengikuti training yang 

diselenggarakan sekolah untuk menunjang kemampuan  guru dalam mengajar 

menggunakan metode hanifida. Tahap pelaksanaan, guru melaksanakan 

                                                           
22

 Akhmad  Fikri  Nabili,  “Studi  Kasus  Penerapan  Metode  Hanifida  Dalam  

Pembelajaran Sejarah Kelas VII di MTS al-Qur‟an La Raiba Hanifida Jombang” (Skripsi--UM, 

Malang, 2013), vi. 
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pembelajaran dengan tiga tahap pendahuluan, inti,  dan  penutup.  Guru  

menerapkan  pembelajaran  sesuai  konsep  akselerasi learning  yang 

merupakan kebijakan sekolah dan keharusan untuk guru dalam 

pembelajaran  guru  juga  menekankan  makna-makna  yang  terkandung  

dalam materi sejarah. Adapun pola pelaksanaannya adalah yakni speed 

reading dilaksanakan pada setiap pertemuan, sedangkan menulis kreatif  atau 

mind maping dilaksanakan  setiap  pertemuan  akhir  bab,  baru  setelah  itu  

dari  konsep  mind maping yang dibuat siswa, kemudian dibuat menjadi 

konsep hafalan cepat sesuai metode hanifida.  Kendala yang dihadapi guru 

adalah durasi jam pelajaran terlalu pendek sehingga penerapan metode 

hanifida dan akselerasi learning tidak bisa dilakukan dalam sekali waktu atau 

sekali pertemuan, melainkan dilakukan secara bertahap, serta guru dituntut 

selalu kreatif dalam mempersiapkan pembelajaran per-pertemuannya. MTs 

al-Qur‟an La Raiba Hanifida menggunakan sistem evaluasi   dari   kurikulum   

nasional   seperti   UTS   dan   UAS.   Adapun   yang membedakan adalah 

konsep penialaian MTs al-Qur‟an La Raiba Hanifida yakni digunakannya 

landasan multiple intelejence sebagai dasar konsep penilaian semua mata 

pelajaran termasuk pembelajaran sejarah. Selain itu untuk menunjang 

ketercapaian pembelajaran dan mengatasi kendala-kendala guru dalam 

penerapan metode hanifida di kelas maka sekolah membuat program 

berupa forum guru, yang mana dalam forum tersebut digunakan sebagai 

media pemecahan masalah atas kendala guru dalam mengadaptasi materi-

materi tertentu terhadap pembelajaran sejarah. Namun dari hasil pembelajaran  



16 

 

yang dilakukan selama ini menunjukkan bahwa pembelajaran sejarah justru 

sangat cocok jika diterapkan menggunakan metode hanifida. 

 Dari penelitian tersebut diatas maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa 

penelitian  tersebut  membahas  tentang  penerapan  metode  dan  strategi 

pembelajaran   hanifida   dengan   menghafalkan   satu   materi   saja,   

sedangkan penelitian yang sekarang adalah membahas studi kasus hafalan 

al-Qur‟an yang lebih  komplek,  meliputi  ayat,  arti  bahkan  sampai  pada  

nomor  urutnya  yang menjadi satu kesatuan. Inilah yang membedakan 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu. 

 



17 

 

H. Sistematika Pembahasan 

 Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi penelitian ini, 

maka pembahasan dibagi menjadi lima bab. Uraian masing-masing bab 

disusun sebagai berikut: 

Bab pertama merupakan bab pendahuluan berisi tentang tinjauan secara global 

yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan   

masalah,   tujuan   penelitian,   kegunaan   penelitian,   kerangka teoritik, 

penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan. 

Bab   kedua   berisi   tentang   kajian   pustaka   yang   terdiri   dari: menghafal 

al-Qur‟an, metode-metode menghafal dan juga metode hanifida. 

Bab ketiga membahas tentang profil SMP Islam Adiluwih selaku lembaga 

yang menerapkan metode hanifida. 

Bab keempat merupakan pemaparan dan  pembahasan tentang hasil penelitian 

tentang menghafal al-Qur‟an dengan metode hanifida baik berupa hasil 

interview, pengamatan (observasi),  maupun dokumentasi. 

Bab  kelima  merupakan  kesimpulan  dan  saran  dari  uraian  yang telah 

dikemukakan serta merupakan jawaban terhadap pokok masalah atau yang 

menjadi sentral dalam pembahasan tesis ini. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

 

A. Menghafal Al-Qur’an 

1. Pengertian Menghafal Al-Qur’an 

a. Pengertian Menghafal 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian menghafal 

adalah berusaha  meresapkan  kedalam  fikiran  agar  selalu  

ingat.
23

 Menurut Zuhairini dan Ghofir sebagaimana yang dikutip oleh 

Kamilhakimin Ridwal Kamil dalam bukunya yang berjudul Mengapa 

Kita Menghafal (tahfizh) al-Qur’an, istilah menghafal adalah suatu 

metode yang digunakan untuk mengingat kembali sesuatu yang 

pernah dibaca  secara  benar  seperti  apa  adanya.  Metode  tersebut  

banyak digunakan dalam usaha untuk menghafal al-Qur‟an dan al-

Hadits.
24 

Dalam bahasa Arab, menghafal menggunakan terminologi al- 

Hifzh yang artinya menjaga, memelihara atau menghafalkan. 

Sedang al-Hafizh adalah orang yang menghafal dengan cermat, 

orang yang selalu berjaga-jaga, orang yang selalu menekuni 

pekerjaannya. Istilah al-Hafizh  ini  dipergunakan  untuk  orang  

yang  hafal  al-Qur‟an  tiga puluh juz tanpa mengetahui isi dan 

kandungan al-Qur‟an. Sebenarnya istilah  al-Hafizh  ini  adalah  

                                                           
23

 Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gita Media Press,tt), 307. 
24

 http://pksaceh.net/mengapa-kita-menghafal-tahfidzh-al-qur%E2%80%99an/ (diakses: 

8 September 2016, pukul 09.00 WIB) 

http://pksaceh.net/mengapa-kita-menghafal-tahfidzh-al-qur%E2%80%99an/%20(
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predikat  bagi  sahabat  Nabi  yang  hafal hadits-hadits shahih 

(bukan predikat bagi penghafal al-Qur‟an).
25 

Hifzh diartikan memelihara atau menjaga dan mempunyai 

banyak idiom yang lain, seperti si-fulan membaca al-Qur‟an dengan 

kecepatan yang jitu (zhahru al-lisan) dengan hafalan diluar kepala 

(zhahru al- qolb). Baik kata-kata zhahru al-lisan maupun zhahru al-

qolb merupakan kinayah (metafora) dari hafalan tanpa kitab, karena 

itu disebut “istizhahrahu” yang berarti menghafal dan membacanya 

diluar kepala.
26 

Menurut Abdul Aziz Abdul Rauf definisi menghafal adalah 

“proses mengulang sesuatu baik dengan membaca atau mendengar.” 

Pekerjaan apapun jika sering diulang, pasti menjadi hafal.
27

 

Sementar menurut Sobur dalam buku Psikologi Umum dalam Lintas 

Sejarah, menghafal adalah kemampuan untuk memproduksi 

tanggapan-tanggapan yang telah tersimpan secara tepat dan sesuai 

dengan tanggapan-tanggapan yang diterimanya.
28

 

Menurut Suryabrata sebagaimana yang dikutip oleh 

Kamilhakimin Ridwal Kamil dalam bukunya yang berjudul 

Mengapa Kita Menghafal (tahfizh) al-Qur’an, istilah menghafal 

                                                           
25

 Ahmad Warson Munawir, Almunawir Kamus Bahasa Arab-Indonesia, (Surabaya: 
Pustaka Progresif, 1997), 279. 

26
 Ibid., 279. 

27
 Abdul Aziz Abdul Rauf, Kiat Sukses Menjadi Hafidz Qur’an Da’iyah, (Bandung: PT. 

Syaamil Cipta Media, 2004), Cet. 4, hlm, 49  
28

 Sobur, Alex, 2003, PsikologiUmumDalamLintasanSejarah, Bandung: C.V. Pustaka 

Setia, hlm 25 
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disebut juga mencamkan dengan sengaja dan dikehendaki, artinya 

dengan sadar dan sungguh-sungguh mencamkan sesuatu. Dikatakan 

dengan sadar dan sungguh-sungguh, karena ada pula mencamkan 

yang tidak senngaja dalam memperoleh suatu pengetahuan. 

Menurut beliau, hal-hal yang dapat membantu menghafal atau 

mencamkan antara lain.
29 

a. Menyuarakan  dalam  menghafal.  Dalam  proses  menghafal  akan 

lebih efektif bila seseorang menyuarakan bacaannya, artinya tidak 

membaca dalam hati saja. 

b. Pembagian waktu yang tepat dalam menambah hafalan, yaitu 

menambah  hafalan  sedikit  demi  sedikit  akan  tetapi  dilakukan 

secara kontinu. 

c. Menggunakan metode yang tepat dalam menghafal. 

 Ada dua perkara asasi yang membedakan antara penghafal al-

Qur‟an, penghafal al-Hadis, penghafal syair- syair, mutiara-mutiara 

hikmah, tamthil, teks-teks sastra dan lain-lainnya yaitu: 

a.   Penghafal al-Qur‟an di tuntut untuk menghafal secara 

keseluruhan baik hafalan maupun ketelitian. Sebab tidaklah 

disebut penghafal yang sempurna orang yang menghafal al-

Qur‟an setengahnya saja atau sepertiganya, dan tidak 

menyempurnakannya. Hendaknya hafalan itu berlangsung dalam 

keadaan cermat, sebab jika tidak begitu implikasinya adalah 

                                                           
29

 http://pksaceh.net/mengapa-kita-menghafal-tahfidzh-al-qur%E2%80%99an/ (diakses: 8 

September 2016, pukul 09.00 WIB) 
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bahwa seluruh umat Islam dapat disebut penghafal al-Qur‟an, 

karena setiap muslim dapat dipastikan bisa membaca al-Fatihah 

mengingat membaca surat ini merupakan salah satu rukun sholat, 

menurut mayoritas madzhab. Dalam konteks ini, istilah penghafal 

al-Qur‟an atau pemangku keutuhan al-Qur‟an hampir-hampir 

tidak dipergunakan kecuali bagi orang yang hafal semua ayat 

al-Qur‟an dengan hafalan yang tepat dan berkompeten untuk 

mengajarkan kepada orang lain dengan berlandaskan kaidah-

kaidah tilawah dan asas-asas tajwid yang benar. 

b.   Menekuni, merutinkan dan mencurahkan segenap tenaga untuk 

melindungi hafalan dari kelupaan. Maka barang siapa yang telah 

(pernah) menghafal al-Qur‟an kemudian lupa sebagian atau 

seluruhnya, karena disepelekan dan diremehkan tanpa alasan 

seperti ketuaan atau sakit, tidaklah dinamakan penghafal. Orang 

seperti itu tidaklah bisa disebut pemangku keutuhan al-Qur‟an. 

Hal ini mengingat perbedaan antara Al-Qur‟an dan Hadis atau 

lain-lainnya.
30

 

 Menghafal merupakan alat yang penting agar al-Qur‟an 

meresap dalam diri kita. Menghafal tidak bersifat mekanis atau 

ritual, tetapi merupakan perbuatan melibatkan seluruh jiwa dan 

perasaan. Dengan menghafal kita dapat membaca al- Qur‟an dalam 

sholat dan memikirkan artinya saat kita berdiri menghadap Allah 

                                                           
30

 Abdurrab Nawabuddin dan Ma‟arif, Teknik Menghafal Al-Qur’an, (Bandung: Sinar 

Baru Algensindo, 2005), 25-27. 
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SWT. Selain itu, al-Qur‟an dapat diucapkan dengan lidah agar 

bersemayam dalam hati dan pikiran sehingga dapat menjadi 

pendamping secara tetap. Bahkan dengan melibatkan perasaan dan 

hati saat membaca al-Qur‟an dan memahami apabila al-Qur‟an 

dapat dihafalkan.
31

 

Sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Muzammil ayat 20: 

 --

Artinya: “…karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-

Qur’an ….”.
32

 

 

Demikian juga firman Allah dalam surat al-Ankabut ayat 49: 

. 

Artinya: “Sebenarnya al-Qur’an itu adalah ayat-ayat yang 

nyata di dalam dada orang- orang yang di beri ilmu. 

Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami orang-

orang yang zalim”.
33

 

 

 Oleh karena itu, perlu disediakan sebagian waktu yang 

dimiliki untuk al-Qur‟an dilakukan dengan cara yang sistematis, 

dan selalu bacalah al-Qur‟an secara regular, maka akan mudah 

untuk mempertahankannya dalam ingatan. 

b. Pengertian Al-Qur’an 

 Menurut bahasa Qur‟an adalah bentuk masdhar dari kata 

kerja Qara‟a, berarti “bacaan”  kitab suci yang diturunkan kepada 

                                                           
31

 Khurram Murad, Membangun Generasi Qur’ani, (Jakarta: Media Da‟wah, 1999), 96-

97. 
32

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab 

Suci al-Qur‟an, 1992), 990. 
33

 Ibid., 636. 
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Nabi Muhammad Saw.
34

 Kata Al Qur‟an adalah isim mashdar 

(kata benda) dari kata ( ) dengan makna isim Maf‟ul, sehingga 

berarti “bacaan”.
35

 

 Al-Qur‟an Merupakan mashdar (kata benda) dari kata kerja 

Qoro’a ( ) yang bermakna Talaa ( ) keduanya berarti: 

membaca, atau bermakna Jama‟a (mengumpulkan, mengoleksi). 

Anda dapat menuturkan, Qoro-’a Qor’an Wa Qur’aanan (

) sama seperti anda menuturkan, Ghofaro Ghafran Wa 

Qhufroonan ( ). Berdasarkan makna pertama (Yakni: 

Talaa) maka ia adalah mashdar (kata benda) yang semakna dengan 

Ism Maf’uul, artinya Matluw (yang dibaca). Sedangkan 

berdasarkan makna kedua (Yakni: Jama’a) maka ia adalah 

mashdar dari Ism Faa’il, artinya Jaami’ (Pengumpul, Pengoleksi) 

kerana ia mengumpulkan/mengoleksi berita-berita dan hukum-

hukum.
36

 

 Al-Qur‟an itu ialah kitab suci yang diwahyukan Allah SWT 

kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan petunjuk bagi 

manusia dalam hidup dan kehidupannya, menurut harfiah, Qur‟an 

                                                           
34

 Said Agil Husin Al Munawwar, Al-Qur’an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki, Cet. 

III, (Jakarta: Ciputat Press, 2003). h. 4. 
35

 Muhaimin Zen, Al-Qur’an Seratus Persen Asli Sunni-Syi’ah Satu Kita Suci, Cet. I, 

(pejaten Jakarta: Nur Al-Huda, 2012), h. 49. 
36

 http://himitsuqalbu.wordpress.com/2012/03/01/al-qu‟ran-dab-hadits-makalah/ diakses 

pada tanggal 21 September 2016 pukul 08.45 WIB 

http://himitsuqalbu.wordpress.com/2012/03/01/al-qu%27ran-dab-hadits-makalah/
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itu berarti bacaan.
37

 Arti ini dapat kita lihat dalam QS. Al-Qiyamah 

17-18: 

 

Artinya: “Sesungguhnya atas tanggungan Kami-lah 
mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu 
pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai 
membacakannya maka ikutilah bacaannya itu.”

38
 

  

Para ulama ushul, ahli kalam, fuqaha, Muhaddisin, dan 

ahli tata bahasa memberikan definisi yang beragam pada kata Al-

Quran, diantaranya adalah: 

1)  Al-Quran adalah lafadzh yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad mulai dari surat Al Fatihah sampai akhir surat 

An-Naas. 

2) Al-Quran adalah. kalamullah yang mengandung mukjizat, tam 

kepada nabi terakhir, dengan perantara Al-Amin Jibril yang 

tertulis dalam mushaf, disampaikan kepada kita secara 

mutawatir dan bagi orang yang membacanya dinilai ibadah. 

3)  Menurut Abdullah, Al-Quran adalah perkataan yang 

melemahkan (al   kalam   al   muijiz)   yang   diturunkan Allah   

kepada   Nabi Muhammad melalui jalan wahyu yang 

dinukilkan kepada kita dengan periwayatan yang bersifat 

mutawatir.
39

  

                                                           
37

 Nasrudin Razak, Dienul Islam, (Bandung: PT. Alma‟arif, 1997), hlm, 86 
38

 Al-Qur’an dan tafsirnya, op,. cit, hlm, 577 
39

 Umar, Nasruddin, Ulumul Quran (mengungkap makna-makna Tersembunyi Al-quran), 

Al-Ghozali Center, Ciputat Jakarta,2008. Hlm 39 



25 

 

Dari tiga definisi diatas masih terdapat beberapa 

definisi yang lain. Definisi ini telah menjadi kesepakatan para 

ulama mengenai Al-Quran yaitu kalam Allah yang bernilai 

mukjizat, yang diturunkan kepada pungkasan para nabi dan rasul 

dengan perantara malaikat Jibril A.S. yang tertulis mashahif, 

diriwayatkan kepada manusia dengan mutawatir, membacanya 

terhitung ibadah, diawali dengan surat Al- Fatihah dan ditutup 

dengan Surat An-Naas.
40

 

Menurut Syari‟at (Terminologi) Al-Qur‟an adalah firman 

Allah Swt. Al-Qur‟an diturunkan kepada Rasulullah, Muhammad 

Saw., melalui wahyu yang dibawa oleh jibril, baik lafazh maupun 

maknanya; membacanya merupakan ibadah, sekaligus merupakan 

mukjizat yang sampai kepada kita secara mutawatir.
41

 Adalah 

Kalam Allah Ta‟ala yang diturunkan kepada Rasul dan penutup 

para Nabi-Nya, Muhammad shallallaahu „alaihi wasallam, diawali 

dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Naas. 

Dan firman-Nya, ” (an-Nahl: 89)sebagai berikut: 

 

Artinya:  “Dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) 

untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta 

rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang 

berserah diri.”
42
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 Ash Shabuni, Muhammad Ali, 2001 At-Tibyan fi ulumul Quran, terj. Muhammad 

Qodirun Nur, Jakarta: Pustaka Amani. Hlm 41 
41

 Hizbut Tahrir, pilar-pilar pengokoh Nafsiyah Islamiyah, T.t.c, (Baerut-Libanon: Daarul 

Ummah, 2004),h. 31 
42

 Departemen Agama RI, Al- Qur’an Tajwid Dan Terjemahnya, (Jakarta: PT.Syamil Cipta 
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  Dalam keterangan lain disebutkan bahwa Al-Qur‟an 

adalah firman atau wahyu yang berasal dari Allah SWT kepada 

Nabi Muhammad SAW dengan perantara melalui malaikat jibril 

sebagai pedoman serta petunjuk seluruh umat manusia semua 

masa, bangsa dan lokasi. Alquran adalah kitab Allah SWT yang 

terakhir setelah kitab taurat, zabur dan injil yang diturunkan 

kepada para rasul melalui perantara jibril. Syaikh Abu Utsman 

berkata :”Ashhabul Hadits bersaksi dan berkeyakinan bahwa Al-

Qur‟an adalah kalamullah (ucapan Allah), Kitab-Nya dan wahyu 

yang diturunkan, bukan makhluk. Barangsiapa yang menyatakan 

dan berkeyakinan bahwa ia makhluk maka kafir menurut 

pandangan mereka.
43

 

 Al-Qur‟an merupakan wahyu dan kalamullah yang 

diturunkan melalui Jibril kepada Rasulullah dengan bahasa Arab 

untuk orang-orang yang berilmu sebagai peringatan dan kabar 

gembira, sebagaimana firman Allah :dalam Q.S. Asy-Syu‟ara: 

192-195): 

  

    

 

Artinya: “Dan sesungguhnya al-Qur’an ini benar-benar 

diturunkan oleh Rabb semesta alam, dia dibawa turun 

                                                           
43

 http://himitsuqalbu.wordpress.com/2012/03/01/al-qu‟ran-dab-hadits-makalah/. Op. Cit 
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oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril), ke dalam hatimu 

(Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di 

antara orang-orang yang memberi peringatan, dengan 

bahasa Arab yang jelas.” 

  

 Kebenaran Al-Qur‟an dan keterpeliharaannya sampai saat 

ini justru semakin terbukti. Dalam beberapa ayat Al- Qur‟an Allah 

SWT telah memberikan penegasan terhadap kebenaran dan  

keterpeliharaannya.
44

 Allah SWT. berfirman dalam Q.S. At-

Takwir: 19-21: 

 

  

Artinya: “Sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar firman (Allah 

yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril). Yang 

mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi 

di sisi Allah yang mempunyai Arasy. Yang ditaati di sana 

(di alam malaikat) lagi dipercaya.”
45

 

 

Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Waqi‟ah: 77-79: 

   

Artinya: “Sesungguhnya Al Qur'an ini adalah bacaan yang sangat 

mulia, pada kitab yang terpelihara (Lohmahfuz), tidak 

menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan.”
46
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 Keistimewaan yang demikian ini tidak dimiliki oleh kitab-

kitab  yang  terdahulu,  karena  kitab-kitab  itu diperuntukkan bagi 

satu waktu tertentu.
47

 

 

2. Hukum Menghafal Al-Qur’an 

 Mengenai hukum menghafal al-Qur‟an, apakah hukumnya wajib 

atas semua umat? ataukah wajib atas sebagiannya saja?. Dalam hal ini 

para ulama menegaskan bahwa menghafal al-Qur‟an jangan sampai 

terputus jumlah (bilangan) tawatur didalamnya, sehingga tidak 

dimungkinkan untuk penggantian dan pengubahan. Apabila diantara kaum 

ada yang sudah melaksanakannya, maka bebaslah beban yang lainnya, 

tetapi jika tidak ada sama sekali, maka berdosalah semuanya.
48

 

 Al-Qur‟an adalah kitab suci bagi pemeluk agama Islam, sebagai 

pedoman hidup dan sumber-sumber hukum, tidak semuanya manusia 

sanggup menghafal dan tidak semua kitab suci dapat dihafal kecuali al-

Qur‟an, dan hamba-hamba yang terpilihlah yang sanggup 

menghafalkannya.
49

 

 Sebagaimana firman Allah dalam surat Fathir ayat 32 yaitu: 

. 
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Artinya: “Kemudian kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang 

kami pilih diantara hamba-hamba Kami lalu diantara mereka  

ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan ada 

(pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah 

Yang demikian itu adalah karunia yang besar”.
50

 

 

 Al-Qur‟an sebagai dasar hukum Islam dan pedoman hidup umat; 

disamping diturunkan kepada hamba-Nya yang terpilih, al-Qur‟an  

diturunkan melalui Malaikat Jibril „alaihi al-salam dengan hafalan yang 

berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan umat di masa itu dan di masa 

yang akan datang, selama 22 tahun 2 bulan dan 22 hari. Nabi Muhammad 

s.a.w menerima wahyu al-Qur‟an dari Allah melalui Malaikat Jibril tidak 

melalui tulisan melainkan dengan lisan (hafalan).
51

 Hal ini telah dibuktikan 

dengan firman Allah surat al-A‟la: 6-7 yaitu: 

)( 

Artinya: “Kami akan membacakan (al-Qur’an) kepadamu (Muhammad) 

sehingga engkau tidak akan lupa. Kecuali jika Allah 

menghendaki. Sungguh, Dia mengetahui yang terang dan yang 

tersembunyi”.
52

 

 

 Dari ayat tersebut jelaslah bahwa al-Qur‟an diturunkan bukan 

dengan tujuan tertentu namun hafalan. Dari uraian ayat tersebut tidak ada 

yang menunjukkan perintah tentang menghafal al-Qur‟an karena ayat-ayat 

itu menunjukkan kalam ikhbar bukan kalam insya‟. Menghafal al-Qur‟an 

bukan kewajiban umat, namun bila dilihat dari segi positif dan 

kepentingan umat Islam maka sangat diperlukan adanya para penghafal al-
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Qur‟an sebagai penjaga keaslian al-Qur‟an yang menjadi sumber pedoman 

hidup umat Islam. 

 Sebagai dasar bagi orang-orang yang menghafal al-Qur‟an adalah: 

1. Al-Qur‟an itu diturunkan secara hafalan 

2. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad s.a.w 

3. Melaksanakan anjuran Nabi Muhammad s.a.w.
53 

 Atas dasar ini para ulama dan Imam Abu al-Abbas Ahmad bin 

Muhammad al-Ajurjani berkata dalam kitab al-Syafi‟i bahwa hukum 

menghafal al-Qur‟an adalah fardhu kifayah. Seperti apa yang dikatakan 

Imam Badruddin Muhammad bin Abdullah al-Zarkashi dalam kitab al-

Burhan Fi al-Ulumi al- Qur’an Juz I hal 457, begitu pula memeliharanya 

wajib bagi setiap umat.
54

 Demikian juga dijelaskan oleh Imam 

Muhammad Makki Nasir bahwa menghafal al-Qur‟an diluar kepala 

hukumnya adalah fardhu kifayah.
55 

 Demikian jelaslah bahwa begitu besarnya keutamaan membaca al-

Qur‟an, sebab yang dibacanya adalah kitab suci Allah dan sebaik-baik 

bacaan bagi orang mukmin, baik dibaca dikala susah maupun senang, 

apalagi yang mampu menghafalkannya. 

 Dengan demikian jelaslah bahwa menghafalkan al-Qur‟an 

hukumnya adalah fardu kifayah, artinya bila di satu wilayah tidak ada 

yang mengerjakan suatu pekerjaan tersebut maka semua orang yang ada di 
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wilayah itu terkena dosa semua, karena tidak ada yang melaksanakan 

perbuatan tersebut. 

 Dalam kitab al-Burhan Fi al-Ulumi al-Qur’an, juz 1, halaman 539, 

Imam Badruddin bin Muhammad bin Abdullah az-Zarkasi mengatakan 

bahwa “menghafal al-Qur‟an adalah fardhu kifayah”. Sedang dalam 

Nihayah Qaulu al-Mufid, Syekh Muhammad Makki Nasr juga 

mengatakan demikian.
56

 

 Selain alasan demi menjaga keutuhan al-Qur‟an, alasan lain adalah 

agar tidak terputus periwayatan mutawatirnya. Maka al-Qur‟an tetap 

autentik, diriwayatkan dari orang banyak oleh orang banyak dan 

bersinambung selamanya. Keautentikannya dipertanggungjawabkan 

langsung oleh orang hidup yang cerdas dan terpercaya. Tidak terhenti pada 

buku atau catatan saja.
57

 

 Meskipun menghafal al-Qur‟an secara keseluruhan adalah fardhu 

kifayah, namun menghafal satu atau beberapa surat adalah fardhu „ain. 

Artinya  setiap muslim harus mempunyai hafalan al-Qur‟an dalam 

dadanya meskipun hanya satu surah atau beberapa surah saja.
58

 

 Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya: 

“Hafalkan al-Qur’an. Karena Allah tidak memberi azab pada hati 

yang berisi al-Qur’an” (Syarah al-Sunnah). “Seseorang yang tidak 
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ada al-Qur’an dalam dirinya bagaikan rumah yang tidak 

berpenghuni. ” (H.R. Tirmidzi).
59

 

 

 Allah pun memberikan janji istimewa dan penghargaan tinggi 

terhadap penghafal al-Qur‟an. Disabdakan bahwa hamil (penghafal) al-

Qur‟an diaku sebagai keluarga-Nya sendiri. Bahkan iming-iming terendah 

adalah al-Qur‟an pasti mengawal pembacanya disetiap even-even akhirat. 

Kala di alam kubur al-Qur‟an hadir melindungi hingga dia bisa tidur 

nyenyak, di Padang Mahshar, al-Qur‟an hadir mengayomi, kala melintasi  

jembatan, al-Qur‟an membimbingnya hingga lolos menuju surga. Ketika 

di surga, al-Qur‟an hadir menghibur dan membahagiakan.
60

 

 Merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk selalu 

berinteraksi aktif dengan al-Qur‟an menjadikannya sebagai sumber 

inspirasi dalam berpikir dan bertindak. Baik dengan membaca, menghafal, 

mempelajari dan mengajarkannya. 

3. Keutamaan Menghafal Al-Qur’an 

 Setiap orang mu‟min tentu yakin bahwa membaca al-Qur‟an saja 

sudah termasuk amal yang sangat mulia dan akan mendapat keutamaan 

yang berlipat ganda baik dunia maupun akhirat. Sebagaimana firman 

Allah dalam surat Fatir ayat 29 yaitu: 

. 
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Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah 

(al-Qur’an) dan melaksanakan shalat dan menginfakkan 

sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan 

diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan 

perdagangan yang tidak akan rugi”.
61

 

 

 Dalam hadisnya Rasulullah juga menjelaskan tentang keutamaan 

membaca al-Qur‟an yaitu: 

 

Artinya: “Bacalah al-Qur’an, karena ia akan dating pada hari kiamat 

kelak sebagai pemberi syafa’at bagi oang-orang yang 

membacanya”.
62

 

 

 Adapun menghafal al-Qur‟an merupakan tujuan tingkatan yang 

tertinggi dalam proses belajar al-Qur‟an, sedang mengajarkannya adalah 

tugas  yang sangat mulia di sisi Allah SWT. Para penghafal al-Qur‟an 

adalah   sebagai penjaga keaslian dan kemurnian al-Qur‟an. Peran mereka 

sangat besar di kalangan umat Islam dalam rangka memelihara keaslian al-

Qur‟an  sebagai sumber hukum dan pedoman umat Islam. Sehingga tidak 

diragukan lagi bahwa para penghafal al-Qur‟an menduduki posisi yang 

terhormat di hadapan Allah. Akan selalu mendapatkan kemenangan di 

dunia dan akhirat jika disertai dengan amal shaleh dalam 

menghafalkannya. 
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 Selain itu Mustafa al-Buhga dan Muhyidin menjelaskan tentang 

keutamaan-keutamaannya yaitu akan mendapatkan karunia Allah dan 

keridhaan- Nya berupa: 

1. Diturunkan kepada mereka ketenangan. 

Dengan ketenangan itu hati akan merasa tenteram, nafsu tidak 

bergolak lagi, dada menjadi lapang, pikiran bisa jernih dan penuh 

konsentrasi.
63

 

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Ra‟du 28: 

. 

Artinya: “Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka 

kebahagiaan dan tempat kembali yang baik”.
64

 

 

2. Mereka diliputi rahmat 

Rahmat adalah sesuatu yang paling agung yang diperoleh seorang 

muslim, sebagai buah dari susah payahnya yang telah dilakukan di 

dunia. Karena itu beruntunglah orang-orang yang didekati rahmat, 

sehingga bacaan dan usaha mereka dalam mempelajari al-Qur‟an 

menjadi tanda bahwa mereka adalah orang-orang muhsin.
65

 

Sebagaimana firman Allah swt pada surat al-A‟raf: 56 : 

…... 

Artinya: ”….Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-

orang yang berbuat baik (muhsinin).” 
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3. Para malaikat berkerumunan di sekelilingnya 

Bahwa orang-orang yang membaca al-Qur‟an dan mempelajarinya 

berada dalam keadaan aman dan penuh keselamatan. Karena 

keberadaan mereka (para malaikat) akan menjaga mereka mereka dari 

setiap mara bahaya yang mengancam.
66

 Sebagaimana firman Allah 

SWT pada Q.S. Al-Baqarah: 152: 

 

Artinya: “Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat 

(pula) kepada- mu, dan bersyukurlah kepada-KU dan 

janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.”
67

 
 

 Menurut Jamal Ma‟mur Asmani manfaat menghafal al-Qur‟an, 

antara lain:
68

 

a. Hafalan mempunyai pengaruh besar terhadap keilmuan seseorang. 

Orang  yang  mempunyai  kekuatan  untuk  memperdalam 

pemahaman dan pengembangan pemikiran secara lebih luas. 

b. Dengan  menghafal  pelajaran,  seseorang  bisa  langsung  menarik 

kembali ilmu setiap saat, dimanapun, dan kapanpun. 

c. Siswa yang hafal dapat menangkap dengan cepat pelajaran yang 

diajarkan, apalagi kalau hubungannya dengan teori matematika, 

IPA, al-Qur‟an Hadist, Bahasa Inggris dan sebagainya. 
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d. Aspek hafalan memegang peranan penting untuk mengendapkan 

ilmu dan mengkristalkannya dalam pikiran dan hati, kemudian 

meningkatkannya secara akseleratif dan massif.  

e. Dalam konteks PAKEM, hafalan   menjadi fondasi utama dalam 

mengadakan  komunikasi  interaktif dalam  bentuk  diskusi,  debat, 

dan sebagainya.  

f. Dapat  membantu  penguasaan,  pemeliharaan  dan  pengembangan 

ilmu.  Pelajar  yang  cerdas  serta  mampu  memahami  pelajaran 

dengan cepat, jika ia tidak mempunyai perhatian terhadap hafalan, 

maka ia bagaikan pedagang permata yang tidak bisa memelihara 

permata tersebut dengan baik. Seringkali, kegagalan yang dialami 

para pelajar yang cerdas disebabkan oleh sikap menggantungkan 

pada pemahaman tanpa adanya hafalan.
69 

g. Dengan model hafalan, pemahaman bisa dibangun dan analisis bisa 

dikembangkan dengan akurat dan intensif.
70

 

 Adapun faedah dari menghafal al-Qur‟an, seperti yang 

dijelaskan oleh Abdurrab Nawabuddin adalah sebagai berikut: 

1) Kemenangan di dunia dan akhirat, jika di sertai dengan amal 

sholeh dan menghafalnya. 

2) Tajam ingatannya dan cemerlang pemikirannya. 

3) Bahtera ilmu, dan ini sangat diperhatikan dalam hafalan, 

menghafal bisa mendorong seseorang untuk berprestasi. 
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4) Memiliki identitas yang baik dan berperilaku jujur. 

5) Fasih dalam berbicara, ucapannya benar dan dapat mengeluarkan 

bacaan arab dari landasannya secara tabi‟in (alami).
71

 

 Demikianlah keutamaan orang yang suka membaca dan menghafal 

al-Qur‟an, mengingat para penghafal ini sangat besar peranannya 

dalam pemeliharaan keaslian al-Qur‟an, maka Allah swt menetapkan 

atau mensejajarkan dengan para Nabi dan para Rasul. 

4. Syarat-Syarat Menghafal al-Qur’an 

 Menghafal al-Qur‟an bukan merupakan suatu ketentuan hukum 

yang harus dilakukan orang yang memeluk Islam. Ia tidak mempunyai 

syarat-syarat yang mengikat sesuai ketentuan hukum. Syarat-syarat yang 

ada dan harus dimiliki seorang calon penghafal al-Qur‟an adalah syarat-

syarat yang berhubungan dengan naluri insaniyah semata. 

 Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan dengan penuh keikhlasan  

Niat yang ikhlas dan matang dari calon penghafal sangat diperlukan, 

sebab apabila sudah ada niat yang matang dari calon penghafal 

berarti sudah ada hasrat dan kalau kemauan sudah tertanam di 

lubuk hati tentu kesulitan apapun yang menghalanginya akan 

ditanggulangi. Maka dari itu jadikanlah tujuan dan sasaran 

menghafalkan al-Qur‟an untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. 

Janganlah anda memiliki tujuan untuk memperoleh kedudukan,  uang,  
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upah  atau ijazah.  Allah  swt  tidak  akan menerima amal perbuatan 

yang tidak ikhlas.
72

 

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Bayyinah ayat 5 yaitu: 

 

Artiya: “Tidaklah mereka di perintah menyembah Allah, dengan 

ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) 

agama, dan juga agar melaksanakan shalat dan menunaikan 

zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).”
73

 

 

 

b. Menjauhi kemaksiatan 

Hati yang dipenuhi oleh kemaksiatan dan disibukkan dengan 

kerakusan nafsu syahwat tidak akan ada tempat untuk cahaya al-

Qur‟an. Kemaksiatan akan menghalangi hafalan al-Qur‟an, sedangkan 

bisikan setan akan menjauhkan dari mengingat Allah dalam surat 

al-Mujadilah ayat 19 yaitu: 

 

Artinya: “Setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa 

mengingat Allah, mereka itulah golongan setan. 

Ketahuilah, bahkan  golongan  setan  itulah golongan tang 

rugi”. 

 

c. Izin dari orang tua/wali/suami bagi wanita yang sudah menikah 

Izin orang tua/wali ini juga ikut menentukan keberhasilan menghafal 

al-Qur‟an. Apabila orang tua atau suami sudah memberi izin terhadap 
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anak atau istrinya untuk menghafal al-Qur‟an, berarti sudah mendapat 

kebebasan menggunakan waktu dan dia rela waktunya tidak untuk 

kepentingan lain kecuali hanya untuk menghafal al-Qur‟an semata. 

Ketidakrelaan orang tua/ wali ini akan membawa pengaruh batin 

kepada calon penghafal, sehingga menjadi bimbang dan kacau 

pikirannya yang akhirnya mengakibatkan sulit untuk menghafal. 

d. Kontinuitas dari calon penghafal 

Kontinuitas disini berarti disiplin segala-galanya, termasuk disiplin 

waktu, tempat, dan disiplin terhadap materi-materi yang 

dihafalkannya. Penggunaan  waktu  dan  materi  yang  di  hafal  harus  

ada  keserasian. Misalnya jika menghafal materi baru pagi (05.00-

07.00) untuk menghafalkan materi baru dengan kemampuan satu 

halaman, maka untuk selanjutnya waktu itu harus digunakan setiap 

hari dengan jumlah materi yang telah ditentukan. Hal tersebut 

merupakan barometer bagi para penghafal. Apabila pada hari-hari lain 

terjadi atau timbul suatu masalah, misalnya penggunaan waktu sama 

jumlahnya sedangkan materi yang dihasilkan tidak sama, maka dalam 

keadaan seperti ini dapat dicari sebab musababnya. Dengan disiplin 

waktu ini, seseorang diajar menjadi orang jujur, konsekuen, dan 

bertanggung jawab segala-galanya. 

e. Sanggup mengorbankan waktu tertentu 

Apabila penghafal sudah menetapkan waktu tertentu untuk menghafal 

materi baru, maka waktu tersebut tidak boleh diganggu kepentingan 
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lain, misalnya menerima tamu, berolah raga, bepergian dan lain 

sebagainya. Waktu yang baik untuk menghafal adalah di pagi hari 

antara jam 04.00 sampai dengan 08.00, karena pada waktu-waktu 

tersebut udara sejuk dan tenang. Pagi hari setelah bangun tidur baik 

sekali dipergunakan untuk menghafal, karena otak pada waktu itu 

belum terpengaruh oleh macam-macam program. 

f. Sanggup mengulang-ulang materi yang sudah di hafal 

Menghafal al-Qur‟an adalah lebih mudah daripada menghafal kitab-

kitab lain, karena al-Qur‟an mempunyai keistimewaan, tidak 

menjemukan, dan enak di dengarkan. Menghafal materi yang baru 

lebih senang dan mudah daripada memelihara materi yang sudah 

dihafal. Al-Qur‟an mudah dihafal tetapi hafalan itu mudah pula hilang. 

Pagi hari dihafal dengan lancar lalu ditinggalkan sesaat karena 

kesibukan lain, di siang harinya hilang lagi hafalannya tanpa 

membekas. Hampir semua penghafal al-Qur‟an demikian  problemnya.   

Oleh karenanya perlu diadakan pemeliharaan hafalan yang sangat 

ketat, sebab kalau tidak dipelihara maka sia-sialah menghafal al-

Qur‟an itu. 

Pemeliharaan hafalan al-Qur‟an ini ibarat seorang berburu binatang di 

hutan rimba yang banyak buruannya. Pemburu lebih senang 

menembak binatang hasil buruannya. Hasil buruan yang ditaruh 

dibelakang itu akan lepas jika tidak diikat kuat-kuat. Begitu pula 

halnya orang yang menghafal al-Qur‟an, mereka lebih senang 
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menghafal materi baru dari pada mengulang-ulang materi yang sudah  

dihafal. Sedangkan kunci keberhasilan menghafal al-Qur‟an adalah 

mengulang-ulang hafalan yang telah dihafalnya yang disebut 

“takrir”.
74

 

5. Kriteria Menghafal Al-Qur’an yang Berkualitas 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Idonesia, menghafal merupakan kata 

kerja yang berasal dari kata dasar “hafal” yaitu berusaha meresapkan 

kedalam ingatan, hafal berarti dapat mengingat sesuatu dengan mudah dan 

dapat mengucapkannya di luar kepala. Dari pengertian tersebut, suatu 

hafalan dianggap berkualitas bila hafalan tersebut benar-benar menancap 

dalam memori seseorang sehingga ketika hafalan tersebut diucapkan 

kembali sama persis dengan apa yang dihafalnya. 

 Sementara itu yang dimaksud kualitas hafalan al-Qur‟an dalam 

penelitian ini adalah hafal ayatnya, terjemah, nomor ayat, juga hafal secara 

urut maupun bolak-balik. 

 

B. Metode Menghafal Al-Qur’an 

 Metode merupakan faktor yang penting untuk mencapai suatu tujuan, 

sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Sedangkan yang dimaksud dengan 

menghafal al-Qur‟an adalah membaca tanpa melihat al-Qur‟an dan mushaf. 

Adapun metode menghafal al-Qur‟an di sini adalah cara yang digunakan  

dalam menghafal al-Qur‟an sehingga dapat hafal 30 juz. Metode merupakan 
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salah satu faktor yang tidak boleh diabaikan, karena ikut serta menentukan 

keberhasilan menghafal al-Qur‟an. 

 Metode hafalan dianggap sesuatu yang sudah kuno, out of date, tidak 

memiliki nilai kreativitas, dan hanya dengan metode pemahaman lah proses 

belajar akan lebih bermakna. Namun disini dalam mempelajari al-Qur‟an, 

metode hafalan ini sangat diperlukan dalam mempelajari al-Qur‟an. Metode 

tidak hanya memfokuskan pada membaca saja, akan tetapi melibatkan para 

murid dalam kegiatan membaca, menelaah, dan menghafal al-Qur‟an. 

 Metode berasal dari kata method dalam bahasa Inggris yang berarti cara. 

Metode adalah cara yang tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu.
75 Selain 

itu Zuhairi juga mengungkapkan bahwa metode berasal dari bahasa Yunani 

(Greeka) yaitu dari kata “metha” dan “hodos”. Metha berarti melalui atau 

melewati, sedangkan kata hodos berarti jalan atau cara yang harus dilalui atau 

dilewati untuk mencapai tujuan tertentu.
76

 

 Proses menghafal al-Qur‟an dilakukan melalui proses bimbingan seorang 

guru tahfizh. Proses bimbingan dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai 

berikut:
77

 

1) Bi al-Nazar 

Yaitu membaca dengan cermat ayat-ayat al-Qur‟an yang akan dihafal 

dengan melihat mushaf al-Qur‟an secara berulang-ulang. 
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2) Tahfiz 

Yaitu menghafal sedikit demi sedikit ayat-ayat al-Qur‟an yang telah dibaca 

berulang-ulang secara bi al-Nazar tersebut. 

3) Talaqqi 

Yaitu menyetorkan atau memperdengarkan hafalan yang baru dihafal 

kepada seorang guru atau instruktur. Proses talaqqi ini dilakukan untuk 

mengetahui   hasil   hafalan   seorang   calon   hafiz   dan   mendapatkan 

bimbingan seperlunya. 

4) Takrir 

Yaitu mengulang hafalan kepada guru tahfiz. Takrir dimaksudkan agar 

hafalan yang pernah dihafal tetap terjaga dengan baik. 

5) Tasmi‟ 

Yaitu memperdengarkan hafalan kepada orang lain baik kepada 

perseorangan maupun kepada jamaah. 

 Metode yang dikenal untuk menghafal Al-Qur‟an ada tiga macam:
78

 

a)  Metode seluruhnya, yaitu membaca satu halaman dari baris pertama 

sampai baris terakhir secara berulang-ulang sampai hafal. 

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

demi kalimat yang dirangkaikan sampai satu halaman. 

c)  Metode campuran, yaitu kombinasi antara metode seluruhnya dengan 

metode bagian. Mula-mula dengan membaca satu halaman berulang- 
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ulang, kemudian pada bagian tertentu dihafal tersendiri. Kemudian diulang 

kembali secara keseluruhan. 

 Diantara metode-metode tersebut, metode campuran adalah yang banyak 

dipakai orang untuk menghafal al-Qur‟an. Penerapan metode Hanifida di SMP 

Islam Adiluwih sendiri menggunakan model pembelajaran super brain, yang 

pembelajarannya mendayagunakan dan mengoptimalkan fungsi otak yang luar 

biasa dan tiada terbatas menentukan keberhasilan dalam menghafal al-Qur‟an. 

1) Pengertian Super Brain 

Kata Brain dalam bahasa Indonesianya otak adalah masa jaringan saraf di 

dalam tengkorak.Kata brain berasal dari Anglo Saxon yaitu braigen. Orang 

Yunani menyebutnya enkephalos. Ini  yang menjadi asal encephalon 

yang dipakai secara luas dalam ilmu kedokteran untuk menyebut otak yaitu 

bagian dari sistem saraf pusat yang berada dalam tengkorak,  terdiri  atas  

otak  depan,  otak  tengah,  dan  otak  belakang berkembang anterior 

tabung neural embrionik.
79

 

  Otak  tidak  lebih  besar  dari  seuntai  anggur.Ia  jauh  lebih  kecil 

daripada sebuah  kol.  Biasanya beratnya kurang  dari  1,5  kg.  namun  ia 

beribu kali lebih hebat daripada komputer terhebat di dunia. Dan ia adalah 

milik kita. Otak membuat kita sebagai manusia yang sangat unik.
80
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  Otak adalah organ vital yang terdiri atas triliyunan sel saraf 

yang sambung-menyambung  dengan  seluruh  sistem  saraf  yang  ada di  

tubuh manusia. Apabila otak dimanfaatkan secara maksimal maka output 

yang dihasilkan  akan  sangat  dahsyat.  Sebut  saja  Einstein,  Isac  

Newton, Leonardo Da Vinci, dan ahli lainnya yang mampu memanfaatkan 

potensi otaknya sehingga bias menghasilkan penemuan-penemuan luar 

biasa yang dimanfaatkan oleh seluruh manusia.
81

 

  Otak manusia adalah masa protoplasma yang paling kompleks 

yang pernah dikenal di dalam semesta ini.Otak manusia mempunyai tiga 

bagian dasar yaitu otak reptile, otak limbic atau mamalia, dan neokorteks. 

Seorang peneliti, Dr. Maclean menyebutnya “otak triune” atau 3 in 1 

karena terdiri dari tiga bagian masing-masing berkembang pada waktu  

yang berbeda dalam sejarah evolusi. Masing-masing bagian juga 

mempunyai struktur syaraf tertentu dan mengatur  tugas-tugas yang harus 

dilakukan.
82

 

  Secara  struktural,  otak  dibangun  oleh  komponen  seluler  

yang meliputi sel-sel syaraf (neuron) dan sel-sel pendukung (neuroglia), 

komponen air, ion-ion,  karbohidrat, dan protein.Kalau otak diibaratkan 

bangunan rumah dan sel-sel syaraf diibaratkan batu bata dan komponen 

penyusun struktur rumah itu, maka sel-sel glia adalah semen yang 

meratakan semua struktur itu sehingga kokoh pada tempatnya.Lebih dari 
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itu, sel-sel glia memberi makanan sel saraf untuk dapat melakuakan fungsi 

dengan baik.
83

 

  Di otak, ada sekitar 1022  sel glia. Jumlahnya 2 kali lipat jumlah 

sel saraf dalam otak. Jumlah sel glia yang lebih banyak dari neuron 

memiliki makna signifikan. Riset pada sayatan otak ilmuwan Albert 

Einstein, oleh ilmuwan otak Marian Diamond, didapatkan jumlah yang 

mencolok sel-sel glia ini dibandingkan dengan subjek kontrol.
84

 

  Menurut Barbara K. Given, pembelajaran super brain adalah 

sebuah pembelajaran yang menjelaskan bagaimana merancang kegiatan 

pembelajaran yang melibatkan semua komponen otak yaitu otak emosional, 

otak sosial, otak kognitif, otak kinestetik dan otak reflektif.
85

 Kelima 

komponen otak tersebut mempunyai peran masing-masing, antara lain:
86

  

a. Otak emosional berperan membangkitkan hasrat belajar. 

b. Otak sosial berperan dalam membangun visi untuk melihat apa yang 

mungkin (peluang) 

c. Otak kognitif berperan dalam menumbuhkan niat untuk 

mengembangkan pengetahuan dan kecakapan. 

d. Otak kinestetik berperan dalam mendorong tindakan untuk mengubah 

mimpi atau ide menjadi kenyataan. 
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e. Otak reflektif berperan dalam mendorong berpikir tingkat tinggi yang 

akan menumbuhkan kebijakan yang membuat seorang pelajar mampu 

dan mau berfikir yang senantiasa mengingat dan mengagungkan 

kebesaran Tuhannya. 

  Penggolongan  otak  tersebut  juga  sesuai  dengan  tipe/jenis  gaya 

belajar seseorang. Gaya belajar adalah cara yang lebih disukai dalam 

melakukan kegiatan berpikir, memproses, dan mengerti suatu informasi.
87

  

  Ada tiga modalitas gaya belajar siswa: 

a. Pelajar visual adalah tipe belajar yang akan dapat belajar dengan baik 

dengan menggunakan indra penglihatan. 

b. Pelajar  auditorial  yaitu  pelajar  yang  dapat  menangkap  pelajaran 

dengan baik melalui tangkapan indera pendengaran 

c. Pelajar kinestetik pelajar yang dapat menangkap pelajaran dengan baik 

dengan menggunakan gerakan/sentuhan.
88

 

  Oleh karena itu, strategi pembelajaran super brain menyebutkan 

bahwa semua pengetahuan pasti ada manfaatnya dan tidak ada pengetahuan  

yang benar-benar baru tetapi hanya kombinasi-kombinasi baru sehingga 

ditemukanlah ide-ide baru sehingga peserta didik perlu diajari untuk tidak 

pernah berhenti berfikir.
89 Karena manusia belajar 10% dari apa yang 

dibaca, 20% dari apa yang di dengar, 30% dari apa yang dilihat,  50%  

                                                           
87

 Bobbi De Potter dan Mike Hernacki, Quantum Learning: Membiasakan Belajar 

Nyaman dan Menyenangkan, terj: Alwiyah Abdurrahman, (Bandung: Kaifa, 2002), 111. 
88

 Ibid., 112-121. 
89

 Ibid., 66. 



48 

 

dari  apa  yang  dilihat  dan  didengar,  70%  dari  apa  yang dikatakan dan 

90% dari apa yang dikatakan dan dilakukan.
90

 

  Diantara  manfaat  penerapan  strategi  pembelajaran  super  

brain adalah: 

a. Dapat memberikan perubahan mendasar sebagai hasil dari kegiatan 

pembelajaran  karena  hampir  seluruh  potensi  yang  dimiliki  peserta 

didik akan tergarap dan terbangkitkan secara optimal. 

b. Meminimalisir adanya perkembangan emosi negative. 

c. Menjadikan karakter anak semakin kuat karena otak kanan dan kiri 

bekerja secara seimbang. 

d. Peserta  didik  mampu  merekam  dan  menyimpan  informasi  dengan 

baik. 

e. Peserta didik dapat memperbaiki dan melejitkan kualitas pendidikan. 

f. Dapat dijadikan sebagai rujukan dalam membuat kurikulum.
91

 

 

2) Pembagian brain dan fungsinya 

  Otak merupakan dasar dari kesadaran, persepsi, ingatan, daan 

emosi.
92

 Otak manusia mempunyai jutaan sel saraf yang disebut neuron, 

yang dapat berinteraksi dengan sel sel lain disepanjang cabang yang 

disebut  dendrit.
93

 Neuron-neuron  ini  terletak   di  sel-sel  glia   yang 

berfungsi memberi makanan, melindungi, memungkinkan neuron-neuron 
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ini berfungsi secara tepat. Setiap neuron-neuron terdiri dari dendrit- 

dendrit.
94

 

  Dalam dunia kedokteran istilah  yang lebih umum  yang dipakai 

untuk menyebut otak kiri-otak kanan. Istilah ini muncul karena dalam 

banyak riset diketahui bahwa belahan kiri (otak kiri) dan belahan kanan 

(otak  kanan)  menunjukkan  perbedaan  histologis  maupun  anatomis.
95

 

Otak   kiri   berkaitan   dengan   logika,   analisis,   dan   pertimbangan-

pertimbangan logis, praktis, matematis, sains, realistis serta berdasarkan 

fakta yang dilihat. Otak kanan cenderung dominan perasaan, intuisi, 

inovasi, dan hal-hal non verbal. Orang jenius biasanya mempunyai 

kemampuan mamanfaatkan otaknya secara seimbang, otak kanan dan kiri 

sekaligus.
96

 

  Sebenarnya, perbedaan fungsi kedua belahan otak menghasilkan 

paduan yang sangat serasi dan lengkap. Kedua belahan otak yang berfungsi 

secara optimal akan melahirkan jenis pikiran genius yaitu pikiran yang 

mampu melihat sesuatau secara holistik dan analitis.
97

 Artinya, seseorang 

dapat melihat sesuatu secara keseluruhan (yang membuat seseorang 

terhindar dari pikiran sempit), tetapi sekaligus bisa menganalisis 

keseluruhan itu sehingga menghasilkan ketajaman pemahaman.  Pikiran  

                                                           
94

 Carole Wade dan Carol Travis, Psikologi., 146-147. 
95

 Taufiq Pasiak, Unlimited Potency Of The Brain., 4. 
96

 Rini Andhika, Super Brain: Aktivasi Otak Tengah (Anak Super dengan Otak Tengah 

Aktif), (Jakarta: Puspa Populer, 2010)., 6, Lihat juga, Carole Wade dan Carol Travis, Psikologi., 

148-149. 
97

 Taufiq Pasiak, Unlimited Potency Of The Brain., 8. 



50 

 

analitis,  akan  membuat  seseorang  memahami pentingnya bagian demi 

bagian untuk menghasilkan keseluruhan.
98 

Gambar 1 

Perbedaan Fungsi Otak Kanan dan Kiri 

 

Sumber : http://www.info-kes.com/2013/06/otak-kiri-vs-otak-kanan.html
99 

  Berdasarkan sifatnya, otak kiri bersifat short term memory 

(ingatan jangka  pendek)  dan  otak  kanan  bersifat long  term  memory 

(ingatan jangka panjang).100 Kedua istilah tersebut   selanjutnya penulis 

singkat menjadi STM dan LTM. 

  Otak manusia jika dilihat dari samping mempunyai tiga bagian 

dasar: batang/otak reptil, sistem limbik/otak mamalia dan neo korteksyang 

disebut Dr. Paul Maclean sebagai otak triune. Masing- masing otak 

bertanggung jawab atas fungsi yang berbeda.
101  Secara sederhana 

pembagian tersebut dijelaskan sebagai berikut:
102
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a. Batang/ otak  reptile:  Mempunyai  fungsi  motorik,  kelangsungan 

hidup, “hadapi atau lari” 

b. Sistem limbik/ otak mamalia: Mempunyai fungsi perasaan/emosi, 

memori, bioritmik, sistem kekebalan 

c. Neo  korteks:  mempunyai  fungsi  berpikir  intelektual,  penalaran, 

prilaku waras, bahasa dan kecenderungan yang lebih tinggi. 

3) Cara kerja Brain 

  Otak merupakan organ yang terus bekerja disepanjang kehidupan 

kita. Pada  tingkatan  yang  paling  mendasar  otak  mengatur  pernapasan, 

aliran darah, suhu badan, dan segala aspek yang menyebabkan kita masih 

terus hidup dan berpikir.
103 Dan otak akan bekerja terus setiap detik, 

menyajikan berkas ingatan sebagai petunjuk kita. Otak merekam dan 

memantau setiap kejadian di lingkungan secara konstan.
104

 

  Riset terakhir tentang bagaimana otak menyimpan dan mengingat 

informasi telah menghasilkan teknik-teknik mencatat yang baru. Hingga 

saat ini, orang mengira bahwa otak mengolah informasi secara linear-yaitu 

dalam format yang teratur dan rapi, seperti sebuah daftar.Kita menduga 

yang demikian inikarena dua bentuk kesadaran yang paling tinggi dari 

komunikasi manusia kedua-duanya adalah linear-yaitu lisan dan tulisan. 

Namun kini, para ilmuan mengatakan bahwa itu adalah “hasil” bukan 

                                                           
103

 Derek Wood, et.al, Kiat Mengatasi Gangguan Belajar, terj. Ivan taniputera, 

(Jogjakarta: Kata Hati, 2005), 175-176. 
104

 Ibid, 189. 



52 

 

“proses” komunikasi. Jadi proses yang terjadi dalam pikiran sebelum ia 

menghasilkan pola pembicaraan linear itu adalah apa saja kecuali linear.
105

 

  Karena kita berkomunikasi  dengan  kata-kata, otak  kita pada 

saat yang sama harus mencari, memilah, memilih, merumuskan, 

merapikan, mengatur, menghubungkan, menjadikan campuran antara 

gagasan-gagasan dengan kata-kata yang sudah mempunyai arti itu dapat 

dipahami. Pada saat yang sama, kata-kata ini dirangkai dengan gambar, 

simbol, citra (kesan), bunyi, dan perasaan. sehingga yang kita miliki 

adalah sekumpulan besar kata yang bercampur baur tak terangkai di dalam 

otak, tetapi keluar secara satu  demi  satu,  dihubungkan oleh logika,  

diatur oleh tata bahasa,  dan menghasilkan arti yang dapat dipahami. Hal 

yang sama juga terjadi pada otak yang mendengar kata-kata itu. Jadi pada 

intinya, otak bekerja dengan komunikasi linear yang mengharuskan pikiran 

memilah semua informasi yang beragam, acak dan rumit kemudian 

merangkainya.dengan gambar, simbol, citra (kesan), bunyi, dan 

perasaan.
106

 

  Menurut  Gordon,
107 terdapat  enam  jalur  menuju  otak  yaitu:  

kita belajar melalui, 1) apa yang kita lihat, 2) apa yang kita dengar, 3) apa 

yang kita kecap, 4) apa yang kita sentuh, 5) apa yang kita baui, 6) apa yang 

kita lakukan. 

4) Gelombang Brain of Alfa 
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  Pada pertengahan 1970-an, Dr. Georgi Lazanov melakukan 

percobaan mengenai keadaan terbaik untuk belajar-menyimpan informasi. 

Dia  menemukan bahwa siswa dalam keadaan alfa-kondisi konsentrasi yang 

santai-belajar dengan laju yang jauh lebih cepat (Schuster dan gritton, 

1986)
108 manusia memiliki 4 keadaan kegiatan gelombang otak, secara 

sederhana akan dijelaskan pada tabel berikut. 

Gambar 2.1 

Gelombang Otak 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  http://www.geocities.ws/minangk/c36.html109 

 

  Untuk Aktivasi dan stimulasi umumnya dibagi dalam 3 kelompok, 

yaitu: 

1.  Aktivasi dan stimulasi pola gelombang alfa (?) dan teta (?) pada 

manusia normal dan berusia muda (anak dan dewasa muda), dapat 

meningkatkan kecerdasan (IQ) dan kreativitas, motivasi dan percaya 

diri, prestasi kerja dan belajar, memperbaiki fungsi tidur, mencegah 

insomnia dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk yang tua (60 tahun) 

akan mencegah Alzheimer (Pikun) dan Demensia (Pelupa). 
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2.   Aktivasi dan stimulasi pola gelombang beta (?) terutama high beta (h?) 

pada anak penyandang Autism, ADD (Attention Defisit Disorder) dan 

ADHD (Attention Defisit Hyperactivity Disorder), serta penyakit 

mental lainnya, untuk memperbaiki  pola gelombang otaknya,  dengan 

metode umpan balik kendali saraf (Neurofeedback) dan umpan balik 

kendali otot (biofeedback), biofeedback ini biasanya dilakukan untuk 

latihan pada penderita lumpuh (tangan/kaki) pada pasca menderita 

pendarahan otak (struk). 

3. Aktivasi dan stimulasi pola gelombang gamma (?) hypergamma (h?), 

lamda (?) dan epsilon (?) pada manusia yang ingin belajar supranatural,   

spiritual atau yang ingin memiliki kemampuan bidang-bidang    

metafisika. Dahsyatnya tele-hipnotis dengan program tifareth. 

Kedasyatannya gelombang otak ini dibuktikan dengan program 

telehipnosis (telepati) dari Tif. 

 Terlepas dari berbagai gelombang otak di atas, dalam kaitannya 

dengan   pembelajaran   keadaan   alfa   sangat   diperlukan   dan   perlu 

dihadirkan, karena dalam keadaan ini, siswa selalu dalam gelombang 

ketenangan dan relax, sehingga muncul inspirasi. Bobbi D, et.al 

memberikan kiat-kiat untuk menjangkau keadaan alfa antara lain:
110

 

1) Atur postur atau posisi tubuh 

2) Pejamkan mata dan ambil napas dalam-dalam 

3) Pikirkan tempat yang damai 

                                                           
110
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4) Putar mata ke atas, kemudian ke bawah, lalu buka mata dan pusatkan 

pada subjek. 

 Kebutuhan otak yang paling utama adalah istirahat. Tanpa adanya 

kenyamanan maka sel-sel saraf menjadi bebal dan dungu. Tetapi, dengan 

adanya motivasi berpikir sekecil apapun, baik dalam bentuk kreasi baru 

atau dorongan emosi yang kuat dan positif, hal itu akan merangsang sel- 

sel saraf serta dapat menumbuhkan dendrit-dendrit baru di seluruh bagian 

otak. Dengan kata lain, otak akan terus tumbuh dan berkembang.
111
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Gambar 2.2 

Gelombang otak 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :  http://www.geocities.ws/minangk/c36.html
112

 

 

5) Strategi-strategi menghafal cepat berbasis Super Brain 

  Dalam dunia pendidikan strategi diartikan  sebagaia plan, method, 

or series of activities desighned to achieved a particular educational 

goal (J.R. David, 1976). Jadi dengan demikian, strategi pembelajaran dapat 

diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang 

di desain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
113

 

  Kegiatan menghafal merupakan bagian dari sebuah 

pembelajaran yang juga diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah 

dirumuskan.Oleh karena  itu,  dalam  menghafal  pun  diperlukan  adanya  

strategi  apalagi dalam menghafal cepat.super brain merupakan teori 

pembelajaran yang mengoptimalkan daya otak kiri dan kanan terlebih otak 

kanan yang bersifat Long Term Memory (LTM) dengan metode dan model 

pembelajaran yang menyenangkan penuh gerak dan ekspresi. 

                                                           
112
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  Didalam menghafal   efektif (effective memory) atau dalam 

modul KPI memakai istilah Sistem Mengingat Super (Super Memory 

Sistem : SMS) atau Super Genius Memory (SGM) istilah pak Irwan atau 

apa saja yang intinya kurang lebih sama.
114 Terdapat beberapa strategi 

menghafal cepat antara lain: 

a. Sistem cerita 

Sistem  cerita  merupakan  sistem  dasar  yang  harus  dikuasai karena 

merupakan dasar untuk menerapkan sistem-sistem lainnya. Latihan 

awal untuk sistem ini adalah dengan teknik bayangan kita akan 

menggabungkan aktivitas otak kiri yang membaca urutan huruf dengan 

otak kanan yang membayangkan benda-benda tersebut. Sistem cerita 

atau cantol ini digunakan untuk mengajarkan daftar informasi yang  

panjang.Terutama  saat  kita  ingin  informasi  diingat  dengan urutan   

tertentu.
115

 Selain   itu   sistem   ini   juga   digunakan   untuk 

menghafal daftar apa saja. Daftar angka-angka yang dicocokkan dengan 

kata-kata berbunyi sama atau petunjuk-petunjuk visual digunakan 

sebagai sesuatu yang tetap yang menjadi tertanam kuat dalam 

memori.
116

 contoh : Gajah 

1) Bayangkan seokor gajah 

2) Bayangkan gajah tersebut besar dan gemuk 

                                                           
114
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3) Bayangkan gajah tersebut masuk ke dalam kelas. 

4) Bayangkan gajah tersebut naik keatas meja. 

5) Bayangkan gajah tersebut makan snack yang ada di meja. 

6) Bayangkan gajah tersebut kekenyangan. 

7) Bayangkan gajah tersebut duduk di atas kursi. 

Apabila kita harus mengingat urutan beberapa benda, maka kita dapat 

membuat cerita dengan merangkaikan benda pertama dengan benda 

kedua, kemudian benda kedua dengan benda ketiga, dan seterusnya.
117 

b. Sistem pengganti 

Didalam menghafal kata, seringkali kita menemukan kata yang sulit 

dibayangkan. Dengan sistem pengganti kita dapat mengganti kata 

tersebut dengan kata lain yang mirip bunyinyaatau digambarkan. 

Dengan  sistem  ini  kita  dapat  menghafalkan  banyak  informasi  dan 

fakta dengan mudah, antusias dan menyenangkan.
118 Contoh:

119
 

1) Phytagoras----diplesetkan pita kertas. 

2) Muzukashi = sukar----memusuhi kekasih itu sukar. 

3) Mali ibu kota Bamako----pak mali membawa sembako 

4) Echinodermata=hewan   berkulit   duri----E.......Chino   main   mata 

terkena duri. 

5) Misbah=(bhs.  Arab:  lampu)  wajahnya  misbah  bersinar  seperti 

lampu. 

                                                           
117
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1 Rambut 6 Leher 

2 Mata 7 Tangan 

3 Hidung 8 Perut 

4 Mulut 9 Lutut 

5 Telinga 10 Kaki 

 

c. Sistem lokasi/loci 

Orang-orang Yunani dan Romawi waktu itu menggunakan strategi 

menghafal cepat asosiasi dan menggandengkan benda-benda atau ide 

dengan tempat tinggalnya (Loci). Waktu itu juru pidato harus bicara 

tanpa catatan, langsung dari ingatan, maka cara memonik ini 

digunakan. Disebut juga sistem lokasi. 

Sistem lokasi merupakansistem ingatan yang telah digunakan sejak 

lebih  dari  2.500  tahun  yang  lalu.  Sistem  ini  sangat  berguna 

terutama untuk membagi ingatan kita seperti di perpustakaan sehingga 

informasi yang kita simpan dapat terarsip rapi tanpa ada kekacauan, 

tetapi teratur dan rapi dan berurutan.
120

 

Tabel 1. Sistem Menghafal dengan Asosiasi Lokasi Badan 

 

 

 

 

 

Sumber : Teknik Menghafal Kontemporer.
121

 

d. Sistem angka 

Sistem angka adalah cara mudah untuk menghafalkan urutan nomor 

dengan cara mengubah angka menjadi kata. Dengan sistem ini maka 

susunan angka yang hanya dikenali oleh otak kiri dapat diubah menjadi 

rangkaian cerita yang dikenali oleh otak kanan. Landasannya berupa 
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gabungan asosiasi visual bentuk nomor, bentuk huruf, dan bentuk 

benda.
122

 

Tabel 2. Sistem Menghafal dengan Asosiasi  Sistem Angka 

1 Paku 6 Senam 

2 Kuda 7 Baju 

3 Segitiga 8 Papan 

4 Ketupat 9 Bulan 

5 Delima 10 Buluh 

Sumber : Quantum Learning.
123 

e. Sistem kalimat 

Sistem kalimat sebenarnya merupakan sistem cerita dan sistem lokasi 

lanjutan. Sistem ini untuk mengingat kalimat dengan cara membuat 

cerita imajinasi dari inti  inti suatu kalimat.
124

 

Tips untuk sistem kalimat 

1) Cari kata kunci di kalimat. 

2) Buat cerita imajinasi dari kata-kata kunci tersebut. 

3) Bayangkan ceritanya.  

Contoh : 

1) Ada sumo berjalan-jalan saat matahari terbit. 

2) Ia  bertemu  dengan  shinto  gendheng  yang  sedang  menyembah 

matahari. 
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3) Tiba-tiba   matahari   terbelah   dan   keluarlah   sumo   kecil   yang 

dianggap dewa. 

4) Sumo kecil memberikan bunga sakura satu persatu kepada setiap 

orang. 

5) Akhirnya  bunga  itu  banyak  dan  membentuk  bukit/pegunungan 

yang penuh bunga. 

 Ayo tebak ! kira-kira cerita diatas tentang apa? Ternyata kita 

sedang bercerita tentang negara jepang. 

1) Olah raga sumo berasal dari negara jepang. 

2) Jepang disebut negara matahari terbit 

3) Rakyat jepang beragama Shinto. 

4) Agama shinto kepercayaan menyembah matahari. 

5) Rakyat jepang percaya kaisar adalah titisan dewa matahari. 

6) Jepang disebut juga negara sakura. 

7) Negara jepang terdiri dari perbukitan dan pegunungan.
125

 

 Barlow, Reber dan Anderson sebagimana yang dikutip oleh syaiful 

Bahri Djamarah.
126

 menyebut strategi di atas dengan namamnemonic 

(baca: ni’manik) Deviceyaitu muslihat yang membantu ingatan. 

Muslihat lain adalah: rhyme (rima), yaitu sajak yang terdiri atas kata 

dan istilah yang harus diingat oleh seseorang, singkatan, terdiri huruf-

huruf awal nama  atau istilah yang harus diingat seseorang. Dan sistem 

                                                           
125

 Khirotul Idawati dan Hanifuddin Mahaddun, Teknik Menghafal Kontemporer., xx-

xxiii. 
126

 Syaiful Bahri Djamarah, Op. Cit., Psikologi belajar , (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 
215-216. 



62 

 

pasak yaitu sejenis teknik mnemonic yang menggunakan komponen-

komponen yang sebelumnya telah dikuasai sebagai pasak atau paku 

pengait memori baru.Kata komponen pasak ini dibentuk berpasangan 

seperti merah-saga, panas-api, dan sebagainya. 

Mnemonic devices help in organizing materials of this sort. They 

enable us to intregete separate, unrelated item into more 

meanirngful, related grouping, incidently, if the word “mnemonic” 

is un familiar we you can remember the term by using “mnemonic 

devices”, mnemonic, pronounced ni‟manik. Mnemonic strategies 

fall into several categories: Rhymes and imageris.
127 

 

6) Prinsip-prinsip Kerja Memory of Brain 

  Seperti halnya cara kerja komputer paling modern saat ini, otak 

menyimpan  ingatan  atau  memori  didalam  satu  sistem  berkas  ingatan 

(file). Penelitian terkini dalam bidang psikologi dan neurologi 

menyebutkan tentang berkas yang tidak hanya menyimpan data atau 

informasi, tetapi juga emosi. Dengan suatu proses yang masih belum kita 

ketahui, otak tidak hanya memiliki kemampuan untuk menyimpan 

informasi melainkan juga emosi yang timbul bersamaan ketika memori 

tersebut tersusun.
128

 

Ludy T. Benjamin Jr., et.al menyebutkan dalam psychology, 

memory is the process by which information is encoded, stored,  

and  retrieved.  Encoding  allows  information  that  is  from  the 

outside world to reach our senses in the forms of chemical and 

physical stimuli. In this first stage we must change the information 

so that we may put the memory into the encoding process. Storage 

is the second memory stage or process. This entails that we 

maintain information over periods of time. Finally the third 

                                                           
127

 Linda L. Davidof, Introduction To Psychology, (New York: McGraw-Hill, 1987), 204-

205. 
128

 Derek Wood, et.al, Kiat Mengatasi Gangguan Belajar, terj. Ivan taniputera, 

(Jogjakarta: Kata Hati, 2005).,177-178. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Psychology


63 

 

process is the retrieval of information that we have stored. We 

must locate it and return it to our consciousness. Some retrieval 

attempts may be effortless due to the type of information. The 

loss of memory is described as forgetfulness, or as a medical 

disorder, amnesia.129  

 

 Dalam psikologi, memori adalah proses dimana informasi 

dikodekan, disimpan, dan diambil. Encoding memungkinkan informasi 

yang berasal dari dunia luar untuk mencapai indera kita dalam bentuk 

kimia dan rangsangan fisik. Pada tahap pertama ini kita harus mengubah 

informasi sehingga kita dapat menempatkan memori ke dalam proses 

encoding.  Penyimpanan  (Storage)  adalah  tahap  kedua  atau  proses 

memori.  Ini  mensyaratkan  bahwa  kami  menjaga  informasi  selama 

periode waktu. Akhirnya proses ketiga (retrieval)adalah pengambilan 

informasi yang telah kita simpan. Kita harus menemukannya dan 

mengembalikannya ke  kesadaran  kita. Hilangnya memori  digambarkan 

sebagai pelupa, atau sebagai gangguan medis, amnesia. 

Gambar 3. Alur Memori 
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Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/Memory
130 

 

 Menurutbobbi dan Mike, Informasi dapat diingat dengan 

sangat baik bila informasi tersebut dicirikan oleh kualitas berikut ini:
131

 

1) Asosiasi indra, terutama indra penglihatan (visual) 

2) Konteks emosional, seperti kebahagiaan dan kesedihan 

3) Asosiasi intens 

4) Kebutuhan untuk bertahan hidup 

5) Hal-hal yang memiliki keutamaan pribadi 

6) Hal-hal yang diulang-ulang 

7) Hal-hal yang pertama dan terakhir dalam satu sesi 

 Sementara itu, Syaikh al-Zarnuji alam kitab Ta’lim al-Muta’allim,   

mengatakan ada beberapa sebab yang menjadikan seseorang mudah hafal 

dan lupa.
132

 Diantara sebab-sebab mudah hafal antara lain: sungguh-

sungguh, rajin, tetap, mengurangi makan, mengerjakan sholat malam, 

membaca al-qur‟an, siwakan, minum madu, makan getah kandar yang 

yang dicampur gula, dan makan anggur merah 21 buah. Diantara sebab-

sebab mudah lupa antara lain:
133

 Berbuat maksiat (banyak dosa), susah, 

prihatin memikirkan dunia, banyak pekejaan dan sesuatu yang melekat 

dalam hati. 
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 Sedangkan menurut Taufiq Pasiak, yang dikutip Ida Hanif, 

mengatakan “semua memori, baru atau lama tersimpan dalam kulit otak 

yang bentuknya seperti gulungan.Sedemekian luas otak sementara wadah 

penampungannya hanya sebesar tengkorak kepala, maka kondisi itu 

disiasati dengan melipat diri dan masuk di sela-selakomponen lainnya. 

Proses melipat diri (konvolusi) terjadi secara sempurna seiring dengan 

perkembangan  otak.  Semakin  sempurna  lipatan  itu,  ditandai  dengan 

makin banyaknya girus (tonjolan) dan sulkus lekukan, semakin cerdas 

pemiliknya.Ini karena semakin banyak informasi yang disimpan”.
134

 

 

C. Metode Hanifida 

 Metode sendiri adalah cara sistematis dan terpikir secara baik untuk 

mencapai tujuan.
135 Metode juga dapat diartikan sebagai cara-cara atau 

langkah-langkah yang digunakan dalam menyampaikan sesuatu gagasan, 

pemikiran, atau wawasan yang disusun secara sistematik dan terencana serta 

di dasarkan pada teori, konsep dan prinsip-prinsip tertentu yang terdapat di 

dalam berbagi disilpin ilmu terkait.
136

 Sedangkan menurut KBBI (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia), metode adalah cara kerja yang mempunyai sistem 

dalam memudahkan pelaksanaan dari suatu kegiatan untuk mencapai sebuah 

tujuan tertentu.
137
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 Oleh karenaya dalam kegiatan belajar mengajar dibutuhkan suatu metode 

yang menarik agar siswa tidak merasa bosan dengan materi yang diajarkan 

oleh guru. Menurut Hasibuan, seperti yang dikutip Ponco dalam laman 

webnya menyatakan,  dalam  kegiatan  belajar  mengajar  daya  serap  peserta  

didik tidaklah sama.
138 Dalam menghadapi perbedaan tersebut, strategi 

pengajaran yang tepat sangat dibutuhkan. Strategi belajar mengajar adalah 

pola umum perbuatan guru dan siswa dalam kegiatan mewujudkan kegiatan 

belajar mengajar. Metode pembelajaran merupakan salah satu strategi 

pembelajaran yang  dapat  dilakukan  oleh  guru  untuk  menghadapi  masalah  

tersebut sehingga pencapaian tujuan pengajaran dapat tercapai dengan baik. 

Dengan pemanfaatan metode yang efektif dan efisien, guru akan mampu 

mencapai tujuan pengajaran.  

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa diperlukan sebuah metode 

agar dapat mencapai tujuan, yakni dalam menghafal al-Qur‟an. Salah satunya 

adalah metode Hanifida. Dimana metode ini adalah metode yang dirancang 

untuk menghafal yang amat lengkap, mudah, serta lekat. Karena tidak 

gampang hilang dan sempurna sampai nomor urut ayat pun terhafal sekalian 

dengan terjemahannya.
139

 

 Dalam metode hanifida sendiri didalam materinya terdapat 5-7 unsur, 

yaitu nomor, nama surat, arti nama surat, nama lain surat (bagi yang ada), 

jumlah ayat, serta tempat turun dan inti kandungan surat. Yang masing- 
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masing point tersebut dirangkai dalam sebuah cerita lucu serta aneh dan 

bahkan sering tidak masuk akal. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang 

ada di accelerated memory. Namun yang menjadi menarik untuk dibahas 

adalah metode Hanifida yang sebelumnya hanya diterapkan dalam training 

menghafal cepat asma‟ul husna. Dan kini diterapkan pula dalam menghafal 

cepat al-Qur‟an.
140

 

 Metode hanifida ini adalah metode hafalan dengan sistem asosiasi, dimana 

objek yang dihafal dihubungkan dengan kalimat/kata yang mudah mudah 

untuk dihafal dan diasosiasikan.
141

 Dalam pembahasan ini akan disuguhkan 

dengan jurus-jurus lain seperti sistem cerita, sistem pengganti, sistem kalimat 

dan sisitem lokasi. Setelah menentukan obyek yang akan dipelajarai oleh 

siswa, guru kemudian memuat cantolan atau kode-kode tertentu untuk 

memudahkan siswa akan materi yang dipelajari. Kode yang digunakan dalam 

rangka peningkatan daya serap otak, teknik ini menuntut kamampuan otak 

untuk menghubungkan kata-kata, ide dan khayalan yang aneh dan mungkin 

tidak mengandung arti, dan akan lebih menarik dan menimbulkan rasa 

penasaran siswa jika dilengkapi denga visualisasi yang berupa gambar warna 

(full collor), dan cerita yang aneh. 

 Jadi yang harus dilakukan guru adalah dengan membuat cantolan berupa 

cerita-cerita atau gambar-gambar atau apa saja yang dapat merangsang otak 

mengingat kembali dengan cepat hal-hal yang sudah dipelajari. Pengasosiasian 
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dianjurkan pada lokasi-lokasi yang terdekat dan dipahami siswa. Misalnya 

lokasi anggota tubuh, lokasi rumah dan lain-lain. Misalnya lokasi bagian 

kepala untuk surat An Nas. Dari lokasi kemudian dirangkai dengan cerita yang 

disajikan dengan lucu dan aneh. Contoh:  

SURAT AN NAS 

 

 Katakanlah: "Aku 

berlindung kepada 

Tuhan (yang 

memelihara dan 

menguasai) manusia. 

 

MULUT = Mulut Abi…Cool buanget, Auuu…. Abi Robby makan 

Nasi Panas, bisa untuk Berlindung 

 

 Raja manusia. 

 

HIDUNG = Hidung Pak Maliki seperti Nanas, Pantas.. sebagai Raja 

Manusia 

 

 Sembahan manusia. 

 

MATA = Mata Ilaaa hei…panas kalau untuk menyembah 
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Sembahan manusia. 

 

TELINGA = Telingan pak Minsyar was was kok dari bisikan syaitan 

yang bersembunyi 

 

 dari (golongan) jin 

dan manusia 

 

TOPI = Topi miring mbak minul ditakuti golongan Jin dan 

Manusia
142

 

 Contoh lain, untuk lebih memudahkan siswa menghafal dan nama-nama 

nabi Ulul Azmi misalnya, maka guru dapat merangkai nama-nama itu menjadi 

akronim yang menjadi cantolannya agar mudah diingat siswa.  

Nabi Ulul Azmi : Muhammad, Isa, Nuh, Ibrahim, Musa. Dibuat cantolan 

akronim (MINIM) untuk mudah diingat. 

M    : Muhammad SAW 

I      : Isa as 

N     : Nuh as 

I      : Ibrahim as 

M    : Musa as 
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 Dari cantolan-cantolan atau cerita tersebut kemudian disajikan dalam 

pembelajaran dengan gaya yang aneh dan menarik yang disertai dengan 

intonasi kalimat penekanan-penekanan yang menjadikan otak anak mudah 

mengingat. Karena pada dasarnya gaya belajar siswa itu bervariasi maka perlu 

kita memperhatikan masing-masing karater belajar siswa.
143

 

 Selain itu dalam metode Hanifida juga digunakan cantolan dengan sistem 

angka. Pembuatan cantolan angka akan lebih mudah dilakukan bagi guru atau 

siswa yang terbiasa dalam kegiatan kepramukaaan. Guru dituntut untuk untuk 

mengkreasikan sendiri sehingga lebih kaya tehnik yang dikuasainya
144

.  

 Metode Hanifida mengajarkan teknik cepat bagi anak untuk mampu 

menghafal Asmaul Husna, Al-Quran dan pelajaran di sekolah dalam waktu 

singkat. Anak dapat menghafal apa pun dalam waktu cepat dan dapat 

menjawab setiap pertanyaan mengenai apa yang telah dihafalkan seperti 

komputer saja. Dan otak manusia itu lebih hebat daripada sekedar komputer. 

Dengan metode ini, seseorang akan rileks dan santai dalam menghafal Al-

Quran tetapi tidak mengurangi kualitas hafalan seseorang.
145
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Penelitian ini jika dilihat dari lokasi sumber datanya termasuk kategori 

penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah untuk mencari 

peristiwa-peristiwa yang menjadi objek penelitian berlangsung, sehingga 

mendapatkan informasi langsung dan terbaru tentang masalah yang berkenaan, 

sekaligus sebagai cross checking terhadap bahan-bahan yang telah ada.
146  

Ditinjau dari segi sifat-sifat data maka termasuk dalam penelitian 

kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang  

apa yang dialami oleh subjek penelitian,
147 misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah 

dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

 Jika  ditinjau  dari  sudut  kemampuan  atau  kemungkinan  penelitian 

dapat memberiakan informasi atau penjelasan, maka penelitian ini termasuk 

penelitian penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian 

yang berusaha mendeskripsikan mengenai unit sosial tertentu yang meliputi  

individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.
148

 Dalam hal ini peneliti  

berupaya mendeskripsikan secara mendalam tantang bagaimana efektifitas 
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 Suratno Arsyad Lincoln, Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis, 
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menghafal al-Qur‟an dengan menggunakan metode Hanifida yang 

dilaksanakan di SMP Islam Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten 

Pringsewu. 

 Dalam penelitian deskriptif ini ada 4 tipe penelitian yaitu penelitian 

survey, studi kasus, penelitian korelasional, dan penelitian kausal. Dan dalam 

hal ini, penelitian yang peneliti lakukan termasuk penelitian studi kasus (case 

research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif 

mengenai   unit-unit   sosial   tertentu,   yang   meliputi   individu,   kelompok, 

lembaga dan masyarakat.
149  Penelitian studi kasus ini peneliti gunakan dengan 

alasan karena kita akan terlibat dalam penelitian yang lebih mendalam dan 

pemeriksaan yang lebih menyeluruh terhadap perilaku individu.
150

 

 Alasan peneliti menggunakan studi kasus dalam mengkaji menghafal al-

Qur‟an  dengan  metode hanifida,  dikarenakan  beberapa  alasan  sebagai 

berikut: 1) Studi kasus dapat memberikan informasi penting mengenai 

hubungan antara variabel serta proses-proses yang memerlukan penjelasan 

dan pemahaman yang lebih luas. 2) Studi kasus memberikan kesempatan 

untuk   memperoleh   wawasan   mengenai   konsep-konsep   dasar   perilaku 

manusia.  Dengan  melalui  penyelidikan  peneliti  dapat  menemukan 

karakteristik dan hubungan yang mungkin tidak diharapkan dan diduga 

sebelumnya. 3) Studi kasus dapat menyajikan data-data dan temuan-temuan 

yang berguna sebagai dasar untuk membangun latar permasalahan bagi 
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perencanaan penelitian yang lebih besar dan dalam rangka pengembangan 

ilmu-ilmu sosial.
151

 

 Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain 

yang merupakan alat pengumpul data utama, hal itu dilakukan karena jika 

memanfaatkan alat  yang  bukan  manusia  maka sangat  tidak  mungkin 

untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di 

lapangan. Selain itu hanya manusialah yang dapat berhubungan dengan 

informan dan yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di 

lapangan.
152

 Peneliti kualitatif hendaknya memiliki kemampuan brain, 

skill/ability, bravery atau keberanian,  tidak hedonis dan selalu menjaga 

networking, dan memiliki rasa ingin tau yang besar atau open minded.
153 

 Dalam  penelitian  ini  peneliti  datang  langsung  ke  lokasi  penelitian 

guna menggali informasi yang berkaitan dengan menghafal al-Qur'an di SMP 

Islam Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu dengan 

menggunakan metode hanifida. Peneliti akan datang ke lokasi untuk 

melakukan penelitian di lapangan. Untuk itu, kehadiran peneliti sangat 

diperlukan untuk mendapatkan data yang komprehensif dan utuh. 
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B.   Data dan Sumber data 

1) Data 

 Data dalam penelitian ini berarti fakta atau informasi atau 

keterangan yang dijadikan sebagai sumber atau bahan menemukan 

kesimpulan dan membuat keputusan. Data diperoleh melalui pengamatan 

atau penilaian di lapangan dari sumber asli.
154 Adapun data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan rumusan 

masalah, yaitu: 1) langkah dan strategi dari metode hanifida, 2) 

implementasi dari metode hanifida, 3) kelebihan dan kekurangan metode 

hanifida dalam menghafal al-Qur‟an. 

 Pengambilan data dalam penelitian ini dengan cara snowball 

sampling yaitu  informan  kunci  akan  menunjuk  orang-orang  yang  

mengetahui masalah yang akan diteliti untuk melengkapi keterangannya 

dan orang- orang yang ditunjuk dan menunjuk orang lain bila keterangan 

kurang memadai begitu seterusnya.
155  Informan kunci dalam penelitian 

ini adalah Kepala SMP Islam Adiluwih kemudian menunjuk informan 

yang perlu diwawancarai yaitu Guru dan siswa/siswi penghafal al-Qur‟an. 

2) Sumber data 

 Sumber data adalah subjek tempat asal data dapat diperoleh, dapat 

berupa bahan pustaka, atau orang.
156 Sumber data dalam penelitian ini 
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meliputi: Kepala SMP Islam Adiluwih, Guru dan Siswa/Siswi penghafal 

al-Qur'an, serta aktivitas dan perilaku-perilaku yang dapat diamati. 

 

C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

 Dalam  penelitian  disamping  perlu  menggunakan  metode  penelitian 

yang tepat, juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang 

relevan. Penggunaan teknik operasional dan alat pengumpulan data yang tepat 

memungkinkan diperolehnya data yang objektif. Adapun teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a) Interview (wawancara) 

Sumber data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif adalah yang  

berupa  manusia  yang  dalam  posisi  sebagai  narasumber  atau 

informan. Untuk mengumpulkan informasi dari sumber data ini diperlukan 

teknik wawancara.
157 Wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam 

wawancara, peneliti menggunakan wawancara terbuka yang dimana pihak 

subyek atau terwawancara mengetahui bahwa mereka sedang 

diwawancarai dan mengetahui apa maksud dan tujuan wawancara yang 

sedang dilakukan oleh peneliti.
158
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Dalam wawancara ini peneliti terlebih dahulu menyiapkan siapa yang 

akan diwawancarai dan menyiapkan materi yang terkait dengan 

penggunaan metode hadiah dan hukuman untuk mengatasi kesulitan 

belajar peserta didik. Oleh karena itu, sebelum dilakukan wawancara, garis 

besar pertanyaan harus sesuai dengan penggalian data dan kepada siapa 

wawancara itu dilaksanakan. Di sela percakapan itu diselipkan pertanyaan 

pancingan dengan tujuan untuk menggali lebih dalam lagi tentang hal-hal 

yang diperlukan. 

Melakukan wawancara, disediakan perekam suara bila diizinkan oleh 

informan, tetapi tidak diizinkan peneliti akan mencatat kemudian 

menyimpulkan. Sering dialami bahwa ketika dipadukan dengan informasi 

yang diperoleh dari informan lain, sering bertentangan satu dengan yang 

lain. Sehingga data yang menunjukkan ketidaksesuain itu hendaknya    

dilacak    kembali    kepada    subyek    terdahulu    untuk mendapatkan 

kebenaran atau keabsahan data. 

b) Observasi 

Penelitian yang diiakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap 

objek, baik secara langsung maupun tidak langsung, lazimnya 

menggunakan teknik yang disebut dengan observasi.
159 Observasi 

merupakan teknik pengamatan dan pencatatan  sistematis dari fenomena-

fenomena yang diselidiki. 
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Observasi pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data yang  

berkaitan  dengan  fokus  penelitian.  Dalam  hal  ini  peneliti berusaha 

melakukan suatu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

gejala yang tampak di SMP Islam Adiluwih. Adapun dalam pelaksanaan 

teknik observasi pada penelitian ini adalah menggunakan observasi 

sistematis. Tujuan dilakukannya observasi sistematis adalah untuk 

mengamati peristiwa sebagaimana yang terjadi di lapangan secara 

alamiah. Pada teknik ini, peneliti melibatkan diri atau berinteraksi  secara  

langsung  pada kegiatan  pembelajaran yang dilakukan oleh guru di 

kelas dengan mengumpulkan beberapa data yang diperlukan. 

c) Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen 

adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang 

disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu 

peristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi kealamiahan 

yang sukar diperoleh, sukar ditemukan, dan membuka kesempatan untuk  

lebih  memperluas  pengetahuan  terhadap  sesuatu  yang diselidiki.
160 

Pada sebuah penelitian, teknik dokumentasi digunakan sebagai sumber 

data pendukung. 

Di  samping  itu  data  dokumentasi  diperlukan  untuk  melengkapi data 

yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Peneliti dalam hal ini 
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menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data  yang berupa 

arsip-arsip, catatan-catatan, buku-buku yang berkaitan dengan penerapan  

metode  tahfidz  dan  takrir  dalam  menghafal  Al-Qur'an Siswa/Santri. 

Dokumen yang dimaksud bisa berupa foto-foto, dokumen sekolah, 

transkrip wawancara, dan dokumen tentang profil sekolah. Semua 

dokumentasi ini akan dikumpulkan untuk di analisis demi kelengkapan 

data penelitian. Dalam hal ini peneliti mengambil foto-foto yang berkaitan 

dengan menghafal al-Qur‟an dengan metode hanifida. 

 

D. Analisis Data 

 Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara 

sistematis  catatan  hasil  observasi,  wawancara  dan  lainnya.  Analisa  ini 

perlu  dilakukan  untuk  mencari  makna.
161    Dalam  penelitian  

kualitatif analisis data dalam praktenya tidak dapat dipisahkan dengan 

proses pengumpulan  data,  dan  dilanjutkan  setelah  pengumpulan  data  

selesai. Dengan   demkian   secara   teoritik,   analisis   dan   

pengumpulan data dilaksanakan secara berulang-ulang untuk memecahkan 

masalah. 

 Adapun  aktifitas  dalam  analisis  data,  meliputi data  

reduction,
162 data display

163 dan conclusion.
164
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E. Pengecekan Keabsahan Temuan 

 Untuk   mendapatkan   kebsahan   temuan   dari   penelitian   

yang dilakukan, maka diperlukan pengecekan dengan cara : 

a) Memperpanjang keikutsertaan peneliti 

Dalam melakukan sebuah penelitian kualitatif, keikutsertaan peneliti 

sangatlah diperlukan serta memperbanyak volume kehadiran peneliti. 

b) Pengamatan yang diperdalam 

Pengamatan yang mendalam dalam penelitian akan dapat memberikan 

sebuah hasil dari penelitian yang lebih akurat. 

c) Mendiskusikan hasil dari penelitian 

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau 

hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan 

sejawat. Dengan melakukan pembahasan sejawat yang memiliki 

pengetahuan umum yang sama tentang apa yang diteliti, sehingga 

bersama mereka diharapkan nantinya dapat meriveuw persepsi, 

pandangan  dan  analisis  yang  dilakukan,  sehingga  dapat  dijadikan 

suatu pembanding. 

 Diskusi ini diperlukan guna memperoleh pengetahuan yang 

mendalam tentang  data  yang  akan  diperoleh.  Cara  ini  digunakan  

dengan mengajak beberapa sesama peneliti serta dosen pembimbing. 
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Dengan membahas masalah mengenai menghafal al-Qur'an dengan 

metode hanifida. 

 

F. Tempat dan Waktu Penelitian 

a. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Islam Adiluwih yang berada dibawah 

naungan Yayasan Babus Salam. Sekolah tersebut beralamat di wilayah 

RT: 07/RW: 02 Adiluwih, tepatnya berada di Jalan Pesantren No. 1677 

Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu Lampung. 

b. Waktu Penelitian 

Dilaksanakan pada tanggal 17-18 November 2016 dan tanggal 24 

November 2016. 
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BAB IV 

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

a. Sejarah Singkat Berdirinya SMP Islam Adiluwih 

 SMP Islam Adiluwih pada awal didirikan bernama Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) Darul Ulum, namun melihat perjalanan dan 

perkembangan sekolah yang ada, maka kemudian berganti menjadi SMP 

Islam sampai dengan saat ini. Sekolah ini pertama kali didirikan pada 

tanggal 1 Juli 1988 oleh Bapak Hambali yang dibantu oleh beberapa orang 

sejawat beliau dalam naungan Yayasan Darul Ulum (saat itu), yang 

beralamat di Jalan Pesantren Nomor 1677 yang berada di RT/RW: 07/02 

Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, 

atau seiktar 20 km sebelah utara kota Pringsewu. 

 SMP Islam Adiluwih yang awalnya berada dibawah naungan 

Yayasan Darul Ulum, saat ini merupakan salah satu unit pendidikan yang 

berada dibawah naungan Yayasan Babus Salam yang dipimpin oleh KH. 

Hambali, S.Ag., hal ini terjadi setelah adanya proses penghibahan unit 

pendidikan SMP Islam Adiluwih kepada Yayasan Babus Salam. Selain 

SMP Islam Adiluwih, unit pendidikan lain yang saat ini berada dibawah 

naungan Yayasan Babus Salam adalah Pondok Pesantren Babus Salam, 

Madrasah Diniyah (MADIN) Babus Salam, PAUD As Salam dan 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) As Salam. 
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b. Visi dan Misi 

 Visi dari SMP Islam Adiluwih adalah “Menjadikan sekolah yang 

diminati masyarakat”. Dari visi tersebut diharapkan masyarakat yang 

berada di lingkungan maupun diluar lingkungan SMP Islam Adiluwih 

menjadi tertarik untuk menyekolahkan anaknya di SMP Islam Adiluwih. 

 Menurut kepala sekolah, visi tersebut dirumuskan dengan kalimat 

yang cukup sederhana namun penuh motivasi. Dimana setiap komponen 

stakeholder sekolah diharapkan termotivasi untuk dapat mewujudkan visi 

tersebut. Diantaranya adalah dengan diberikannya muatan kurikulum yang 

memadukan antara kurikulum nasional dan muatan lokal yang menjadi ciri 

khas sekolah, yaitu mata pelajaran dan kegiatan keagamaan atau 

kepesantrenan. 

 Muatan kurikulum ini tergambar pada jadwal pelajaran SMP Islam 

Adiluwih tahun pelajaran 2016/2017. Hal ini juga sebagaiamana dijelaskan 

oleh ketua Yayasan Babus Salam Adiluwih, Bapak KH. Hambali, S.Ag. 

yang sekaligus sebagai pendiri SMP Islam Adiluwih: 

“Muatan pelajaran SMP Islam Adiluwih dari awal memang 

dirancang untuk memadukan antara kurikulum nasional dan 

muatan lokal kepesantrenan serta kedaerahan. Misalnya ada mata 

pelajaran al-Qur‟an Hadits, Aqidah Akhlak, Aswaja, Bahasa Arab, 

dan lain-lain. Dan bahkan mulai tahun pelajaran 2016/2017 

dilaksanakan program Tahfidzul Qur‟an (menghafal al-Qur‟an) 

bagi para siswa”
165
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 Visi tersebut kemudian diterjemahkan dalam Misi SMP Islam 

Adiluwih sebagai berikut: 

1. Melaksanakan pembelajaran yang memadukan pengetahuan umum dan 

agama. 

2. Mengembangkan kompetensi siswa dalam bidang keagamaan.
166

 

 

c. Struktur Organisasi SMP Islam Adiluwih 

Secara umum struktur SMP Islam Adiluwih adalah sebagai berikut: 

Kepala Sekolah  : Budiyanto, S.Pd. 

Wakil Kepala Sekolah : Joko Triasmono, S.Pd. 

Pembina OSIS   : Reni Dwi Astusi, SE 

Pembina Pramuka  : Eko Taryono, S.Pd. 

BP/BK    : Hanik Maisaroh Aham, S.Ag. 

Operator Sekolah  : Umi Salamah, S.Pd. 

Tata Usaha   : Ropingi, S.Pd.I. 

Bendahara Umum  : M. Alwi Ghozali, S.Pd.I. 

Petugas UKS   : Endang Purwanti, S.Pd. 

Wali Kelas   : 

- Kelas VII  : Hanik Maisaroh Aham, S.Ag. 

- Kelas VIII  : C. Erni Erowati, S.Pd. 

- Kelas IX  : Umi Salamah, S.Pd. 
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 Kepengurusan tersebut berada dibawah naungan Yayasan Babus 

Salam sebagai penyelenggara sekolah sebagaimana dapat kita lihat pada 

struktur organisasi SMP Islam Adiluwih sebagai berikut: 

Struktur Organisasi SMP Islam Adiluwih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

  = Garis Komando 

  = Garis Koordinasi 

Penyelenggara Sekolah 

Yayasan Babus Salam 

Kepala Sekolah 

Budiyanto, S.Pd. 

Tata Usaha 

Ropingi, S.Pd.I. 

Komite Sekolah 

Abdul Latif, S.Ag. 

 

Dewan Guru 

Wakil Kepala Sekolah 

Joko Triasmono, S.Pd. 

 

Wali Kelas 
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d. Keadaan Guru dan Siswa SMP Islam Adiluwih 

1. Keadaan Guru 

 Pada tahun pelajaran 2016/2017 guru SMP Islam Adiluwih 

berjumlah 15 orang yang seratus persen (100%) sudah berpendidikan 

S1, baik S1 kependidikan (93,3%) maupun non kependidikan 

(6,7%).
167

 Secara rinci dapat penulis sampaikan dibawah ini: 

Tabel 3 

Daftar Guru SMP Islam Adiluwih 

Tahun Pelajaran 2016/2017 

 

No Nama Mata Pelajaran Keterangan 

1. BUDIYANTO, S.Pd. Bahasa Inggris  

2. HANIK MAISAROH AHAM, 

S.Ag. 

BK  

3. JOKO TRIASMONO, S.Pd. Bahasa Indonesia  

4. SETIA SUPRIHANTO, S.Pd. IPA  

5. UMI SALAMAH, S.Pd. Matematika  

6. M. ALWI GHOZALI, S.Pd.I. Aqidah Akhlak, 

al-Qur‟an hadits 

 

7. ENDANG PURWANTI, S.Pd. Penjaskes  

8. NURHASAN, S.Pd.I. PAI, ASWAJA  

9. EKO TARYONO, S.Pd. PKn  

10. RENI DWI ASTUTI, SE Prakarya  
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 Dokumen Jadwal Pelajaran SMP Islam Adiluwih Tahun Pelajaran 2016/2017. 
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11. SITI NURROHMAH, S.Pd.I. PAI/Tahfiz  

12. C. ERNI EROWATI, S.Pd. Bahasa Lampung  

13. KARYATI, S.Pd. IPA  

14. LIA TRI SUPARMI, S.Pd.I. IPS  

15. FIRMA MARITASARI, S.Pd. Seni Budaya  

Sumber: Dokumentasi daftar Guru SMP Islam Adiluwih  

 

2. Keadaan Siswa 

 Siswa SMP Islam Adiluwih pada tahun pelajaran 2016/2017 

berjumlah 103 siswa sebagaimana tertera dalam tabel dibawah ini: 

Table 4 

Keadaan siswa SMP Islam Adiluwih 

Tahun Pelajaran 2016/2017 

No Kelas 

Keadaan Siswa 

Keterangan 

L P Jumlah 

1. VII 25 13 38  

2. VIII 22 15 37  

3. X 19 9 28  

Jumlah 103  

Sumber ; Dokumentasi Profil SMP Islam Adiluwih 
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B. Analisis Data 

a. Program Mengahafal Al-Qur’an di SMP Islam Adiluwih 

 Dimulai pada semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016, SMP 

Islam Adiluwih melaksanakan program Tahfizul Al-Qur‟an (menghafal al-

Qur‟an) sebagai salah satu program unggulan. Program ini tidak 

diwajibkan kepada seluruh siswa/santri, namun dipersilakan kepada 

sebagian siswa/santri yang berminat saja. Ada sekitar 30 siswa/santri yang 

pada awalnya mendaftarkan diri untuk mengikuti program tersebut.  

 Dalam program ini selain kegiatan Tahfidz (menghafal al-Qur‟an), 

juga dilaksanakan kegiatan pembelajaran membaca al-Qur‟an secara 

intensif bagi para siswa/santri yang masih belum mampu membaca al-

Qur‟an dengan baik. Tahapan ini harus dilakukan bagi para siswa/santri 

yang belum mampu membaca al-Qur‟an dengan baik namun ingin 

mengikuti program Tahfidz al-Qur‟an. Sehingga harapannya bagi para 

siswa/santri yang mengikuti program Tahfidz al-Qur‟an tidak akan 

menemui kendala dalam proses yang dilakukan kemudian. 

 Pada mulanya metode yang digunakan dalam program Tahfizh Al-

Qur‟an adalah metode konvensional yang umumnya digunakan di 

beberapa pondok pesantren dan lembaga lainnya yang melaksanakan 

program Tahfiz Al-Qur‟an, yaitu dengan cara membaca berulang-ulang 
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ayat atau surat yang dihafalkan secara berurutan kemudian hafalan tersebut 

disetorkan kepada guru.
168

 

 Metode konvensional yang dimaksud tersebut adalah cara 

menghafal dengan sistem pojok. Yaitu siswa/santri menghafal al-Qur‟an 

secara bertahap halaman per halaman, dari pojok atas kanan halaman 

sampai dengan pojok kiri bawah halaman. Sistem pojok ini digunakan 

untuk memudahkan siswa/santri mengingat ayat dan surat yang ada dalam 

satu halaman tersebut secara berurutan dari awal sampai akhir. 

 Dengan menggunakan metode ini hasil dan kemampuan menghafal 

para siswa/santri beraneka ragam, ada yang cepat, sedang dan ada pula 

yang lambat. Sehingga setelah diadakan evaluasi pada akhir semester 

ganjil tahun pelajaran 2015/2016 disimpulkan untuk dilakukan terobosan 

dan improvisasi dalam program tersebut agar dapat berjalan dengan baik, 

sehingga hasilnya lebih maksimal. 

 Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut, kemudian 

Yayasan Babus Salam bersama SMP Islam Adiluwih mengambil inisitif 

untuk mengirimkan 4 (empat) orang guru/ustadz untuk menimba metode 

menghafal cepat al-Qur‟an dengan metode Hanifida langsung di Pondok 

Pesantren “La Raiba” di Jombang Jawa Timur selama kurang lebih 2 (dua) 

pekan. Selama dua pekan tersebut para guru yang diutus mempelajari 
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 Budiyanto, S.Pd., Kepala SMP Islam Adiluwih. Wawancara. Adiluwih,18 November 

2016. 



89 

 

metode Hanifida secara langsung, yang kemudian tujuannya untuk dapat 

diterapkan di SMP Islam Adiluwih.
169

 

b. Implementasi Metode Hanifida di SMP Islam Adiluwih 

 Pasca evaluasi pelaksanaan program menghafal al-Qur‟an pada 

semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016 yang diikuti dengan 

mengirimkan guru/ustadz untuk mempelajari secara langsung metode 

menghafal cepat al-Qur‟an di Pondok Pesantren “La Raiba” Jombang Jawa 

Timur, kemudian mulai awal tahun pelajaran 2016/2017 diperkenalkan 

metode baru tersebut kepada para siswa/santri. Pada awalnya hanya coba 

diterapkan kepada 6 orang siswa/santri saja, yaitu: 

Tabel 5 

Data siswa yang pertama mempraktikkan metode Hanifida 

Di SMP Islam Adiluwih 

No Nama Kelas Ket. 

1. Muhammad Rofik Hidayatulloh IX  

2. Roofi‟u Ar Roo‟uf IX  

3. Melinda Sari IX  

4. Putri Rahmawati IX  

5. Ahmad Zaini VIII  

6. Yoga Dwi Prasetyo VIII  

Sumber: Dokumentasi Absensi Siswa Program Tahfidz al-Qur’an SMP 

Islam Adiluwih 
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 Enam orang siswa/santri tersebut yang menjadi pioneer 

pelaksanaan program menghafal al-Qur‟an dengan metode Hanifida di 

SMP Islam Adiluwih. Yang kemudian guru yang membimbing dibantu 

oleh keenam siswa/santri tersebut sebagai tutor sebaya menyampaikan 

kepada siswa/santri yang lain. Sehingga sampai saat ini ada sekitar 20 

siswa/santri yang menghafal al-Qur‟an di SMP Islam Adiluwih dengan 

metode Hanifida. 

 Para siswa/santri merasa senang dan sangat antusias mengikuti 

metode Hanifida tersebut, karena ini merupakan sesuatu yang baru dan 

menarik. Sebagaimana disebutkan oleh salah seorang siswa/santri bahwa 

dia merasa senang menghafal al-Qur‟an dengan metode Hanifida, karena 

dilakukan dengan menyenangkan, bahkan sambil bernyanyi dan seperti 

bermain-main.
170

 

 Selain itu guru yang menyampaikan pun merasa tertantang dan 

antusias untuk mempraktikkan metode Hanifida yang telah didapat di 

Pondok Pesantren “La Raiba” Jombang Jawa Timur kepada para 

siswa/santri di SMP Islam Adiluwih. Hal tersebut sebagaimana 

disampaikan oleh salah seorang guru/ustadzah yang merasa sangat 

semangat untuk membimbing para siswa/santri dalam menghafal al-

Qur‟an dengan menggunakan metode yang baru ini (Hanifida).
171

 

 Pada pelaksanaannya, hal pertama yang disampiakan dan harus 

dikuasai oleh para siswa/santri adalah menghafal angka primer dan angka 
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sekunder beserta simbol, cerita dan gerakan (peragaan) tubuhnya. Hal itu 

kemudian digunakan untuk mempermudah menghafal materi yang 

disampaikan. Materi pertama yang dihafalkan yaitu Asmaul Husna secara 

urut maju dan mundur maupun acak beserta artinya. Dan pada praktiknya 

cukup berhasil. Siswa/santri mampu menghafal dengan cepat Asmaul 

Husna beserta artinya, baik maju, mundur ataupun diacak.
172

 

Angka primer dan angka sekunder yang menjadi kunci awal dalam 

menghafal al-Qur‟an metode Hanifida dan telah disampaikan kepada para 

siswa/santri SMP Islam Adiluwih dapat penulis sampaikan dalam tabel 

berikut ini: 

Tabel 6 

Deret Angka Primer 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Buku Cara Cepat Abad 21 Metode Hanifida.
173

 

 

 Siswa/santri yang mengikuti program hafalan dengan metode 

Hanifida harus mulai mampu menghafal deret angka primer diatas. 

Dengan menghafal angka, simbol dan benda dalam deretan angka primer 
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CV. Percetakan Fajar, 2015). h. 30. 
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tersebut akan membantu siswa/santri mempercepat menghafal yang 

lainnya. 

 Cara menghafalnya misalnya adalah nomor 0 (nol) hurufnya D, 

bendanya Darah. Nomor 1 (satu) hurufnya T, bendanya Teri, dan 

seterusnya. Penyebutan tersebut dilakukan berurang-ulang dengan 

ditambah gerakan tubuh (tangan) dan diberikan cerita-cerita rekaan yang 

dapat mengaitkan antara Nomor, Huruf dan Benda yang ada. Cara tersebut 

dilakukan dengan cara yang ceria dan menyenangkan. 

Tabel 7 

Deret Angka Sekunder 
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Sumber: Buku Cara Cepat Abad 21 Metode Hanifida.
174

 

 Sebagaimana juga deretan angka primer diatas, deretan angka 

sekunder juga disampaikan dan dihafalkan dengan cara yang sama. 

Dengan hafal deretan angka sekunder yang jumlahnya 99, akan 

mempermudah menghafal deretan, urutan dan posisi Asmaul Husna yang 

berjumlah 99. Sehingga siswa/santri yang menghafal Asmaul Husna 

dengan metode Hanifida ini mampu menyebutkan Asmaul Husna secara 

urut maju maupun mundur, bahkan secara acak. Sehingga diakhir 

pembelajaran biasanya selalu diakhiri dengan tes-tes kecil untuk mengukur 

hafalan para siswa/santri.
175

 

 Dengan menggunakan metode Hanifida ini kemampuan menghafal 

dan bahkan belajar para siswa/santri semakin meningkat. Hal ini dapat 

dilihat dari perolehan hafalan al-Qur‟an, selain juga Asmaul Husna, para 

siswa/santri cukup baik. Secara umum perolehan hafalan siswa selama 

semester ganjil tahun pelajaran 2016/2017 cukup baik.
176

 

Tabel 8 

Data siswa/santri SMP Islam Adiluwih yang mengikuti program Tahfidz 

Al-Qur‟an dan perolehan hafalannya (per 13 November 2016) 

 

NO Nama Kelas Hafalan 

1. Muhammad Rofik Hidayatulloh IX Asmaul Husna, Juz 30, 

Juz 29 dan surat-surat 
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pendek popular. 

2. Roofi‟u Ar Roo‟uf IX Asmaul Husna, Juz 30, 

Juz 27-29 dan surat-

surat pendek popular. 

3. Melinda Sari IX Asmaul Husna, Juz 30, 

Juz 28-29 dan surat-

surat pendek popular. 

4. Putri Rahmawati IX Asmaul Husna, Juz 30, 

Juz 27-29 dan surat-

surat pendek popular. 

5. Ahmad Zaini VIII Asmaul Husna, Juz 30, 

Juz 29 dan surat-surat 

pendek popular. 

6. Yoga Dwi Prasetyo VIII Asmaul Husna, Juz 30, 

Juz 29 dan surat-surat 

pendek popular. 

7. Elvida Rani IX Asmaul Husna, Juz 30, 

Juz 28-29 dan surat-

surat pendek popular. 

8. Farhan Saputra IX Asmaul Husna, Juz 30, 

Juz 28-29 dan surat-

surat pendek popular. 

9. M. Sidik 1X Asmaul Husna, Juz 30, 
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Juz 28-29 dan surat-

surat pendek popular. 

10. Reza Andika IX Asmaul Husna, Juz 30, 

Juz 28-29 dan surat-

surat pendek popular. 

11. Aditya Ramadan VIII Asmaul Husna, Juz 30, 

Juz 28-29 dan surat-

surat pendek popular. 

12. Anita Safitri VIII Asmaul Husna, Juz 30, 

Juz 29 dan surat-surat 

pendek popular. 

13. Emi Astuti VIII Asmaul Husna, Juz 30, 

Juz 29 dan surat-surat 

pendek popular. 

14. Intan Kurniawati VIII Asmaul Husna, Juz 30, 

Juz 28-29 dan surat-

surat pendek popular. 

15. Muhammad Abdul Halik VIII Asmaul Husna, Juz 30, 

Juz 29 dan surat-surat 

pendek popular. 

16. Putra Bagasakara VIII Asmaul Husna, Juz 30, 

dan surat-surat pendek 

popular. 
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17. Irfan Maulana VII Asmaul Husna, Juz 30, 

dan surat-surat pendek 

popular. 

18. Bagus Dwi Putra VII Asmaul Husna, Juz 30, 

dan surat-surat pendek 

popular. 

19. Bayu Prabowo VII Asmaul Husna, Juz 30, 

dan surat-surat pendek 

popular. 

20. Elsa Gustiara VII Asmaul Husna, Juz 30, 

dan surat-surat pendek 

popular. 

21. Ismail Prayoga VII Asmaul Husna, Juz 30, 

Juz 29 dan surat-surat 

pendek popular. 

22. M. Al Amin VII Asmaul Husna, Juz 30, 

dan surat-surat pendek 

popular. 

Sumber: Data siswa/santri SMP Islam Adiluwih yang mengikuti program 

Tahfidz al-Qur’an tahun pelajaran 2016/2017. 

 

 Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa dalam waktu kurang lebih 

empat bulan (awal semester ganjil sampai dengan 13 November 2016), 

seluruh siswa/santri (seratus persen) yang mengikuti program tahfidz al-
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Qur‟an dengan metode Hanifida minimal sudah mampu menghafal 

Asmaul Husna, Juz 30 dan beberapa surat pendek pilihan (surat ar-

Rahman, al-Waqi’ah, surat Yasin, dan lain sebagainya). Selebihnya 

perolehan hafalan siswa/santri pun beragam. Ada yang sudah dapat dua juz 

(32%), tiga juz (32%), bahkan ada yang sudah empat juz (9%), dan 

selebihnya baru mampu menghafal juz 30 (27 %). 

 Dalam praktiknya metode Hanifida yang dilakukan di SMP Islam 

Adiluwih, menggunakan kombinasi cantolan angka, gambar, cerita dan 

gerakan badan (tangan). Hal ini dilakukan setiap menghafal ayat per ayat 

beserta artinya, sehingga mempercepat dan memperkuat hafalan para 

siswa/santri. Dalam prosesnya jika siswa/santri lupa lafaz ayatnya, tetapi 

ingat cerita dan gerakan tangannya, maka dia akan segera dapat mengingat 

lafaz ayatnya tersebut. Atau jika siswa/santri lupa arti ayatnya, tetapi ingat 

cerita dan gerakan tangannya, maka dia akan segera dapat mengingat arti 

ayat tersebut.
177

 

 Teknik dan metode hafalan seperti ini biasanya dimulai secara 

berkelompok dengan bimbingan guru secara langsung. Kemudian para 

siswa/santri akan membentuk kelompok-kelompok kecil atau berpasang-

pasangan untuk mempraktikkan dan mengulangnya. Selanjutnya para 

siswa/santri juga mempertajamnya dengan mengulang-ulang secara 

mandiri.
178
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BAB V 

PENUTUP 

 

Sebagai uraian terakhir, pada bab ini akan dikemukakan tentang dua hal 

yaitu: kesimpulan dan saran. 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian, landasan teori, paparan data,maka penelitian ini 

dapat disimpulkan sebagaiberikut: 

Berdasarkan penelitian, landasan teori, paparan data,maka penelitian ini 

dapat disimpulkan sebagaiberikut: 

Langkah  dan  strategi  siswa/santri  di  SMP Islam Adiluwih dalam 

menghafal Al-Qur‟an dapat dikatakan sangat berkualitas, karena 

menggunakan strategi pembelajaran super brain (Brain Based Learning) 

karena dalam pembelajarannya yang mengoptimalkan daya kerja otak yang 

tidak terbatas. Hafalan  yang didapat para siswa/santri bukan hanya ayatnya 

saja, akan tetapi meliputi terjemah, nomor ayat, nomor surat, dan isi. Bahkan 

semua itu juga bisa dihafal secara maju urut, mundur urut dan bolak-balik. 

Mereka juga hafal selain al-Qur‟an seperti pelajaran, asmaul husna, amtsilati, 

nadhom alfiyah, imrithy dan juga bakat kecerdasan lain seperti menari dan 

bermain musik. Selain itu, dalam menghafalkan, kelancaran, pendapatan, 

fashohah, dan masa yang ditempuh dalam menghafal cukup singkat. 

Implementasi menghafal al-Qur‟an dengan metode Hanifida yaitu dengan 

mengaplikasikan lima langkah menghafal cepat berbasis otak (brain based 
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learning) yaitu: sistem cerita, sistem lokasi, sistem pengganti, sistem angka 

dan sistem kalimat. Keunikan dari metode ini adalah: 

a.   Adanya cerita, 

b.   Adanya kata kunci, 

c.   Adanya visualisasi bergambar dan berwarna, 

d.   Adanya ekspresi dan imajinasi dalam setiap proses penghafalannya. 

Dalam pembelajaran menghafal al-Qur‟an siswa/santri pemula masih 

berpedoman pada buku teknik menghafal kontemporer al-Qur‟an juz 30 

beserta visualisasinya dan buku teknik menghafal kontemporer al-Qur‟an 

surat-surat popular beserta visulaisasinya. Sementara itu siswa/santri yang 

lama dan sudah lancar (kelompok akselerasi dan mandiri) telah mampu 

mengkonstruk sendiri bayangan/visualisasi yang kemudian diimajinasikan, 

dan membangun kreativitas dalam berekspresi untuk menguatkan   hafalan   

terjemahnya.   Penerapan   metode   ini   dalam menghafal al-Qur‟an juga 

dibantu dengan kamus akselerasi mufrodat yang disusun dengan sistem cerita 

dan pengganti. Sehingga siswa/santri dirangsang untuk mengkonstruksi cerita 

menghafal yang lebih tepat, cepat, dan menyenangkan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan sudah diuraikan pada 

bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa implementasi program menghafal 

al-Qur‟an dengan metode Hanifida di SMP Islam Adiluwih jika dilihat dari 

segi kualitas telah berjalan dengan baik dan efektif, hal ini dapat dilihat dari 

perolehan hafalan yang cukup banyak dalam waktu yang singkat. Namun jika 

dilihat dari sisi kuantitas belum dapat dikatakan berjalan efektif, hal ini dapat 
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dilihat dari masih belum tingginya antusiasme para santri/siswa dalam 

mengikuti program tersebut. 

 

B. REKOMENDASI 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa 

rekomendasi sebagai berikut: 

1. Bagi Pengasuh dan Pengembang 

a. Metode menghafal Hanifida merupakan pengembangan metode yang 

luar biasa dari Dr. Hanifuddin Mahaddun, M.Ag, dan Dr. Khoiratul 

Idawati, M.PdI, terlebih untuk kemajuan Islam dalam rangka 

mempermudah menghafal al-Qur‟an secara cepat dan menyeluruh meliputi 

ayat, terjemah, nomor ayat, nomor surat, secara urut maupun acak, 

memenuhi kriteria kualitas tahfizhul Qur’an juga mengoptimalkan 

keecerdasan yang lain. oleh karenanya, penulis mendukung penuh   agar   

strategi   ini   semakin   disebarkan   dan diimplementasikan oleh seluruh 

lapisan masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri.  Sejauhini, 

training merupakan satu-satunya sarana untuk belajar dan memahami 

metode ini, sehingga bagi orang  yang belum pernah mengikuti training, 

meski melihat buku dan memilikinya mereka tidak akan bias belajar secara 

otodidak.  Oleh karenanya perlu dari metode cepat ini disederhanakan agar 

mudah dipahami oleh semua kalangan juga agar dapat mempercepat 

tersebarnya ilmu Allah di muka bumi. 

b. Hendaknya dalam pemakaian kata kunci/kail dalam metode ini lebih 

Islami, karena semua kata-kata tersebut akan mengendap dalam memori 
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otak siswa/santri yang cukup lama sehingga penulis khawatir kata-kata 

tersebut akan mempengaruhi pikiran-pikiran siswa/santri dan akhlak 

siswa/santri. Apalagi ini berkenaan dengan kalam Allah. Akan lebih baik 

jika Dr. Hanif dan Dr Ida yang sangat kreatif dan jenius mengganti kata-

kata yang lebih baik. 

2. Bagi pengelola lembaga penghafal al-Qur‟an 

Strategi ini sangat patut dan layak diapresiasikan, diterapkan dan 

disebarluaskan ke seluruh pelosok negeri, termasuk di pondok-pondok 

tahfizh lainnya. Agar semakin banyak umat Islam yang hafal kitab sucinya 

secara lengkap dan tidak terpaku pada ayatnya saja. Oleh karena itu, besar 

harapan penulis, apabila strategi ini telah merakyat, memasyarakat dan 

membumi maka akan memberikan kontribusi luar biasa dalam 

membumikan al-Qur‟an  sekaligus  mengantarkan  umat  Islam  meraih  

kembali kejayaannya. 

a.   Bagi guru 

Penulis  berharap  hasil  penelitian  ini  dapat  dijadikan  refrensi  dan 

literatur bagi para dewan guru/ustadz dalam mengoptimalkan stategi 

dan metode dalam menghafal al-Qur‟an, menciptakan pembelajaran 

yang kreatif, inovatif dan efektif dalam suasana yang menarik dan 

menyenangkan serta sarana dan prasarana yang dapat menunjang 

tahfizhul Qur’an sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas 

penghafal Qur‟an di Indonesia khususnya. Selain itu, strategi ini juga 

terbukti efektif untuk materi selain menghafal al-Qur‟an oleh 
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karena itu seyogyanya guru di sekolah baik formal maupun nonformal 

juga menerapkan strategi ini. Karena pembelajaran akan efektif jika 

dalam suasana dan keadaan yang menyenangkan dan tentunya tetap 

pada kaidah-kaidah dan etika dan karakter Islami. 

b.   Bagi siswa/santri 

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar para siswa/santri 

lebih bersemangat lagi dalam menghafal, kalian adalah manusia 

pilihan Allah yang dikehendaki untuk menjadi ahlul Qur‟an. Oleh 

karenanya gunakan dengan sebaik-baiknya kesempatan tersebut, tetap 

tata niat menghafal al-Qur‟an karena Allah semata. Belajar selalu 

ikhlas dan sungguh-sungguh karena pembelajarannya telah ditunjang 

oleh strategi dan metode yang menarik, menyenangkan dan bias 

memberi kemudahan bagi siapa  

c.   Bagi peneliti berikutnya yang tertarik pada program tahfizh al-Qur‟an 

dengan strategi menghafal cepat Hanifida 

Dikarenakan penelitian ini mengandung sejumlah keterbatasan, maka 

penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terutama tentang 

penanaman berbagai karakter terutama karakter tauhid melalui 

tahfizh al-Qur‟an yang merupakan tolak ukur keimanan dan 

ketaqwaan insan juga keluhuran budinya baik terhadap Allah maupun 

manusia. 

 

 




