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BAB II  

LANDASAN TEORI 

A. Pembelajaran Qur’an Hadits dalam Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian dan Konsep Dasar Pembelajaran Qur’an Hadits dalam PAI

Menurut Sudjana, pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap upaya yang 

sistematik dan sengaja untuk menciptakan agar terjadi kegiatan interaksi edukatif 

antara dua pihak, yaitu antara peserta didik (warga belajar) dan pendidik (sumber 

belajar) yang melakukan kegiatan membelajarkan. 
1
 Dalam UU No. 20 Tahun

2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 ayat 20 menyebutkan bahwa pembelajaran adalah 

proses interaksi pesera didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Kata Pembelajaran merupakan terjemahan dari kata 

“Instruksional” (bentuk kata benda), secara etimologi bermakna pembelajaran. 

Dalam perspektif metodik-pedagogik,kata instruksional mengandung dua makna 

kegiatan, yaitu kegiatan mengajar (teaching) dan kegiatan belajar (learning), 

Dalam istilah kamus tarbawi kata pembelajaran diterjemahkan dengan “ta‟lim” 

atau “tadris”.
2

Menurut Gagne, belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana 

suatu organisasi berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Perbuahan-

perubahan itu mencakup perubahan perilaku, perubahan pengalaman dan 

perubahan kematangan.
3

Dalam proses belajar ada tiga fase atau episode, yakni (informasi), (2) 

transformasi, (3)evaluasi. Informasi dalam proses belajar berguna untuk 

menambah pengetahuan yang dimiliki siswa. Transformasi berguna untuk 

memperluas konsep dan teori yang sudah ada sehingga menjadi bahan pelajaran 

1
 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009), cet. Ke-13, hlm.22. 
2
 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), hlm.57. 

3
 RatnWilis Dahar, Teori-teori Belajar dan Pembelajaran, (Bandung:PT Gelora Aksara Pratama, 

2006), hlm.2-3.  
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yang lebih berkualitas. Sedangkan evaluasi berguna untuk menilai sejauh mana 

kemajuan pembelajaran dicapai.
4
   

 Kata ta‟lim berasal dari kata dasar “allama” yang berarti mengajar, 

mengetahui.
5
 Pengajaran (ta‟lim) lebih mengarah pada aspek kognitif, ta‟lim 

mencakup aspek-aspek pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan seseorang 

dalam hidupya serta pedoman perilaku yang baik.  

Ta‟limah atau pengajaran merupakan langkah kelanjutannya. Para Rasul 

mengajarkan kepada manusia sesuai dengan apa yang telah diwahyukan oleh 

Allah kepadanya, yang kesemuanya itu termaktub dalam kitabullah dan sunah 

rasul.
6
 

Muhammad Rasyid Ridha mengartikan ta‟lim dengan : “Proses transmisi 

berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan 

ketentuan tertentu”.
7
 Definisi ta‟lim menurut Abdul Fattah Jalal, yaitu sebagai 

proses pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab dan 

penanaman amanah, sehingga penyucian diri manusia itu berada dalam suatu 

kondisi yang memungkinkan untuk menerima al-hikmah serta mempelajari segala 

apa yang bermanfaat baginya dan yang yang tidak diketahuinya.
8
 Mengacu pada 

definisi ini, ta‟lim berarti adalah usaha terus menerus manusia sejak lahir hingga 

mati untuk menuju dari posisi “tidak tahu” ke posisi “tahu” seperti yang 

digambarkan dalam surat An-Nahl ayat 78. : 

    

      

                                                 
4
 S. Nasution, Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar, (Jakarta :PT 

Bumi Aksara, 2005), Januari, cet. Ke. 9, hlm. 9-10. 
5
 Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm.20. 

6
 Safuan Alfandi, Kumpulan  Khutbah Jum‟at Pilihan, ( Solo : Sendang  Ilmu), hlm.69. 

7
 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, (Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 1992), hlm. 31. 
8
 Ridlwan Nasir, Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal, (Yogyakarta : Pustaka 

Belajar, 2005), hlm. 47. 
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78. dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan 

hati, agar kamu bersyukur. 

Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa manusia tidak akan dapat 

mengetahui sesuatu kecuali jika Allah memberi pengetahuan tersebut, tentunya ini 

ada usaha yang dilakukan sebagai perwujudan dari kesungguhan untuk 

mengetahui hal tersebut. Adapun ta‟lim mencakup aspek-aspek pengetahuan dan 

keterampilan yang dibutuhkan seseorang dalam hidupnya serta pedoman perilaku 

yang baik, sebagai upaya untuk mengembangkan, mendorong dan mengajak 

manusia lebih maju dan kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk pribadi yang 

lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan akal, perasaan maupun perbuatan 

karena seseorang dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, 

tetapi ia dibekali dengan berbagai potensi untuk mengembangkan 

keterampilannya tersebut agar dapat memahami ilmu serta memanfaatkannya 

dalam kehidupan.  

Pembelajaran mencakup teoritis dan praktis sehingga peserta didik 

memperoleh kebijakan dan menjauhi kemudharatan. Pengajaran itu juga 

mencakup ilmu pengetahuan dan al-hikmah (bijaksana), misalnya guru Qur‟an 

Hadits akan berusaha mengajarkan al-hikmah dari pelajaran Qur‟an dan Hadits, 

yaitu pembelajaran nilai kepastian dan ketepatan dalam mengambil sikap dan 

tindakan dalam kehidupannya sesuai dengan ajaran yang tertera dalam al-Qur‟an 

dan Hadits, yang dilandasi oleh pertimbangan yang rasional dan perhitungan yang 

matang. Sedangkan menurut Trianto, pembelajaran merupakan aspek kegiatan 

manusia yang kompleks, yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan. Pembelajaran 

secara simpel dapat diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan antara 

pengembangan dan pengalaman hidup. Pembelajaran dalam makna kompleks 

adalah usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan peserta didiknya 
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(mengarahkan interaksi peserta didik dengan sumber belajar lainnya) dalam 

rangkaian mencapai tujuan yang diharapkan. 
9
 

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur 

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling 

mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran.
10

 

Dari beberapa pengertian pembelajaran menurut para ahli di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran Qur‟an Hadits merupakan upaya yang 

sistematik dan sengaja untuk menciptakan kegiatan antara peserta didik dengan 

pendidik pada pelajaran Qur‟an Hadits dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar, serta interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan.  

Interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup dapat 

dipahami sebagai sebuah pedoman dalam menjalankan roda kehidupan, yang 

tertanam sebagai landasan mengambil keputusan dan dalam memecahkan suatu 

permasalahan yang dapat terjadi suatu waktu.  

Sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional serta peraturan pemerintah sebagai pelaksananya, madrasah 

merupakan satuan pendidikan meliputi jenjang pendidikan dasar dan menengah 

memiliki khas karakteristik tersendiri, sehingga dalam konteks kurikulum tidak 

cukup mengadopsi kurikulum sekolah tetapi juga harus dapat mengembangkan 

kurikulum khas yang menjadi cirinya. Salah satu mata pelajaran dalam 

Pendidikan Agama Islam adalah Qur‟an Hadits. 
11

 

Adapun pendidikan Islam, menurut Muhaimin, merupakan suatu sistem 

pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya 

sesuai dengan cita-cita Islam, sehingga dengan mudah ia membentuk hidupnya 

                                                 
        

9
 Trianto, Mendesai Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta 

:Kencana,2010),hlm. 17. 
10

 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2014), cet. 

ke.14, April, hlm. 57 
11

 Depag RI, Op. Cit, hlm.8-9. 
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sesuai dengan ajaran Islam.
12

 Dalam hal ini, prinsip menjadikan al-Quran dan 

Hadits sebagai dasar pendidikan Islam bukan hanya dipandang sebagai kebenaran 

keyakinan semata, lebih jauh kebenaran itu juga sejalan dengan dengan kebenaran 

yang dapat diterima oleh akal yang sehat dan bukti syarah. Dengan demikian 

barangkali wajar jika kebenaran itu kita kembalikan kepada pembuktian 

kebenaran pernyataan Allah SWT dalam al-Qur‟an, kebenaran yang 

dikandungnya adalah kebenaran yang hakiki, bukan kebenaran spekulatif dan 

relativ, hal ini sesuai dengan jaminan Allah. Cita-cita Islam mengacu pada prinsip 

Islam yang diamanatkan  Allah SWT kepada manusia sehingga manusia mampu 

memenuhi kebutuhan baik rohani maupun jasmani. 

Sedangkan menurut kurikulum 2004, pengertian pembelajaran pendidikan 

Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk 

mengenal, menghayati, mengimani, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan 

ajaran Islam dari sumber utamanya, yaitu al-Qur‟an dan Hadits.
13

 

Para ahli pendidikan Islam telah mencoba memformulasi pengertian 

pendidikan Islam, diantara batasan yang variatif tersebut adalah : 

1. Al-Syaibany mengemukakan bahwa pendidikan agama Islam adalah 

proses mengubah tingkah laku individu peserta didik pada kehidupan 

pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya. Proses tersebut dilakukan 

dengan cara pendidikan dan pembelajaran sebagai suatu aktivitas asasi 

dan profesi diantara sekian banyak profesi asasi dalam masyarakat. 

2. Muhammad fadhil al-Jamaly mendefinisikan Islam sebagai upaya 

pengembangan, mendorong serta mengajak peserta didik hidup lebih 

dinamis dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan 

yang mulia. Dengan proses tersebut, diharapkan akan terbentuk pribadi 

peserta didik yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan potensi 

akal, perasaan maupun perbuatannya. 

                                                 
12

 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam, Upaya mengefektifkan Pendidikan Islam di 

Sekolah, ( Bandung: Rosdakarya, 2001),hlm.134. 
13

 Depdiknas, Kurikulum 2004, Standar Kompetensi Mata Pelajaran PAI Sekolah 

Menengah Atas dan Madrasah Aliyah, (Jakarta : Depdiknas, 2003),hlm.7 
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3. Ahmad D. Marimba mengemukakan bahwa pendiddikan Islam adalah 

bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap 

pengembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya 

kepribadian yang utama (insan kamil). 

4. Ahmad Tafsir mendefinisikan pendidikan Islam sebagai bimbingan 

yang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal 

sesuai dengan ajaran Islam. 

Dari batasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pendidikan Islam 

adalah suatu sistem yang memungkinkan seseorang  (peserta didik) agar dapat 

mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologis atau gaya pandang umat 

Islam selama hidup di dunia.  

Adapun pengertian lain pendidikan Agama Islam secara alamiah adalah 

manusia tumbuh dan berkembang sejak dalam kandungan sampai meninggal, 

mengalami proses tahap demi tahap. Demikian pula kejadian alam semesta ini 

diciptakan Tuhan melalui proses setingkat demi tingkat, pola perkembangan 

manusia dan kejadian alam semesta yang berproses demikian adalah berlangsung 

di atas hukum alam yang ditetapkan oleh Allah sebagai “sunnatullah”. 

Sunnatullah yang dapat dipahami disini adalah sebagai bagian dari kuasa Allah 

SWT, yang secara langsung ataupun tidak ilmu pengetahuan yang diterapkan 

dalam proses pendidikan saat ini pun pada dasarnya telah dirangkai oleh Allah 

SWT dalam Al-Qur‟an pada abad 14 yang lalu. 

Pendidikan Islam sebagai usaha membina dan mengembangkan pribadi 

manusia dari berbagai aspek kehidupan secara terpadu termasuk tiga unsur 

pendekatan pendidikannya baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik. dengan 

pendidikan Islam diharapkan ke depannya akan terbentuk hamba Allah yang 

shaleh sebagai komponen masyarakat terkecil menuju terbentuknya masyarakat 

terbaik.
14

  

                                                 
14

 Amang Syafrudin, Muslim Visioner, ( Jakarta : Gema Insani ,  2009), cet.ke.1, 

November, hlm.176.  
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 Pendidikan agama Islam dalam pendidikan formal merupakan usaha 

bimbingan, pembinaan terhadap peserta didik dalam meyakini, memahami, 

menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam sehingga menjadi manusia yang 

beriman kepada Allah SWT. Pendidikan agama Islam dapat dihayati sebagai way 

of life yaitu jalan kehidupan sehari-hari, seperti yang tercantum dalam Al-Qur‟an 

surat Ali Imron ayat 114,  

            

          

114. mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh 

kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang Munkar dan bersegera kepada 

(mengerjakan) pelbagai kebajikan; mereka itu Termasuk orang-orang yang 

saleh.
15

 

Dan dalam Al-Qur‟an surat Luqman ayat 13 menyatakan bahwa 

pendidikan agama Islam dilakukan oleh orang dewasa kepada anak didiknya 

menuju manusia beragama, yaitu manusia yang bertakwa kepada Allah SWT.  

        

 

13. dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi 

pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, 

Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang 

besar". 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

pendidikan agama Islam adalah usaha sadar atau kegiatan yang disengaja 

dilakukan untuk membimbing sekaligus mengarahkan anak didik menuju 

terbentuknya pribadi yang utama (insan kamil) berdasarkan nilai-nilai etika Islam 

                                                 
15

 Kementerian Agama, Op.Cit, hlm.51 
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dengan tetap memelihara hubungan baik terhadap Allah SWT (Hablumminallah) 

sesama manusia (hablumminannas), dirinya sendiri dan alam sekitarnya.  

 

2. Tujuan Pembelajaran Qur’an Hadits 

Tujuan pendidikan merupakan faktor yang sangat penting, karena 

merupakan arah yang hendak dituju oleh pendidikan itu. Demikian pula halnya 

dengan Pendidikan Agama Islam, yang merupakan proses kegiatan yang akan 

dicapai dengan usaha pendidikan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta 

berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai 

perwujudan dari pendidikan agama.  

Tujuan pendidikan secara formal diartikan sebagai rumusan klasifikasi, 

pengetahuan, kemampuan dan sikap yang harus dimiliki oleh anak didik setelah 

selesai suatu pelajaran di sekolah, karena tujuan berfungsi mengarahkan, 

mengontrol dan memudahkan evaluasi suatu aktivitas sebab tujuan pendidikan itu 

adalah identik dengan tujuan hidup manusia.  

Dengan uraian di atas tujuan pendidikan agama peneliti sesuaikan dengan 

tujuan Pendidikan Agama di lembaga-lembaga pendidikan formal dan peneliti 

membagi tujuan Pendidikan Agama itu menjadi dua bagian dengan uraian sebagai 

berikut : 

a. Tujuan Umum 

Tujuan umum Pendidikan Agama Islam adalah untuk mencapai kualitas 

yang disebutkan oleh al-Qur‟an dan Hadits sedangkan fungsi pendidikan nasional 

adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mengemban fungsi tersebut 
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pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang tercantum 

dalam Undang-Undang dasar No. 20 Tahun 2003.  

1) Dari tujuan umum pendidikan di atas berarti Pendidikan Agama bertugas 

untuk membimbing dan mengarahkan anak didik supaya menjadi muslim 

yang beriman teguh sebagai refleksi dari keimanan yang telah dibina oleh 

penanaman pengetahuan agama yang harus dicerminkan dengan akhlak 

yang mulia sebagai sasaran akhir dari pendidikan Agama itu. 

2) Menurut Abdul Fattah Jalal tujuan umum pendidikan Islam adalah 

terwujudnya manusia sebagai hamba Allah, ia mengatakan bahwa tujuan 

ini akan mewujudkan tujuan-tujuan khusus. Dengan mengutip surat at-

Takwir ayat 27. Jalal menyatakan bahwa tujuan itu adalah untuk semua 

manusia. Jadi menurut Islam, pendidikan haruslah menjadikan seluruh 

manusia menjadi manusia yang menghambakan diri kepada Allah atau 

dengan kata lain beribadah kepada Allah. 

3) Islam menghendaki agar manusia dididik supaya ia mampu 

merealisasikan tujuan hidupnya sebagaimana yang telah digariskan oleh 

Allah. Tujuan hidup manusia itu menurut Allah adalah beribadah kepada 

Allah, ini diketahui dari surat ad-Dzariyat ayat 56 : 

      

56. dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

mengabdi kepada-Ku.
16

 

 

b. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus pendidikan Agama Islam yang dimaksud disini adalah 

tujuan pembelajaran Qur‟an Hadits, yaitu yang disesuaikan dengan pertumbuhan 

dan perkembangan anak sesuai dengan jenjang pendidikan yang dilaluinya, 

sehingga setiap tujuan Pendidikan Agama pada setiap jenjang sekolah mempunyai 

tujuan yang berbeda-beda. Rumusan tujuan pendidikan agama Islam mengandung 

                                                 
16

 Kementrian Agama, Op.Cit,hlm.521. 
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pengertian bahwa proses pendidikan agama Islam yang dilalui dan dialami peserta 

didik di lembaga pendidikan formal, dimulai dari tahapan kognitif,afektif, dan 

psikomotor. 

Tahapan kognitif meliputi pengetahuan dan pemahan peserta didik 

terhadap ajaran nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam, untuk selanjutnya 

menuju ke tahapan afektif, yakni terbentuknya minat, sikap, dan nilai diri peserta 

didik. Sedangkan tahapan ke tiga, yaitu psikomotorik berupa menumbuhkan 

motivasi dalam diri peserta didik dan tergerak untuk mengamalkan.
17

  

 

3. Ruang Lingkup Pembelajaran Qur’an Hadits  

Secara etimologi al-Qur‟an merupakan mashdar (kata benda) dari kata 

kerja Qoro‟a   yang bermakna Talaa (  ) keduanya berarti : membaca atau 

bermakna jama‟a (mengumpulkan, mengoleksi). Berdasarkan makna pertama 

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

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) karena ia mengumpulkan mengoleksi berita-berita dan 

hukum-hukum.  

Mengenai kata Al-Qur‟an dan maknanya, beberapa ulama berpendapat,
18

 

Diantaranya : 

a. Imam Syafi‟i (105H-204 H) salah satu dari madzhab yang mashur bahwa 

al-Qur‟an tidak merupakan musytaq (kata bentukan) dari apapun ia 

merupakan nama yang secara khusus diberikan oleh Allah untuk kitab suci 

yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. 

b. Imam Al-Farra‟ (wafat 207H) kata al-Qur‟an adalah musytaq kata 

bentukan dari kata “Qoraainu” yang merupakan Isim jamak dari kata 

“Qoriinatun” yang berarti petunjuk atau indikator. 

                                                 
17

 Bloom, Engelhaert, M.D. Et al., Taxonomy of educational objective: Handbook; 

Cognitive domain, (New York: David Mckay, 1979), hlm.589 
18

 Sayyid Quthub, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an,  (Terjemah), (Jakarta : Gema Insani Press, 

1999), hlm. 85. 
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c. Al-Asy‟ri (wafat 324H) kata Al-Qur‟an adalah musytaq dari kata 

“Qarana” yang artinya menggabungkan.  

d. Aj-Jujaj (Wafat 311H) kata Al-Qur‟an adalah mengikuti wazan “Fu‟lanun‟ 

dan la musytaq (kata bentukan ) “ Al-Qou” yang mengandung arti 

penghimpun. 

e. Syaikh Muhammad Khudari beik dalam bukunya Tarikh At Tasyri Al-

Islami, Al-Qur‟an adalah firman Allah yang berbahasa arab, yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan 

diingat selalu yang disampaikan dengan jalan mutawatir, ditulis dalam 

mushaf yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat 

An-naas. 

Sedangkan secara terminologi 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. al-Qur‟an adalah kitab Allah SWT yang terakhir setelah 

kitab taurat, zabur dan injil yang diturunkan melalui para rasul. Hal ini juga 

senada dengan pendapat yang menyatakan bahwa al-Qur‟an kalam atau wahyu 

Allah yang diturunkan melalui perantaraan malaikat jibril sebagai pengantar 

wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW di gua hiro pada tanggal 

17 ramadhan ketika Nabi Muhammad berusia 41 tahun yaitu surat Al-„Alaq ayat 1 

sampai ayat 5. Sedangkan terakhir al-Qur‟an turun yakni pada tanggal 9 zulhijjah 

tahun 10 hijriah yakni surah al-Maidah ayat 3.  

Allah SWT menyebut al-Qur‟an dengan sebutan yang banyak sekali, yang 

menunjukkan keagungan, keberkahan, pengaruhnya dan universalitasnya serta 

menunjukkan bahwa ia adalah penulis bagi kitab-kitab terdahulu sebelumnya. 

Sebutan ini menunjukkan pula fungsi dari al-Qur‟an sebagai firman Allah SWT 

sebagai berikut : 

a. Sebagai petunjuk umat manusia, seperti yang dijelaskan dalam surat Q.s . 

Al-Baqarah 2:185. Q.s. Al-Baqarah 2:2, dan Q.s. Al-Fushilat 41:44. 
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b. Fungsi al-Qur‟an sebagai sumber ajaran Islam sudah diyakini dan diakui 

kebenarannya oleh segenap hukum Islam. Adapun ajarannya meliputi 

persoalan kemanusiaan secara umum seperti hukum, ibadah, ekonomi, 

politik, sosial, budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan seni. Dalam al-

Qur‟an banyak diterangkan pula tentang kisah para nabi dan umat 

terdahulu, baik umat yang taat melaksanakan perintah Allah maupun yang 

mereka yang menentang dan mengingkari ajaranNya. Bagi kita, umat yang 

akan datang kemudian tentu harus pandai mengambil hikmah dan 

pelajaran dari kisah-kisah yang diterangkan dalam al-Qur‟an. 

c. Sebagai mukjizat Nabi Muhammad Saw. Turunnya al-Qur‟an merupakan 

salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Saw. al-Qur‟an 

adalah wahyu Allah yang berfungsi sebagai mu‟jizat bagi Rasulullah 

Muhammad Saw sebagai pedoman hidup bagi setiap Muslim dan sebagai 

korektor dan penyempurna terhadap kitab-kitab Allah yang sebelumnya, 

dan bernilai abadi, sebagai mu‟jizat, al-Qur‟an telah menjadi salah satu 

sebab penting bagi masuknya orang-orang arab di zaman Rasulullah ke 

dalam agama Islam, dan menjadi sebab penting pula bagi masuknya 

orang-orang sekarang, dan (insha Allah) pada masa-masa yang akan 

datang. Ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, dapat 

meyakinkan kita bahwa al-Qur‟an adalah firman-firman Allah, tidak 

mungkin ciptaan manusia apalagi ciptaan Nabi Muhammad Saw yang 

ummi. 

Demikian juga ayat-ayat yang berhubungan dengan sejarah seperti tentang 

kekuasaan di Mesir, Negeri Saba‟. Tsamud, „Ad, Yusuf, Sulaiman, Dawud, 

Adam, Musa dan lain-lain dapat memberikan keyakinan kepada kita bahwa Al-

Qur‟an adalah wahyu Allah bukan ciptaan manusia. Ayat-ayat yang berhubungan 

dengan ramalan-ramalan khusus yang kemudian dibuktikan oleh sejarah seperti 

tentang bangsa romawi, berpecah belahnya Kristen dan lain-lain juga menjadi 

bukti lagi kepada kita bahwa al-Qur‟an adalah wahyu SWT. Bahasa al-Qur‟an 

adalah mu‟jizat besar sepanjang masa, keindahan bahasa dan kerapihan susunan 
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katanya tidak dapat ditemukan pada buku-buku bahasa Arab lainnya. Gaya bahasa 

yang luhur tapi mudah dimengerti adalah merupakan ciri dari gaya bahasa al-

Qur‟an. Karena gaya bahasa yang demikian itulah “Umar bin Khattab masuk 

Islam setelah mendengar al-Qur‟an awal surat Thaha yang dibaca oleh adiknya 

Fathimah, bahkan Abu Jahal musuh besar Rasulullah, sampai tidak membunuh 

Nabi karena mendengar surat ad-Dhuha yang dibaca Nabi.  

Menurut bahasa hadits adalah jadid, yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan 

sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadits juga berarti khabar,artinya 

berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari 

seseorang kepada orang lain. Selain itu, hadits juga berarti qarib, artinya dekat, 

tidak lama lagi terjadi. 

Menurut ahli hadits, pengertian hadits adalah “seluruh perkataan, 

perbuatan, dan hal ihwal tentang Nabi Muhammad SAW”,sedangkan menurut 

yang lainnya adalah “segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik berupa 

perkataan, perbuatan,maupun ketetapannya.” 

Adapun menurut muhadditsin, hadits itu adalah “segala apa yang 

disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu hadits marfu‟(yang 

disandarkan kepada Nabi), hadits mauquf (yang disandarkan kepada 

sahabat)ataupun hadits maqhtu‟ (yang disandarkan kepada tabi‟in).
19

 

Al-Qur‟an merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan Allah. Kitab al-

Qur‟an adalah sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah yang pernah 

diturunkan sebelumnya. al-Qur‟an dan Hadits merupakan sumber pokok ajaran 

Islam dan merupakan rujukan umat Islam dalam memenuhi syariat. Pada tahun 

1958 salah seorang sarjana barat yang telah mengadakan penelitian dan 

penyelidikan secara ilmiah tentang al-Qur‟an mengatakan bahwa : “pokok-pokok 

ajaran al-Qur‟an begitu dinamis serta langgeng abadi, sehingga tidak ada di dunia 
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 H. Bisri Affandi, Dirasat Islamiyyah (ilmu tafsir & Hadits), (Bandung:CV Aneka 

Bahagia Offset, 1993), hlm.57. 



30 

 

 

 

 

 

ini suatu kitab suci yang lebih ari 12 abad lamanya, tetapi murni dalam teksnya. 

Fungsi Hadits terhadap al-Qur‟an meliputi tiga fungsi pokok, 
20

 yaitu : 

a. Menguatkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam al-Qur‟an 

b. Menguraikan dan merincikan yang global (mujmal), mengkaitkan yang 

mutlak dan mentahsiskan yang umum („am), Tafsil, Takyid, dan Takhsis 

berfungsi menjelaskan apa yang dikehendaki al-Qur‟an. Rasulullah 

mempunyai tugas menjelaskan al-Qur‟an sebagaimana firman Allah SWT 

dalam Q.S. An-Nahl ayat 44, 

             

  

44. keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan Kami turunkan 

kepadamu al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa 

yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan, 

 

Menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan dalam al-

Qur‟an. Hukum yang terjadi adalah merupakan produk Hadits /Sunnah yang tidak 

ditujukan oleh al-Qur‟an. Contohnya seperti larangan memadu perempuan dengan 

bibinya dari pihak ibu,haram memakan burung yang berkuku tajam, haram 

memakai cincin emas dan kain sutra bagi laki-laki. 

Ruang lingkup pembelajaran Qur‟an Hadits meliputi masalah dasar ilmu 

al-Qur‟an Hadits, tema-tema yang ditinjau dari al-Qur‟an dan Hadits, dan tujuan 

dari pembelajaran al-Qur‟an dan Hadits tersebut. 

a. Masalah dasar-dasar ilmu al-Qur‟an dan al-Hadits, meliputi : 

1) Pengertian al-Qur‟an menurut para ahli 

2) Pengertian hadits,sunnah,khabar,atsar dan hadits qudsi 

3) Bukti keotentikan al-Qur‟an ditinjau dari segi keunikan redaksinya, 

kemukjizatannya, dan sejarahnya 
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4) Isi pokok ajaran al-Qur‟an dan pemahaman kandungan ayat-ayat yang 

terkait dengan isi pokok ajaran al-Qur‟an. 

5) Fungsi al-Qur‟an dalam kehidupan 

6) Fungsi hadits terhadap al-Qur‟an 

7) Pengenalan kitab-kitab yang berhubungan dengan cara-cara mencari 

surat dan ayat dalam al-Qur‟an pembagian hadits dari segi kuantitas 

dan kualitasnya 

b. Tema-tema yang ditinjau dari perspektif al-Qur‟an dan al-Hadits, yaitu : 

1) Manusia dan tugasnya sebagai khalifah di bumi. 

2) Keikhlasan dalam beribadah  

3) Nikmat Allah dan cara mensyukurinya  

4) Perintah menjaga kelestaraian lingkungan hidup 

5) Pola hidup sederhana dan perintah menyantuni para dhuafa 

6) Berkompetisi dalam kebaikan 

7) Amar ma‟ruf nahi mungkar 

8) Ujian dan cobaan manusia 

9) Tanggung jawab manusia terhadap kelurga dan masyarakat 

10) Berlaku adil dan jujur 

11) Toleransi dan etika pergaulan 

12) Etos kerja 

13) Makanan yang halal dan baik 

14) Ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 

c. Mata pelajaran al-Qur‟an Hadits bertujuan untuk : 

1. Meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap al-Qur‟an hadits 

2. Membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam al-

Qur‟an dan hadits sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi 

kehidupan 
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3. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan isi kandungan al-Qur‟an 

dan hadits yang dilandasi oleh dasar-dasar kelimuan tentang al-Qur‟an 

dan hadits. 

Standar kompetensi lulusan mata pelajaran al-Qur‟an Hadits tingkat 

Madrasah Aliyah adalah : Memahami isi pokok al-Qur‟an, fungsi, dan bukti-bukti 

kemurnian, istilah-istilah hadits, fungsi hadits terhadap al-Qur‟an, pembagian 

hadis ditinjau dari segi kuantitas dan kualitasnya, serta memahami dan 

mengamalkan ayat-ayatnya al-Qur‟an dan hadits tentang manusia dan tanggung 

jawabnya dimuka bumi, demokrasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.
21

 

 

4.    Pengertian Hadits 
 

Hadits  merupakan  isim  dari  tahdits,  yang  berarti  pembicaraan
22 

.  

Hadits menurut bahasa (lughat) yaitu : 

1.   Al-jadid (sesuatu yang baru), lawan kata al-qadim (sesuatu yang lama). 

2.   Al-Khabar (berita), yaitu sesuatu yang diprcayakan dan dipindahkan dari 

seseorang kepada orang lain. 

3.   Al-qarib (yang dekat, belum lama terjadi).
23

 

Sedangkan menurut istilah ahli hadits, yaitu : 

 

 م ص هلاوقا ل اعفاوههلاوحاو 

 

“Segala  ucapan  Nabi  Saw,  Segala  perbuatan  beliau  dan  segala  keadaan 

beliau”. 
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 Peraturan Menteri Agama RI, Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan 

Agama Islam, tahun 2008. 
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 Subhi As-Shalih, Membahas Ilmu-Ilmu Hadits (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 
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 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Seajarah dan Pengantar Ilmu   

Hadits(Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm.1 
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Para muhaddisin berbeda-beda pendapatnya dalam menafsirkan al-hadits. 

Perbedaan tersebut disebabkan karena terpengaruh oleh terbatas dan luasnya 

obyek  peninjauuan  mereka  masin-masing.  Dan  perbedaan  sifat  peninjauan 

mereka itu melahirkan dua macam ta‟rif al-Hadits, yaitu ta‟rif yang terbatas 

dan ta‟rif yang luas. 

Dalam mata pelajaran al-Qur‟an Hadits ada unsur-unsur pokok yang 

diharapkan peserta didik dapat : 

a. Membaca al-Qur‟an dan Hadits dengan benar dan baik (sesuai dengan 

ilmu tajwid) 

b. Hafal surah atau hadis tertentu, terutama untuk keperluan shalat. 

c. Mengartikan (menerjemahkan) ayat atau surah atau hadits tertentu. 

d. Memahami isi kandungan ayat atau surah dan hadits tertentu.  

5.   Klasifikasi Hadits. 

Berdasarkan dari segi kuantitasnya atau jumlah rawi hadits, maka 

dibagi menjadi dua bagian, yaitu : 

1.  Hadits Mutawatir, yaitu : 

Mutawatir menurut bahasa, berarti mutatabi’ yang (datang) berturut- 

turut, dengan tidak ada jaraknya. Sedankan menurut istilahdapat didefinisikan 

sebagai berikut: 

Hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang secara tradisi tidak 

mungkin mereka sepakat untuk berdusta. (jumlah banyak itu) dari awal sanad 

sampai akhirnya dengan syarat jumlah itu tidak kurang pada setiap tingkatan 

sanadnya.
24

 

2.   Hadits Ahad. 

Ahad jamak dari “Ahada”, menurut bahasa “al-wahid” yang berarti 

satu. Dengan demikian hadits ahad adalah Hadits yang diriwayatkan oleh satu 

orang. Sedangkan Hadits ahad menurut istilah dan banyak didefinisikan oleh para 

ulama adalah sebagai berikut: 
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“Khabar yang jumlah perawinya tidak sampai jumlah perawi Hadits 

mutawatir, baik perawinya itu satu, dua, tiga, empat, lima dan seterusnya yang  

tidakmemberikan  pengertian  bahwa  jumlah  perawi  tersebut  tidak sampai 

kepada jumlah perawi Hadits mutawatir.”
25 

Berdasarkan dari segi kualitasnya atau mutu atau nilainya maka hadits 

itu terbagi menjadi tiga bagian, yakni: 

a.   Hadits Shahih. 

Para ulama hadits memberikan definisi hadits shahih sebagai “hadits yang 

sanadnya bersambung, dikutip oleh orang yang adil lagi cermat dari orang yang 

sama, sampai berakhir pada Rasulullah Saw. atau kepada sahabat atau kepada 

tabiin, bukan hadits yang syadz (cntroversial) dan terkena illat, yang 

menyebabkan cacat dalam penerimannya.”
26

 

b.   Hadits Hasan. 

Menurut bahasa hasan sifat Musyabbahah dari “Al Husn” yang 

mempunyai arti “Al Jamal” (bagus), sedangkan secara istilah, para ulama berbeda 

pendapat dalam men-definisikannya karena melihat bahwa ia merupakan 

pertengahan antara Hadits Shahih dan Dhaif, dan juga karena sebagian ulama 

mendefinisikan sebagai salah satu bagiannya.
27

 

Sebagian berpendapat hadits yang sanadnya bersambung yang diriwayatkan 

oleh orang yang adil yang berkurang sifat dlobithnya dan bersih dari syadz dan 

illat. 

c.   Hadits Dla‟if. 

Hadits dhaif yaitu hadits yang tidak memenuhi standarisasi hadits shahih  

maupun  hadits  hasan,  hadits  ini  tidak  bisa  dijadikan  sebagai hujjah.
28
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B. Pembelajaran Tahfidzul Qur’an  

1. Definisi Tahfidzul Qur‟an 

Tahfidzul Qur‟an berasal dari kata “Hafadza” berarti menjaga dan “al-

Qur‟an” berarti bacaan. Tahfidzul Qur‟an berarti menjaga bacaan yang berupa 

firman Allah yang tertulis dalam al-Qur‟an. Cara yang digunakan untuk menjaga 

bacaan al-Qur‟an adalah dengan menghafalkan, adapun maksud dan tujuan 

menghafal tersebut tetap dalam tataran usaha untuk menjaga hafalan bacaan al-

Qur‟an. 

Menghafal al-Qur‟an merupakan hal yang penting untuk dilakukan oleh 

setiap muslim dan seorang penuntut ilmu, mengingat Al-Qur‟an adalah firman 

Allah SWT. Berkata Imam Nawawi : “ Hal pertama (yang harus diperhatikan oleh 

seorang penuntut ilmu) adalah menghafal al-Qur‟an, karena dia adalah ilmu yang 

terpenting, bahkan para ulama salaf tidak akan mengajarkan hadits dan fiqih 

kecuali bagi siapa yang telah hafal al-Qur‟an. Kalau sudah hafal al-Qur‟an jangan 

sekali-kali menyibukkan diri dengan hadits dan fikih atau materi lainnya, karena 

akan menyebabkan hilangnya sebagian atau bahkan seluruh hafalan al-Qur‟an”.
29

 

Menghafal al-Quran memiliki landasan yang cukup kuat dan tidak bisa 

dipisahkan dari kehidupan manusia, yaitu landasan agama. al-Qur‟an dikenal oleh 

manusia dari berbagai ciri dan sifatnya. Salah satu ciri dan sifat al-Qur‟an adalah 

dijamin keasliannya dan kemurniannya oleh Allah SWT. Sifat ini tidak dimiliki 

oleh kitab-kitab suci sebelumnya. Kemurniannya senantiasa terjaga     sejak 

diturunkannya kepada nabi Muhammad SAW, sekarang dan sampai hari 

kiamat kelak. Hal ini terjadi karena dalam lafal-lafal al-Qur‟an, redaksi maupun 

ayat-ayatnya mengandung makna keindahan, kenikmatan, dan kemudahan. Hal 

ini memudahkan bagi orang yang bersungguh-sungguh  untuk   menghafal   dan   
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menyimpan   al-Quran dalam hatinya.
30 

Allah SWT. Berfirman dalam Qs.Al-Hijr 

ayat 9: 

“Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-Quran dan kami benar-benar 

memeliharanya.”
31

 

Ayat diatas meyakinkan kepada orang- orang yang beriman akan 

kemurnian al-Quran. Bukan berarti umat Islam terlepas dari tanggung jawab 

dan kwajiban untuk memelihara kemurniannya dari upanya pemalsuan ayat-ayat 

al-Quran.
32

 

Quraish Shihab memaparkan dalam Tafsir al-Misbah, bahwa ayat ini 

merupakan dorongan kepada orang-orang kafir untuk mempercayai al-Qur'an 

sekaligus memutus harapan mereka untuk dapat mempertahankan keyakinan 

sesat mereka. Betapa tidak, al-Qur'an dan nilai-nilainya tidak akan punah tetapi 

akan bertahan. Itu berarti bahwa kepercayaan yang bertentangan dengannya, 

pada akhirnya — cepat atau lambat — pasti akan dikalahkan oleh ajaran al-

Qur'an. Dengan demikian, tidak ada gunanya meteka memeranginya dan tidak 

berguna pula mempertahankan kesesatan mereka.
33

 

 

2.  Keutamaan menghafal al-Quran 
 

            Menghafal al-Quran memiliki keutamaan yang sangat banyak. Badrun 

bin Nasir Al-Badri menerangkan sebagai berikut:
34

 

1)  Penghafal al-Quran menjadi manusia yang terbaik.
35
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Hujjaj bin Minhal telah menyampaikan kepada kami, Syu‟bah telah 

menyampaikan kepada kami, dia berkata, al-Qamah bin Mursad telah 

mengabarkan kepada saya, dia berkata, saya telah mendengar Sa‟d bin U‟baidah, 

dari Abdurrahman As-sulami, dari Usman ra. Berkata, Nabi SAW. Telah 

bersabda,” sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari al-Qur‟an kemudian 

mengajarkannya. 

2)  Penghafal al-Qur‟an mendapat kenikmatan yang tiada bandingnya. 

Ali bin Ibrahim telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, Rauh 

telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, su‟bah telah menyampaikan 

kepada kami, dari Sulaiman, dia berkata, saya telah mendengar   dari   Dukwan,   

dari   Abi   Hurairah   ra.   Berkata, bahwasanya Rasulullah SAW telah 

bersabda,” tidak boleh menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh orang yang lain 

kecuali dua hal: yaitu orang yang diberi oleh Allah SWT keahlian dalam al-

Quran maka dia melaksanakannya (mengamalkannya) pada malam  dan  siang.  

Dan  seseorang  yang diberi  harta  oleh  Allah kemudian ia menginfakkannya 

sepanjang siang dan malam.”
36

 

 

3)  Penghafal al-Qur‟an mendapat syafaatnya dihari kiamat. 
 

Hasan bin Ali Al-Huluwan telah menyampaikan kepada saya, Abu 

Taubah telah menyampaikan kepada kami, Mu‟awiyah telah menyampaikam 

kepada kami, dari Zaid, bahwasanya dia telah mendengar  Aba  Salamah  

berkata,  Abu  Umamah  Al-Bahili  ra. Telah menyampaikan kepada kami, 

Rasulullah SAW telah bersabda,” bacalah al-Qur‟an, sesungguhnya dia akan 

datang pada hari  kiamat  untuk  memberi  pertolongan  kepada  ahlinya  (orang 

yang membaca, menghafal dan mengamalkannya”) 
37
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4)  Penghafal al-Qur‟an mendapat pahala berlipat ganda. 
 

Muhammad  bin  Basyar  teleh  menyampaikan  kepada  kami, Abu  

Bakar  Al-Hanafi  telah  menyampaikan  kepada  kami,  Ad- Dahah bin Usman 

telah menyampaikan kepada kami, dari ayub bin musa,dia berkata saya telah 

mendengar muhammad bin ka‟ab Al- Qorzai dia berkata,saya telah mendengar 

Abdullah bin mas‟ud ra. Dia berkata, Rasulullah SAW. telah bersabda,”Barang 

siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur‟an maka untuknya satu kebaikan 

dan satu satu kebaikan yang dilipatgandakan menjadi 10 kebaikan. Saya tidak 

mengatakan alif lam mim satu huruf tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan 

mim satu huruf.” 
38

 

5)  Penghafal al-Qur‟an dikumpulkan bersama para malaikat. 
 

Dari Aisyah ra. Berkata, Rasulullah SAW. Bersabda,”Orang yang 

membaca Al-Qur‟an dan dia mahir dalam membacanya maka dia dikumpulkan 

bersama malaikat yang mulia lagi berbakti. Sedangkan  orang  yang  membaca  

al-Qur‟an  dan  dia  masih terbata-bata dan merasa berat dalam membacanya 

maka dia mendapat dua pahala.” 
39

 

6)  Penghafal al-Quran adalah keluarga Allah SWT.
40  

Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam ahmad berkata, 

Abdullah telah menyampaikan kepada kami, dari bapaknya, dari Abu Ubaidah 

Al-Hadad dari Abdurrahman bin Badil bin Maisaroh, Ia berkata, Bapakku telah 

menceritakan kepadaku dari Anas, dia berkata, Rasulullah SAW. telah bersabda,” 

sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga yang terdiri  dari  manusia.”  Kata  

An-Nas  selanjutnya,”  lalu  Rasullah SAW ditanya,” siapakah mereka itu wahai 

Rasulullah?” beliau menjawab, “ya ahli al-Qur‟an (orang yang membaca atau 
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menghafal  Al-Quran  dan  mengamalkan  isinya).  Mereka  adalah keluarga 

Allah dan orang-orang yang istimewa bagi Allah.”
41 

 

7)  Penghafal al-Qur‟an adalah manusia pilihan Allah SWT untuk 

      menerima warisan kitab suci tersebut.
42

 

Allah   SWT   menerangkannya   dalam   Qs.   Fatir   ayat   32. Kemudian 

kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih diantara hamba-

hamba kami, lalu diantara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, 

dan diantara mereka ada  yang pertengahan, dan diantara mereka ada (pula) 

yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah yang demikian itu adalah 

karunia yang amat besar.
43

 

8)  Menghafal al-Qur‟an adalah ibadah yang paling utama dan  

       jamuan kepada kekasihnya.
44

 

      Allah SWT menerangkannya dalam Qs. fatir ayat 29. 

Sesunggunya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan 

shalat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada 

mereka dengan diam-diam dan terang- terang, mereka itu mengharapkan 

perniagaan yang tidak akan merugi.
45

 

 

3.  Faktor-faktor dalam menghafal al-Qur‟an. 
 

Seseorang   yang   ingin   berhasil   dalam   menghafal   al-Qur‟an   

harus memperhatikan faktor-faktor yang mendukung, diantaranya ialah: 

a.   Usia yang cocok (ideal) 
 

Sebenarnya tidak ada batasan usia tertentu secara mutlak untuk memulai 

menghafal al-Qur‟an, akan tetapi tingkat   usia seseorang berpengaruh terhadap 
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keberhasilan menghafal al-Qur‟an. Seseorang penghafal yang berusia lebih muda 

akan lebih potensial daya serapnya terhadap materi-materi yang dibaca, dihafal 

atau didengar ketimbang dengan mereka yang berusia lanjut, meskipun tidak 

mutlak. Dalam hal ini, ternyata usia dini atau anak-anak mempunyai daya 

rekam yang kuat terhadap sesuatu yang dilihat, didengar atau dihafal. Karena 

usia yang relatif muda belum banyak terbebani oleh problema hidup yang 

memberatkan sehingga ia akan lebih cepat menciptakan konsentrasi untuk  

mencapai  sesuatu  yang  diiginkannya,  maka  usia  yang  ideal untuk menghafal 

adalah berkisar antara 6-21 tahun. Namun, bukan berarti usia di atas 21 tidak bisa 

menghafal al-Qur‟an. Rasul danpara sahabat menghafal dalam usia yang cukup tua. 

Menghafal al-Qur‟an butuh modal kesungguhan yang menghujam di dada, dan 

tekad yang membaja, mudah-mudahan Allah memberikan jalan kemudahan. Firman 

Allah dalam Q,s. Al-„Ankabut : 69. 

Disebut  juga  dalam  buku  psikologi  perkembangan,  bahwa anak-anak 

yang berumur 6-7 tahun dianggap matang untuk belajar di sekolah dasar, jika: 

1)  Kondisi jasmani yang cukup sehat dan kuat untuk melakukan tugas  

      di sekolah. 

2)  Ada keinginan belajar 
 

3)  Perkembangan perasaan sosial telah memadai 
 

4)  Syarat-syarat lain: Fungsi jiwa (daya ingat, cara berfikir, daya pendengaran 

sudah berkembang yang diperlukan untuk belajar membaca). Anak telah 

memperoleh cukup pengalaman dari rumah untuk dipergunakan sebagai dasar 

bagi pelajaran permulaan, karena pada apa yang telah diketahui oleh anak.
46

 

 

b.  Pengaturan waktu dan pembatasan. 
 

Pengaturan waktu dan pembatasan pelajaran adalah merupakan faktor 

terpenting untuk menghafal al-Qur‟an. Pengaturan waktu dan pembagiannya 

sehingga menjadi satuan yang tepat, umpamanya ada jam-jam pagi dan siang, 
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akan memperoleh hasil yang optimal. Fungsi terpenting yang dapat dirasakan 

dari pembagian waktu, adalah memperbarui semangat dan kemauan, meniadakan 

kejemuan dan kebosanan, membiasakan syiar-syiar yang lembut, mengupayakan 

adanya kesungguhan, mengurangi senda gurau, perangkat ini adalah 

merupakan ciri-ciri muslim yang paling mendalam.
47

 

 

Dalam kaitannya dengan upanya menghafal al-Qur‟an tampak adanya 

tanda-tanda pentingnya pembagian waktu, di antaranya: 

1)  Untuk menghafal  al-Qur‟an sebaiknya kita  memilih  waktu  yang paling 

tepat. Di antaranya penghafal al-Qur‟an ada yang menghafal al-Qur‟an secara 

khusus, yakni tidak ada kesibukan lain kecuali menghafal al-Qur‟an saja. Bagi 

mereka yang tidak mempunyai kesibukan lain dapat mengoptimalkan seluruh 

waktu dan memaksimalkan  seluruh  kapasitas  waktu  menghafal    dan  akan 

lebih cepat selesai. Sebaliknya bagi mereka yang mempunyai kesibukan lain 

harus pandai-pandai memanfaatkan waktu. Di antara waktu yang paling tepat 

adalah:
48

 

 

a)  Waktu sebelum terbit fajar 
 

b)  Setelah fajar hingga terbit matahari  

c)  Setelah bangun tidur dari siang 

d)  Setelah shalat fardhu 
 

e)  Waktu diantara magrib dan isya‟ 
 

2)  Mengatur waktu untuk menghafal dan untuk lainnya. Para ahli jiwa 

(psikologi) berpendapat bahwa pengaturan waktu yang baik akan berpengaruh 

besar terhadap melekatnya materi.Siapa yang menghafal nash (teks ) selama satu 

bulan maka hafalannya  akan  melekat  erat  dan  bertahan  lama  dibandingkan 

orang yang membaca teks yang sama dalam waktu satu minggu. 

3)  Tidak memaksakan mengulang-ulang dengan sekaligus karena hal tersebut  

dapat  menimbulkan  kejenuhan.  Orang  yang  menghafal satu jam lalu 
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beristirahat agar materi yang baru dihafal mengendap dalam benak, lebih baik 

dibandingkan mereka yang membaca al- Qur‟an dalam waktu satu hari penuh 

dalam keadaan lelah lesu.
49

 

 

c.   Tempat Menghafal 

Tempat yang ideal untuk menghafal al-Qur‟an, yaitu: 
50

 
 

1)  Jauh dari kebisingan 
 

2)  Bersih dan suci dari kotoran dan najis 
 

3)  Cukup ventilasi untuk terjaminnya pergantian udara 
 

4)  Cukup penerangan 
 

5)  Tidak memungkinkan timbulnya gangguan-gangguan,  

yakni jauh dari telephon, atau ruang tamu, atau tempat yang bukan biasa 

untuk mengobrol. Jadi pada dasarnya tempat menghafal harus dapat menciptakan 

suasana yang penuh untuk konsentrasi dalam menghafal al-Qur‟an 

 

d.  Materi menghafal al-Qur‟an 
  

Materi adalah sisi yang diberikan   kepada   siswa pada saat 

berlangsungnya belajar mengajar.
51

Sedangkan materi yang diberikan dalam 

menghafal al-Qur‟an berupa materi bacaan yang terdiri dari: 

1)  Makhraj al-Huruf 
 

Yaitu tempat asal keluarnya huruf ada lima tempat diantaranya: 
 

a)  Keluar dari lubang mulut  
 

b)  Tenggorokan  
 

c)  Lidah  
 

d)  Bibir  
 

e)  Hidung  
 

2)  Ilmu Tajwid 
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Yaitu:  Ilmu yang mempelajari tentang pemberian huruf tentang hak-haknya  

dan  mustahatnya, seperti  tafkhim,  tarqiq,  qalqalah, mad dan lain-lain. 

3)  Kefasihan dalam membaca 
 

4)  Kelancaran dalam membaca.
52

 
 

Situasi  dan  kondisi  suatu  tempat  ikut  mendukung  tercapainya program 

menghafal al-Qur‟an. Oleh karena itu untuk menghafal al-Qur‟an diperlukan 

tempat yang ideal untuk terciptanya konsentrasi. 

 

e.  Faktor-Faktor Psikologis dalam Menghafal al-Qur‟an 
 

Dalam kegiatan menghafal al-Qur‟an terdapat juga faktor-faktor 

psikologis yang mempengaruhi keefektifannya hal ini perlu diperhatikan 

sungguh-sungguh oleh santri demi kesuksesan dalam menghafal al-Qur‟an 

Faktor-faktor psikologis tersebut diantaranya: 
 

1)  Kecerdasan atau Intelegensi 
 

Pada intinya aktivitas  menghafal adalah dominasi kerja otak untuk 

mampu menangkap dan menyimpan stimulus yang kuat. Kecerdasan otak 

mempunyai peran yang besar dalam menentukan cepat lambatnnya santri 

menjadi hafidz dan hafidzah. 

Kecerdasan sering disamakan dengan intelegensi. Kecerdasan merupakan 

kemampuan psiko-fisik dalam meraksi rangsangan intelegensi seseorang   tidak 

dapat diragukan sangat menentukan tingkat  keberhasilan belajar.  Oleh  karena  

itu  berlakulah sebuah hukum, semakin tinggi kemampuan intelegensi seseorang, 

maka semakin besar peluangnya untuk meraih sukses.
53

 

 
2)  Minat 
 

Minat merupakan alat komunikasi pokok dalam melakukan suatu 

kegiatan. Tidak mungkin seseorang mau berusaha mempelajari sesuatu bahkan 

menghafal al-Qur‟an dengan sebaik-baiknya, jika ia tidak mengetahui betapa 
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pentingnya dari hasil yang akan mendorongnya untuk mencurahkan perhatian 

serta memusatkan fungsi jiwa pada kegiatan tersebut. 

 

3)  Motivasi 
 

Adanya unsur motivasi yang tepat akan semakin mempermudah dalam 

mencapai keberhasilan dalam menghafal al-Qur‟an.
54

 Di samping faktor-faktor 

psikologi tersebut di atas, terdapat juga hal-hal yang dapat menguatkan hafalan 

dan merusak hafalan. Hal-hal yang dapat menguatkan hafalan adalah tekun atau 

rajin belajar, aktif,   mengurangi   makan,   shalat   malam,   banyak   membaca 

shalawat nabi dan sering membaca al-Qur‟an. Adapun hal-hal yang dapat 

merusak hafalan adalah : banyak berbuat maksiat, banyak melakukan  dosa,  

banyak  susah,  prihatin  memikirkan  harta,  dan terlalu banyak kerja.
55

 

 

Strategi atau cara menghafal al-Qur‟an dipesantren pada dasarnya yang 

terpenting adalah adanya minat yang besar dari santri dalam menghafal al- 

Qur‟an, dan dididukung oleh keaktifan santri dan ustadz, nyai  atau  kiyai nya 

dalam proses penghafalan al-Qur‟an
56

 Ada beberapa strategi yang digunakan 

dalam menghafal al-Qur‟an yaitu Strategi pengulangan ganda untuk mencapai 

tingkat hafalan yang baik tidak cukup hanya dengan sekali proses menghafal 

saja, namun penghafalan itu harus dilakukan berulang-ulang karena pada 

dasarnya ayat-ayat al-Qur‟an itu meskipun sudah dihafal, akan tetapi juga cepat 

hilangnya. Maka supaya ayat-ayat al-Qur‟an  itu  tidak  lepas  dari  ingatan  harus  

diulang  secara  terus menerus yaitu dimulai dari pagi sampai pagi hari lagi. 

Untuk menanggulangi masalah seperti ini, maka perlu sistem 

pengulangan ganda. Umpamanya, jika pada waktu pagi hari telah mendapatkan 

hafalan satu muka, maka pada sore harinya diulang kembali sampai pada tingkat 

hafalan yang mantap. Semakin banyak pengulangan, maka semakin kuat 

pelekatan hafalan itu dalam ingatan, lisan pun akan membentuk gerak reflek 

untuk menghafalkannya. 
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b.  Tidak beralih pada ayat-ayat berikutnya, sebelum ayat yang  

      sedang dihafal benar-benar hafal. 

Pada umumnya, kecenderumgan seseorang dalam menghafal al- Qur‟an 

ialah  cepat-cepat selesai, atau  cepat mendapatkan sebanyak- banyaknya dan 

cepat menghatamkannya. Sehinngga ketika ada ayat- ayat yang belum dahafal 

secara sempurna, maka ayat-ayat itu dilewati begitu saja, karena pada dasarnya 

ayat-ayat tersebut lafadznya sulit untuk dihafal, ketika akan mengulang kembali 

ayat tersebut, menyulitkan sendiri bagi penghafal. Maka dari itu usahakan lafadz 

harus yang dihafal harus lancar, sehingga mudah untuk mengulamgi kembali. 

c.   Menghafal urutan-urutan ayat yang dihafalkannya dalam satu  

      kesatuan jumlah setelah benar-benar hafal ayat-ayatnya.  

Untuk  mempermudah  proses  ini,  maka  memakai  al-Qur‟an  yang 

disebut dengan al-Qur‟an Pojok akan sangat membantu. Dengan demikian 

penghafal akan lebih mudah membagi sejumlah ayat dalam rangka menghafal 

rangkaian ayat-ayatnya. Dalam hal ini sebaiknya setelah mendapat hafalan-

hafalan ayat sejumlah satu maka, dilanjutkan dengan mengulang-ulangi sehingga 

disamping   hafal bunyi masing- masing ayatnya, ia juga hafal tertib ayat-

ayatnya. 

d.  Menggunakan satu jenis mushaf 
 

Di antara strategi menghafal yang banyak membantu proses menghafal 

al-Qur‟an ialah menggunakan satu jenis mushaf, walaupun tidak ada keharusan 

menggunakannya. Hal ini perlu diperhatikan, karena bergantinya penggunaan 

satu mushaf kepada mushaf yang lain akan membingungkan pola hafalan dalam 

bayangannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aspek visual sangat 

mempengaruhi dalam pembentukan hafalan baru. 

e.  Memahami (pengertian) ayat-ayat yang dihafalnya. 
 

Memahami  pengertian,  kisah  atau  asbabunnuzul  yang  terkandung 

dalam ayat yang sedang dihafalnya merupakan unsur yang sangat mendukung 

dalam mempercepat proses menghafal al-Qur‟an. Pemahaman itu sendiri akan 
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lebih memberi arti bila didukung dengan pemahaman terhadap makna kalimat, 

tata bahasa, dan struktur kalimat dalam satu ayat dengan demikian maka 

penghafal yang menguasai bahasa Arab dan memahami struktur bahasanya akan 

lebih   banyak mendapatkan  kemudahan  daripada  mereka  yang  tidak  

mempunyai bekal penguasaan bahasa Arab sebelumnya. 

f.   Memperhatikan ayat-ayat yang serupa. 
 

Ditinjau dari aspek makna, lafadz dan susunan atau struktur bahasanya 

diantara ayat-ayat dalam al-Qur‟an, banyak yang terdapat keserupaan atau 

kemiripan antara satu dengan yang lainnya. 

Ada beberapa ayat yang hampir sama, di mana sering terbolak-balik. 

Kalau menghafal tidak teliti dan tidak memperhatikan, maka dia akan sulit 

menghafalkannya. Oleh karena itu ayat-ayat yang mempunyai kemiripan dengan 

ayat yang lainnya dikelompokkan secara tersendiri, sehingga dengan begitu si 

penghafal dapat membedakaanya. 

g.   Disetorkan pada seorang pengampu. 
 

Menghafal   al-Qur‟an   memerlukan   adanya   bimbingan   yang   terus 

menerus daru seorang pengampu (kyai), baik untuk menambah setoran hafalan 

baru, atau untuk mengulang kembali ayat-ayat yang telah disetorkannya 

terdahulu. Menghafal al-Qur‟an dengan sistem setoran kepada   seorang   

pengampu   akan   lebih   baik   dibanding   dengan menghafal sendiri dan juga 

memberikan hasil yang berbeda.
57

 

 
f.   Problematika Umum dalam Menghafal al-Qur‟an 
 

Problem  yang dihadapi  oleh  yang sedang dalam  proses menghafal  

al- Qur‟an  memang  banyak  dan  bermacam-macam  mulai  dari  pengembangan 

minat  penciptaan  lingkungan  pembagian  waktu  sampai  pada  metode  itu 

sendiri. 

Adapun Problem yang umumnya sering ditemui oleh calon khafidz- 

khafidzah adalah: 
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1.  Cepat lupa bagaimana cepat menghafal 
 

2.  Banyaknya kesepadanan ayat dalam struktur ayat 
 

3.  Sewaktu-waktu lupa atau fanding, dan barangkali ini merupakan sebab paling  

jelas   bagi   terjadinya  kelupaan-kelupaan  yang  datang  secara bertahap 

karena pengaruh dari jaringan-jaringan sel-sel yang semangatnya lemah karena 

tidak diperbarui 

4.  Terhalang ingatan yang disebabkan. 
 

a.   Masuknya  hafalan-hafalan  lain  yang  serupa,  sehingga   

     melepaskan berbagai hal yang sudah dihafal. 

b.  Benturan  yang  dapat  mengubah  berbagai  proses  hafalan   

    menjadi hilang. 

c.   Perasaan tertentu yang terkristal dalam jiwa seperti rasa takut,  

    sakit syaraf dan gangguan jiwa.
58

 

 

5.  Timbulnya kejenuhan  yang disebabkan seseorang terlalu memeras   

dan memaksa untuk mengungat bacaan al-Qur‟an yang telah dibaca. 

Problematika  yang  dihadapi  oleh  penghafal  al-Qur‟an  itu  secara  garis 

besarnya dapat dirangkum sebagai berikut: 

a.   Menghafal itu susah 
 

b.  Ayat-ayat yang dihafal lupa lagi 
 

c.   Banyaknya ayat-ayat yang serupa  

d.  Banyaknya gangguan kejiwaan 

e.   Gangguan lingkungan 
 

f.   Banyaknya kesibukan dan lain-lain 

 

4.    Kiat-kiat Praktis Menghafal al-Qur‟an 

Untuk mempermudah agar seseorang menghafal al-Qur‟an maka perlu 

diterapkan langkah-langkah sebagai berikut : 
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1. Langkah pertama: Seseorang yang ingin hafal al-Qur‟an hendaknya 

mengikhlaskan niatnya hanya karena Allah saja. Dengan niat ikhlas, maka 

Allah akan membantu anda dan menjauhkan anda dari rasa malas dan bosan. 

Suatu pekerjaan yang diniatkan ikhlas, biasanya akan terus dan tidak berhenti. 

Berbeda kalau niatnya untuk mengejar materi ujian atau hanya ingin ikut 

perlombaan, atau karena yang lain. 

2. Langkah kedua: hendaknya setelah itu, ia melakukan Sholat Hajat dengan 

memohon kepada Allah agar dimudahkan di dalam menghafal al-Qur‟an. 

Waktu shalat hajat ini tidak ditentukan dan do‟anya pun diserahkan kepada 

masing-masing pribadi. Hal ini sebagaimana yang diriwiyatkan Hudzaifah, 

ra.,yang berkata,”bahwasannya Rasulullah jika ditimpa suatu masalah beliau 

langsung mengerjakan sholat.” 

3. Langkah Ketiga : Memperbanyak do‟a untuk menghafal al-Qur‟an. Doa ini 

memang tidak terdapat dalam hadits, akan tetapi seorang muslim bisa berdo‟a 

menurut kemampuan dan bahasannya masing-masing. 

4. Selanjutnya adalah memperbaiki Bacaan. Sebelum mulai menghafal, 

hendaknya kita memperbaiki bacaan al-Qur‟an agar sesuai dengan tajwid. 

Perbaikan bacaan meliputi beberapa hal, diantaranya : 

a. Memperbaiki Makhroj Huruf 

b. Memperbaiki Harakat Huruf 

5. Untuk menunjang agar bacaan baik, hendaknya hafalan yang ada, kita 

setorkan kepada orang lain, agar orang tersebut membenarkan jika bacaan kita 

salah. Kadang,kita menghafal sendiri sering terjadi kesalahan dalam bacaan 

kita. Karena kita tidak pernah menyetorkan hafalan kita kepada orang lain. 

Sehingga kesalahan itu terus terbawa dalam hafalan kita, dan kita 

menghafalnya dengan bacaan tersebut bertahun-tahun lamanya tanpa 

mengetahui bahwa itu salah. Sampai orang lain yang mendengarkannya 

akhirnya memberitahukan kesalahan tersebut. 

Faktor lain agar bacaan kita baik dan tidak salah, adalah memperbanyak untuk 

mendengar MP3 bacaan al-Qur‟an murattal dari syeikh yang mapan dalam 
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bacaannya.kalau bisa, tidak hanya sekedar mendengar sambil mengerjakan 

pekerjaan lain, akan tetapi mendengar dengan serius dan secara teratur. 

6. Untuk menguatkan hafalan, hendaknya kita mengulangi halaman yang sudah 

kita hafal sesering mungkin, jangan sampai kita sudah merasa hafal satu 

halaman, kemudian kita tinggal hafalan tersebut dalam tempoh yang lama, hal 

ini akan menyebabkan hilangnya hafalan tersebut. 

7. Faktor lain yang menguatkan hafalan adalah menggunakan seluruh panca 

indra yang kita miliki. Maksudnya kita menghafal bukan hanya dengan mata 

saja, akan tetapi dibarengi dengan membacanya dengan mulut kita, dan kalau 

perlu kita lanjutkan dengan menulisnya ke dalam buku atau  papan tulis. Ini 

sangat membantu hafalan seseorang. Ada beberapa teman dari Marokko yang 

menceritakan bahwa cara menghafal al-Qur‟an yang diterapkan di sebagian 

daerah di Marokko adalah dengan menuliskan hafalannya di atas papan kecil 

yang dipegang oleh masing-masing murid, setelah mereka bisa menghafalnya 

di luar kepala, baru tulisan tersebut dicuci dengan air. 

8. Menghafal kepada seorang guru. Menghafal al-Qur‟an kepada seorang guru 

yang ahli dan mapan dalam al-Qur‟an adalah sangat diperlukan agar seseorang 

bisa menghafal dengan baik dan benar. Rasulullah saw sendiri menghafal Al-

Qur‟an dengan Jibril as, dan mengulanginya pada bulan Ramadhan sampai 

dua kali khatam. 

9. Menggunakan satu jenis mushaf al-Qur‟an dan jangan sekali-kali pindah dari 

satu jenis mushaf kepada yang lainnya. Karena mata kita akan ikut menghafal 

apa yang kita lihat. Jika kita melihat satu ayat lebih dari satu posisi, jelas itu 

akan mengaburkan hafalan kita. Yang dimaksud jenis mushaf di sini adalah 

model penulisan mushaf. Di sana ada beberapa model penulisan mushaf 

mushaf, diantaranya adalah : Mushaf Madinah atau terkenal dengan al-Qur‟an 

pojok, satu juz dari mushaf ini terdiri dari 10 lembar, 20 halaman, 8 Hizb, dan 

setiap halaman dimulai dengan ayat baru. Mushaf Madinah (mushaf pojok)ini 

paling banyak dipakai oleh para penghafal al-Qur‟an, banyak dibagi-bagikan 

oleh pemerintah Saudi kepada para jama‟ah haji. Cetakan-ceratakan al-Qur‟an 
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sekarang merujuk kepada model mushaf seperti ini. Bentuk mushaf ini baik 

dipakai menghafal al-Qur‟an. Dan terakhir, pilihlah waktu yang tepat untuk 

menghafal, dan ini tergantung kepada pribadi masing-masing. 

10. Menggunakan metode yang bervariasi, adapun metode yang umum digunakan 

di pesantren ialah, metode tasmi‟, metode sorogan, metode imla‟, metode 

Qur‟anuna, dan lain-lain. 

11. Untuk menguatkan hafalan, hendaknya kita mengulangi halaman yang sudah 

kita hafal sesering mungkin, jangan sampai kita sudah merasa hafal satu 

halaman, kemudian kita tinggal hafalan tersebut dalam tempoh yang lama, hal 

ini akan menyebabkan hilangnya hafalan tersebut. 

12. Faktor lain yang menguatkan hafalan adalah menggunakan seluruh panca 

indra yang kita miliki. Maksudnya kita menghafal bukan hanya dengan mata 

saja, akan tetapi dibarengi dengan membacanya dengan mulut kita, dan kalau 

perlu kita lanjutkan dengan menulisnya ke dalam buku atau  papan tulis. Ini 

sangat membantu hafalan seseorang. Ada beberapa teman dari Marokko yang 

menceritakan bahwa cara menghafal al-Qur‟an yang diterapkan di sebagian 

daerah di Marokko adalah dengan menuliskan hafalannya di atas papan kecil 

yang dipegang oleh masing-masing murid, setelah mereka bisa menghafalnya 

di luar kepala, baru tulisan tersebut dicuci dengan air. 

13. Menghafal kepada seorang guru. Menghafal al-Qur‟an kepada seorang guru 

yang ahli dan mapan dalam al-Qur‟an adalah sangat diperlukan agar seseorang 

bisa menghafal dengan baik dan benar. Rasulullah saw sendiri menghafal Al-

Qur‟an dengan Jibril as, dan mengulanginya pada bulan Ramadhan sampai 

dua kali khatam. 

14. Menggunakan satu jenis mushaf al-Qur‟an dan jangan sekali-kali pindah dari 

satu jenis mushaf kepada yang lainnya. Karena mata kita akan ikut menghafal 

apa yang kita lihat. Jika kita melihat satu ayat lebih dari satu posisi, jelas itu 

akan mengaburkan hafalan kita. Yang dimaksud jenis mushaf di sini adalah 

model penulisan mushaf. Di sana ada beberapa model penulisan mushaf 

mushaf, diantaranya adalah : Mushaf Madinah atau terkenal dengan al-Qur‟an 
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pojok, satu juz dari mushaf ini terdiri dari 10 lembar, 20 halaman, 8 Hizb, dan 

setiap halaman dimulai dengan ayat baru. Mushaf Madinah (mushaf pojok)ini 

paling banyak dipakai oleh para penghafal al-Qur‟an, banyak dibagi-bagikan 

oleh pemerintah Saudi kepada para jama‟ah haji. Cetakan-cetakan al-Qur‟an 

sekarang merujuk kepada model mushaf seperti ini. Bentuk mushaf ini baik 

dipakai menghafal al-Qur‟an. Dan terakhir, pilihlah waktu yang tepat untuk 

menghafal, dan ini tergantung kepada pribadi masing-masing. 

15. Menggunakan metode yang bervariasi, adapun metode yang umum digunakan 

di pesantren ialah, metode tasmi‟, metode sorogan, metode imla‟, metode 

Qur‟anuna, dan lain-lain. 

 

C.  Metode Menghafal dan kegiatan Halaqah al-Qur’an Santri MA Daarul 

       Huffaz Pasawaran Lampung 

                   Data ini penulis ambil dari hasil wawancara Santri putra Madrasah 

Aliyah Darul Huffaz yang bernama  Bagas Nur Hidayat kelas X dan  beberapa 

santri Putri MA Darul Huffaz.
59

  Metode menghafal al-Qur‟an yang kami gunakan 

adala metode Talqin, yakni mengulang bacaan al-Qur‟an sebanyak:10 kali, dibaca  

baris  per baris dan kemudian disetorkan kepada ustadz, One Day one Face (satu 

hari satu halaman ) bisa lebih sesuai kemampuan santri, mendengar murotal dan 

memahami arti ayat yang dihafal. 

             Adapun waktu yang kami gunakan untuk menghafal al-Qur‟an adalah 

sebelum shubuh, bada shubuh, bada ashar, dan sore hari.   Sedangkan  waktu 

murajaah adalah malam hari, sebelum tidur,  sebelum sholat shubuh dan dalam 

sholat Qiyamullail berjama‟ah. 

            Untuk menjaga hafalan al-Qur‟an kami tekadkan untuk rutin  tilawah al-

Qur‟an,  menyimak hafalan, sering diulang-ulang, dibawa dalam sholat, dan 

mengurangi maksiat. Durasi hafalan yang kami gunakan  dalam menghafal al-
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 Wawancara dengan Santri MA Putra dan Putri MA Daarul Huffaz, Pondok Pesantren 

Darul Huffaz Lampung, 24 Februari 2017. 
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Qur‟an adalah satu jam satu halaman, ada juga yang 30 menit satu lembar, 1 jam 

perhalaman bisa juga lebih sesuai kemampuan santri. 

            Metode hafalan yang digunakan ialah sima‟an antar santri ke santri yang 

lain minimal 1 juz maksimal 2-3 juz, waktu simaan  ba‟da ashar. Untuk menjaga 

hafalan al-Qur‟an kami terbiasa .mendawamkan puasa senin kamis, sholat jamaah 

tepat waktu, tahajud, sholat dhuha, sedekah. Selain itu juga kami mengikuti even  

Musabaqah Hifdzil Qur‟an. MHQ yang pernah kami ikuti antara lain adalah MHQ 

tingkat provinsi. Alhamdulillah  beberapa prestasi MHQ dapat kami raih 

diantaraya MHQ tingkat provinsi tanggamus juara 2 cabang 20 juz diraih oleh 

Hafidz Bondan kelas XI MA , juara 1 tingkat  Kota Bandar Lampung diraih oleh 

Amar Alamudi, kelas IX MTs, juara 1 tingkat  Kota Bandar Lampung diraih oleh 

Umar Kholid juara kelas XI MA pernah, dan  juara 3, lomba Tafsir Qur‟an bahasa 

Indonesia Tingkat kabupaten Oku palembang oleh santri Putri Madrasah Aliyah 

Daarul Huffaz. 

                Dalam menghafal al-Qur‟an tentunya kami sering mengalami rasa 

jenuh. Untuk menghilangkan rasa jenuh maka sesekali kami mengadakan Rihlah, 

makan bareng, dan nonton bareng, tafakur alam, dan mendengar murotal. 

                  Banyak manfaat yang kami dapatkan dari menghafal al-Qur‟an 

diantaranya lebih memamhami agama Islam secara utuh, dimudahkan segala 

urusan dan mendapatkan beasiswa kuliah. Sahabat kami yang mendapat beasiswa 

di tahun ini ialah Mukhlis santri kelas XII,  mendapat beasiswa Tahfidzul Qur‟an 

di Stey Tazkia mengambil Prodi  Ekonomi. Santri putri yang mendapat beasiswa 

tahfidz ialah  Andara Ainun Fadhilah santri kelas XII mendapat beasiswa di 

kampus UNISA dengan Prodi Psikoterapi,  Anisa Novarika Hernanda dengan 

Prodi Psikoterapi dan Imaghrisa Nur Athohhiroh dengan Prodi Kebidanan. 

                  Kami berpesan kepada sahabat-sahabat muslim dan muslimah marilah 

kita senantiasa membaca Qur‟an sebagai suatu kewajiban, menghafal al-Qur‟an 

merupakan kesejukan di dunia, menjadi orang yang baik dan manfaat dalam 

semua lini kehidupan dan peluang jangka panjang ialah investasi di akhirat. Insha 

allah dengan washilah membaca al-Qur‟an akan  membuahkan syafaat di yaumil 
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qiyamah dan yakinlah jika kita menekuni al-Qur‟an  yang lain pasti mengikuti. 

Sebagai tahadduts binni‟mat (menceritakan nikmat) Alhamdulillahirobbil „alamin 

penulis dapat melanjutkan studi Strata 2 karena keberkahan al-Qur‟an. Selesai 

menempuh program Tahfidzul Qur‟an di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an Al-

Amin Pahoman Bandar Lampung 21 Desember 2014, Januari 2015 penulis 

mendapat tawaran beasiswa dari salah seorang donatur yang dermawan. Namanya 

ialah Bapak H. Hasyim. dan melalui proses kesabaran Alhamdulillah penulis pun 

dapat menyelesaikan kuliah Starata 2 dengan lancar dan dinyatakan lulus dalam 

Sidang Ujian Terbuka pada 20 Februari 2017 dengan nilai ujian Tesis 3, 50 ( 

sangat memuaskan). Semua merupakan pertolongan Allah washilah membaca dan 

menghafal al-Qur‟an. Kepada semua sahabatku pembaca tesis ayo semangat 

membaca dan menghafalkan al-Qur‟an dan berusaha sedikit demi sedikit 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, Insha allah keberkahan demi 

keberkahan Allah curahkan kepada kita. Allahumarhamna bil-Qur‟an. Amiin.   
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D.    Metode dalam Menghafal al-Qur’an  

Dalam menghafal al-Qur‟an dubutuhkan metode yang jitu dan praktis, diantara 

metode yang dapat diterapkan di pondok pesantren darul Huffaz adalah sebagai berikut : 

a. Metode Qur’anuna 

Yaitu sebuah metode hafalan untuk bisa menghafal al-Qur‟an dengan sempurna 

dengan pendekatan nomor (matematika) baik nomor ayat, surat dan halamannya, dan juga 

dengan pendekatan bahasa.
60

 

Adapun langkah-langkah metode Qur‟anuna antara lain sebagai berikut : 

1. Talaqqi /Listen and Repeat : Ustad membaca ayat dan murid mengikuti  

2. Murid membaca sendiri sambil memberi tanda tick 

3. Mengulang Hafalan : Membaca semua ayat yang sudah digabungkan berdasarkan 

nomor ayatnya sambil memberi tanda tick.
61

 

Contoh Penerapan Metode Qur‟anuna Menghafal surat Annas-Al-Ikhlas 

 

                    

1

 –

1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

         

                      

                      
 

                      

                      
 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 

3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
 

 –

                 

1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 

2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
 

            

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4            

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4            
 

4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

   1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 

    1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

   

 –

                 

                      

                      

                      
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

 

 1 2 3 4    1 2 3 4 5 6   

 1 2 3 4 5             
 

 

b. Metode Tasmi’ (memperdengarkan hafalan kepada guru tahfidz) 

Metode tasmi‟ adalah sebuah metode dimana seorang murid memperdengarkan atau 

menyetorkan hafalannya kepada guru yang ahli di bidang al-Qur‟an. Metode ini sangat 

membantu kemajuan hafalan murid. Diantara manfaat yang diperoleh oleh murid dari metode 

ini adalah murid tidak akan lupa pada satu kata ketika dia menyetorkan hafalannya kepada 

guru. Ketika ia melakukan tasmi‟ , kesalahan murid langsung dibetulkan oleh guru dan hal itu 

benar-benar terekan dalam pikiran murid.
62

 

Adapun langkah-langkah metode Tasmi‟ antara lain sebagai berikut : 

1. Murid menghafal dengan menghafal tiga ayat pertama dengan membacanya 

langsung dari mushaf al-Qur‟an lalu mengulangnya sebanyak lima kali. 

2. Murid membacanya dengan suara yang terdengar supaya bisa mengingatnya 

dengan pendengaran dan penglihatannya sekaligus. Sehingga apa yang ia baca 

dapat melekat dalam waktu yang lama. 
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3. Setelah murid mengulang-ulang bacaan ayat-ayat al-Qur‟an sebanyak lima kali 

(batas minimal), mereka diperintahkan untuk membacanya dalam ingatan 

sebanyak lima kali. 

4. Langkah berikutnya adalah murid mengulang-ulang hafalannya dan pada hafalan 

yang ke lima diusahakan murid tidak melihat mushaf al-Qur‟an. 

5. Bila mana masih terjadi kesalahan saat memperdengarkan hafalan kepada guru, 

maka murid diminta untuk mengulangi lagi hafalannya sampai pada tingkatan 

tasmi‟ ( memperdengarkan / menyetor hafalan tanpa terjadi kesalahan).
63

 

 

c. Metode Talqin 

Adapun langkah-langkahnya antara lain sebagai berikut : 

1. Murid mengulang setiap ayat sebanyak 10 kali. Kemudian, beralih ke ayat yang 

kedua sebanyak 10 kali. Lalu, menggabung dua ayat tadi sebanyak 5 kali. Lalu 

membaca ayat ke tiga sebanyak 10 kali. Lalu, menggabung tiga ayat tadi sebanyak 5 

kali, dan seterusnya. 

2. Bila murid salah pada sebuah ayat saat setoran hafalan, maka ia harus mengulang 

ayat tersebut sebanyak 10 kali lagi. Bila ayat tersebut belum dapat dihafal dengan 

benar, maka ia harus mengulangnya sebanyak 10 kali lagi, dan seterusnya. 

3. Dimungkinkan meminta bantuan saudaranya, atau guru untuk dijadikan teman yang 

membantunya dalam setoran hafalan. 

4. Bila jumlah murid lebih dari satu dan semuanya ingin setoran hafalan, maka guru 

dapat membagi waktu, misalnya setengah jam untuk setiap anak dengan berusaha 

tetap fokus pada setiap anak tersebut.
64

 

Minat adalah kecenderungan subyek yang  menetap  untuk  merasa  tertarik  pada  

bidang  studi  atau  pokok  bahasan tertentu dan merasa senang dengan mempelajari 

materi itu.
65

 

Adapun Langkah-langkah menumbuhkan minat untuk menghafal al-Qur‟an adalah 

sebagai berikut : 

1. Mencurahkan segala upaya untuk menghafal 
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Hendaknya seorang guru mengontrol murid-muridnya agar senantiasa dapat  mengatur 

waktu dengan segala bentuk dan cara, usaha untuk meluangkan waktu yang cukup 

untuk menghafal, usaha untuk menekan waktu tidur, serta usaha lainnya untuk 

mewujudkan tujuan terbesar yaitu hafal al-Qur‟an al-Karim 

2. Berusaha keras menjauhi hal yang dapat melemahkan tekad 

Hendaknya seorang guru memberikan motivasi kepada murid-muridnya untuk 

menjauhi segala hal yang dapat melemahkan tekad mereka dan meremehkan kekuatan 

mereka dalam perjalanan menuju Allah. Sama saja, apakah cobaan itu berasal dari 

teman, orang tua, saudara, lingkungan, ataukah orang-orang yang berusaha 

memadamkan semangat mereka dalam menghafal. 

3. Membayangkan sesuatu yang mengagumkan 

Guru memberikan kisah inspiratif dalam al-Qur‟an tentang kemuliaan orang yang 

menghafal al-Qur‟an, bahwasannya mereka akan menaiki tangga menuju surga. 

Bahkan, menghayalkan diri dan kedua orang tua mereka sedang mengenakan mahkota 

kewibawaan pada hari kiamat. 

4. Menetapkan waktu Khatam Hafalan 

Hendaknya seorang guru memberikan reward atau hadiah bagi murid-murdnya yang 

hafal lebih dahulu atau tercepat dalam mencapaii target hafalan. Hal ini penting untuk 

memberikan stimulus pada murid / santri agar berlomba-lomba dalam menghafal. 

Bukan berarti mereka menghafal karena mengharap hadiah, hanya saja hadiah 

hanyalah sebagai fasilitas untuk memberikan semangat mereka dalam menghafal.  

5. Menjadikan ibadah sebagai washilah untuk menghafal. 

Hendaknya seorang guru memberikan pengajaran dan sekaligus memberikan contoh 

teladan dibarisan terdepan untuk menjadikan ibadah sebagai washilah untuk 

menghafal al-Qur‟an. Apakah dengan cara memuraja‟ahnya secara kontinue, 

membacanya dalam sholat, menjadikannya sebagai wirid harian, dan sebagainya.
66

 

 

d.     Metode al-Qosimi  

Metode Al-Qosimi adalah metode menghafal al-Qur‟an yang dalam pelaksanaannya 

membaca minimal 40 kali sebelum proses menghafal. Membaca 40 kali sebelum menghafal 
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tanpa kita sadari sebenarnya sudah termasuk dalam proses menghafal. Setelah membaca 40 

kali menghafalnya,  kemudian mengulanginya sampai ajal menjemput kita. Hafalan ini untuk 

jangka panjang. Hari ini masih banyak yang menggunakan target hafalan jangka pendek, 

dengan menggunakan 2 fase, fase langsung menghafal dan fase muroja‟ah. Jadi Metode Al-

Qosimi ada 3 fase dalam menghafal al-Qur‟an, fase pertama membaca 40 kali, fase kedua 

menghafal, fase ketiga mengulangi.  

  Bagan Metode menghafal al-Qosimi 

Hafalan Jangka 

Panjang 

Fase I Fase II Fase III 

Metode Al-Qosimi Membaca 40 kali Menghafal  Muroja‟ah  

 

Hafalan Jangka 

Pendek 

Fase I Fase II 

Menghafal Muroja‟ah 

   

 

Metode ini memiliki banyak “Khasiat” untuk memudahkan dalam proses menghafal. 

Hal ini berdasarkan survei dari pengalaman orang-orang yang sudah menggunakannya. 

Untuk pelaksanaannya metode ini mempunyai tiga tahapan atau tiga putaran. Putaran pertama 

dibaca 20 kali, putaran kedua dibaca 10 kali, dan putaran ketiga dibaca hanya 10 kali saja. 

Jika pada halaman yang akan dihafal ayatnya pendek-pendek (banyak), kelompokanlah setiap 

ayat 5 ayat menjadi 1 kelompok. Jika pada halaman yang akan dibaca ayat-ayatnya ada 

sekitar 10 ayat atau ayatnya tidak banyak, maka dibagi menjadi 2 bagian atau kelompok. Satu 

bagian disebut setengah halaman atas, dan yang selanjutnya disebut setengah halaman 

bawah.
67

 

 

. 

Tahapan 1 Tahapan II Tahapan III Total 

Per 1 ayat Per 5 ayat / per setengah 

halaman 

Per 1 halaman  40 kali 

Baca 20x Baca 10x Baca 10x 40x 

 

 

E.   Minat Peserta Didik dalam Pembelajaran 

 

1. Definisi Minat 
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Menurut Sumadi Suryabrata, Minat adalah kecendrungan dalam diri individu untuk 

tertarik pad a suatu objek atau menyenangi sesuatu objek.
68

 Definisi Minat, berdasarkan 

pendapat Crow and Cow dapat diambil pengertian bahwa individu yang mempunyai minat 

terhadap belajar,maka akan terdorong untuk memberikan perhatian terhadap belajar tersebut. 

Sedangkan, karakteristik minat memberikan perhatian terhadap belajar tersebut. Sedangkan, 

karakteristik minat menurut Bimo Walgito meliputi: sikap positif terhadap suatu objek, 

adanya sesuatu yang menyenangkan yang timbul dari sesuatu objek, adanya sesuatu yang 

menyenangkan yang timbul dari sesuatu objek itu, dan mengandung suatu pengharapan yang 

menimbulkan keinginan atau gairah untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi minatnya. 

Menurut pendapat diatas yang perlu diperhatikan adalah aspek terakhir yaitu unsur 

pengaharapan menimbulkan keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi minatnya. 

Belly mengatakan bahwa minat sebagai sesuatu hasil pengalaman yang tumbuh pada dan 

dianggap bernilai oleh individu adalah kekuatan yang mendorong seseorang itu untuk berbuat 

sesuatu. Minat adalah keingian yang didorong oleh suatu keingian setelah melihat, 

mengamati dan membandingkan serta mempertimbangkan dengan kebutuhan yang 

diinginkannya.
69

 

Minat pada dasarnya merupakan penerimaan akan sesuatu hubungan antara diri 

sendiri dengan sesuatu di luar. Semakin kuat atau semakin dekat hubungan tersebut, minat 

juga semakin besar. Seseorang yang berminat terhadap sesuatu dapat ditafsirkan melalui 

pernyataannya yang menunjukkan bahwa ia lebih menyukai sesuatu itu daripada hal lainnya 

serta dapat pula dimanifestasikan dalam suatu aktivitas atau kegiatan.
70

 

Skinner mengatakan bahwa minat merupakan motif yang menunjukkan arah perhatian 

individu terhadap objek yang menarik dan menyenangkan. Dari pendapat Skinner ini, adanya 

minat seseorang terhadap suatu objek adalah perhatian dan kesenangan. Dalam bahasa lain, 

bila seseorang berminat pada suatu hal, maka ia akan memberikan perhatian dan menyenangi 

objek yang dimaksud.
71
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Lebih lanjut Hurlock mengatakan, minat merupakan sumber motivasi yang 

mendorong untuk melakukan apa yang mereka inginkan dan mereka bebas memilih. Bila 

mereka terlihat bahwa sesuatu itu akan menguntungkan, mereka merasa berminat yang 

kemudian akan mendatangkan kepuasan, bila kepuasan berkurang, maka seterusnya minatpun 

akan berkurang.
72

  

Pada dasarnya minat terkait dengan kebutuhan dalam kehidupan sekarang, semakin 

kuat kebutuhan itu, maka semakin kuat dan bertahan pula pada minat tersebut. Selanjutnya 

semakin sering minat diekspresikan dalam kegiatan kehidupan seseorang, maka akan 

semakin kuatlah minat itu, sebaliknya minat akan padam dan hilang apabila tidak ada 

penyalurannya yang tepat. 

Dari berbagai uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa minat berpengaruh dengan 

keaktifan belajar, jika minat seseorang, hingga dalam belajar, maka ia cenderung aktif, 

bersungguh-sungguh, dan akan lebih menguasai materi sehingga ketika dilakukan ujian ia 

akan memperoleh hasil yang optimal sesuai kemampuannya dan sebaliknya. Travers 

mengatakan bahwa minat dan inventoried interest. Manivest interest yaitu minat yang 

diangkat dari pancaran tindak lanjut pilihan belajar, diwujudkan dalam perilaku sehari-hari, 

bersifat menetap sehingga memancar pada saat menemukan sesuatu yang diamati. 

Inventoried interest, adalah respon individu belajar terhadap sesuatu yang mendorong 

timbulnya unsur-unsur minat tersebut yang dapat menggerakkan pribadi seseorang untuk 

merasa senang,puas, dan bergairah untuk melakukan kegiatan belajar.
73

 

Zakiah Daradjat mengatakan bahwa titik permulaan dalam belajar yang berhasil 

adalah membangkitkan minat belajar peserta didik, karena rangsangan tersebut membawa 

kepada senangnya peserta didik terhadap pelajaran dan meningkatkan semangat mereka di 

samping perasaan mereka bahwa mereka mendapat manfaat dari pekerjaan dan kegiatan 

mereka dengan sungguh-sungguh.  

Daryanto mengatakan, minat belajar besar pengaruhnya terhadap prestasi belajar, 

karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat peserta didik, maka 

peserta didik tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya,ia 

tidak akan memperoleh kepuasan dari pelajaran itu. Bahan pelajaran yang menarik minat 

lebih mudah dipelajari dan disimpan, karena minat menambah kegiatan belajar. 
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Adapun menurut Suja‟i, dari sekian banyak hal yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan belajar, faktor minat dan bakat merupakan hal yang sangat penting. Jika terdapat 

peserta didik yang kurang minat belajarnya, sebaiknya disuahakan agar mempunyai minat 

belajar yang lebih besar dengan cara menjelaskan hal-hal yang menarik dan berguna bagi 

kehidupan serta hal-hal yang berhubungan dengan cita-cita dan kaitannya dengan bahan 

pelajaran yang dipelajari itu. 

 

2. Faktor-faktor yang Membangkitkan Minat 

Minat belajar peserta didik akan dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya faktor 

objek belajar, metode,strategi,pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh guru, sikap dan 

perilaku guru, media pembelajaran, fasilitas,lingkungan belajar, dan sebagainya. Faktor 

tersebut perlu diperhatikan dan dilaksanakan oleh guru dalam upaya untuk 

menumbuhkembangkan minat belajar peserta didik. 

Dalam upaya menimbulkan minat ini, Roestiyah mengungkapkan : “Usaha guru agar 

anak belajar semaksimal mungkin, walaupun anak itu suka atau tidak suka pada pelajaran 

yang disampaikan”.
74

 

Diantara usaha yang dilakukan oleh guru menurut Nasution adalah : 

1. Usahakan tujuan pembelajaran jelas dan menarik. 

2. Guru harus antusias mengenai pelajaran yang diberikan. 

3. Ciptakan suasana yang menyenangkan, senyuman yang menggembirakan suasana. 

4. Usahakan agar anak-anak ikut dalam proses pembelajaran. 

5. Hubungkan pelajaran dengan kebutuhan peserta didik. 

6. Pekerjaan dan tugas harus disesuaikan dengan kematangan peserta didik. 

7. Berilah kritik dengan senyuman.
75

 

Sedangkan menurut Sukardi, menarik minat belajar peserta didik merupakan slaah 

satu upaya guru dalam menciptakan suasana pembelajaran yang efektif. Pada umumnya 

terdapat beberapa faktor yang menyebabkan minat belajar dan perhatian peseta didik rendah, 

diantaranya:proses pembelajaran monoton, atau tidak dimengerti oleh peserta didik, Guru 
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tidak siap mengajar, kesehatan guru atau peserta didik terganggu, peserta didik merasa tidak 

dihargai, suasana pembelajaran kurang kondusif dan nyaman. 

Sebagian orang belum tepat dalam memahami arti membangkitkan minat belajar 

peserta didik. Mereka mengira hal tersebut dicapai dengan menggunakan berbagai daya tarik 

pada wal pelajaran, menggunakan rangsangan sementara yang dapat menarik perhatian 

peserta didik beberapa waktu, seperti dalam metode ceramah, di mana guru menjelaskan 

materi pelajaran pada peserta didik yang bergantung pada rangsangan sementara, misalnya 

kisah atau cerita lucu, teka-teki, janji atau hadiah, dan lain sebagainya. Rangsangan-

rangsangan seperti itu boleh jadi benar,akan tetapi sering kali mengecewakan, karena peserta 

didik akan segera bosan terhadap pelajaran, karena tidak menyentuh diri dan keperluan 

mereka. 

Proses pembangkitkan minat belajar peserta didik jauh lebh luas dan lebih dalam dari 

pada sekedar membuat rangsangan temporer dalam pembelajaran, karena ia bergantung 

kepada pemahaman guru terhadap sifat peserta didik, keperluan atau kebutuhan, sifat, dan 

bakat itu adalah potensi yang bisa digunakan untuk mendorong mereka kepada kegiatan-

kegiatan dengan tujuan tertentu yang mereka ketahui dan berusaha untuk mencapainya, 

karena halitu menyentuh kebutuhan, sifat dan bakat tersebut. 

Minat tidak timbul secara tiba-tiba atau spontan,melainkan timbul akibat dari 

partisipasi, pengalaman,kebiasaan pada waktu belajar atau mengajar. Salah satu objek yang 

dapat merangsang dan membangkitkan minat belajar peserta didik adalah guru. Menurut Kurt 

Singer bahwa:”Guru yang berhasil membina kesediaan belajar murid-muridnya, berarti telah 

melakukan hal-hal yang terpenting yang dapat dilakukan demi kepentingan belajar murid-

muridnya. Minat belajar merupakan suatu kecendrungan yang ditimbulkan dan 

dikembangkan, dari beberapa hal yang telah diuraikan di atas, ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi minat belajar yaitu ; 

1. Motivasi 

Minat seorang akan semakin tinggi bila disertai motivasi, baik yang bersifat internal 

maupun eksternal. “Minat merupakan perpaduan keinginan dan kemampuan yang 

dapat dikembangkan jika ada motivasi. 

2. Bahan pelajaran dan Sikap Guru 
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Pelajaran yang menarik minat peserta didik, akan sering dipelajari oleh peserta didik. 

Sebaiknya bahan pelajaran yang tidak menarik peserta didik akan 

dikesampingkannya, sebagaimana yang telah disinyalir oleh Slamet bahwa: “Minat 

mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran 

yang dipelajari tidak sesuai dengan minat peserta didik, maka peserta didik akan 

belajar dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya. 

3. Pengalaman 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Singgi D. Gunarsa dan Ny Y. Singgih D. 

Gunarsa bahwa: “Keberhasilan dalam suatu aktifitas atau kegiatan menimbulkan 

perasaan yang menyenangkan atau menambah aktifitas. Sedangkan kegagalan justru 

menyebabkan kehilangan minat dan pengurangan aktifitas.” 

4. Keluarga 

Orang tua adalah orang yang terdekat dalam keluarga. Oleh karenanya keluarga 

sangat berpengaruh dalam menentukan minat seorang peserta didik terhadap 

pelajaran. Apa yang diberikan oleh keluarga sangat berpengaruh bagi perkembangan 

jiwa seorang peserta didik, oleh karena itu perhatian dan dukungan keluarga sangat 

penting untuk menumbuhkan minat belajar seorang peserta didik.  

5. Cita-cita  

Setiap manusia pasti mempunyai sebuah cita-cita, termasuk juga peserta didik. Cita-

cita dapat mempengaruhi minat belajar peserta didik, cita-cita dapat dikatakan 

perwujudan minat seseorang untuk meraih keinginannya untuk dikehidupan yang 

akan datang, cita-cita tersebut akan terus dikejarnya sampai dapat meraihnya, 

walaupun banyak berbagai rintangan. 

Setelah membahas tentang pengertian minat dan belajar maka yang dimaksud tentang 

minat belajar itu ialah kondisi kejiwaan yang dialami oleh peserta didik untuk menerima atau 

melakukan suatu aktivitas belajar. Minat belajar seseorang tidaklah selalu stabil, melainkan 

selalu berubah. Olehnya itu perlu diarahkan dan dikembangkan kepada sesuatu pilihan yang 

telah ditentukan melalui faktor-faktor yang mempengaruhi minat tersebut, diantaranya : 

(1)Faktor intern adalah sama yang ada pada diri seseorang baik jasmani maupun rohani, fisik 

maupun psikis. (2) Faktor ekstern adalah semua faktor yanga da diluar individu:keluarga, 

masyarakat dan sekolah. 
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F.   Hasil Belajar Qur’an Hadits Peserta Didik 

1. Definisi Belajar 

Teori Gagne tentang belajar mengutarakan tiga ciri-ciri penting belajar, yakni (1) 

Belajar adalah suatu proses dimana manusia dapat melakukannya; (2) Belajar umumnya 

melibatkan interaksi dengan lingkungan; (3)Belajar terjadi jika suatu perubahan atau 

modifikasi perilaku terjadi, dan perubahan itu tetap dalam masa yang relatif lama pada 

kehidupan individu.
76

  

Dari uaraian di atas, dapat kita pahami bahwa belajar mempunyai tujuan. Selanjutnya 

tujuan yang dimaksud adalah hasil belajar berupa penguasaan pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap atau tingkah laku yang diinginkan. Snellbecker mengidentifikasi perubahan tingkah 

laku yang diperoleh melalui belajar dapat dilihat pada ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Terbentuknya tingkah laku yang baru berupa kemampuan aktual maupun potensial, 

2. Kemampuan itu berlaku dalam waktu yang relatif lama, 

3. Kemampuan baru itu diperoleh melaui usaha.
77

 

Usaha yang dilakukan bukan hanya guru, tetapi peserta didik ikut terlibat aktif dalam 

proses pembelajaran, mengoptimalkan kemampuan yang ada sehingga dapat mendapat hasil 

belajar yang maksimal. Adapun kemampuan berlaku dalam waktu yang relatif lama dapat 

dipahami bahwa perubahan tersebut tidak hanya sementara, melainkan dapat menjadi 

karakter yang dapat dipertanggungjawabkan guna menjadi pribadi yang lebih baik, 

mengutamakan prinsip dasar kebaikan dalam diri peserta didik tersebut.  

Djamarah menyatakan bahwa hasil belajar adalah penilaian pendidikan tentang 

kemampuan peserta didik setelah melakukan aktivitas belajar. Lebih lanjut Harahap 

menyatakan bahwa hasil belajar adalah penilaian pendidikan tentang perkembangan 

kemampuan peserta didik yang berkenaan dengan penguasaan bahan pelajaran yang disajikan 

kepada mereka serta nilai-nilai yang terdapat dalam kurikulum.
78

 Dari pengertian ini, dapat 

dipahami bahwa hasil belajar adalah hasil penilaian terhadap kemampuan peserta didik yang 

ditentukan dengan bentuk tas. 
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Learning to be mengandung pengertian bahwa belajar adalah membentuk manusia 

yang menjadi dirinya sendiri.
79

 Dengan kata lain, belajar ialah untuk mengaktualisasikan 

dirinya sendiri sebagai individu dengan kepribadian yang mempunyai tanggung jawab 

sebagai manusia. Tanggung jawab sebagai manusia yang dimaksud ialah dapat 

mengaplikasikan ilmu yang didapat untuk kemaslahatan manusia, mengingat banyaknya 

kemungkaran yang terjadi ditengah-tengah kita, maka fungsi dari manusia yang bertanggung 

jawab ialah dapat berprilaku amar ma‟ruf dan nahi mungkar, yaitu menyuruh kepada 

kebaikan dan melarang kemungkaran.Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki oleh peserta didik setelah ia menerima pengalaman belajarnya.
80

 Horward Kingsley 

membagi tiga macam hasil belajar, yakni keterampilan dan kebiasaan, pengetahuan dan 

pengertian, sikap dan cita-cita. Sedangkan Benyamin Bloom secara garis besar membaginya 

menjadi tiga ranah, yaitu: kognitif, psikomotorik, dan afektif. Kognitif berkenaan dengan 

hasil belajar intelektual, afektif berkenaan dengansikap, dan psikomotorik berkenaan dengan 

keterampilan dan kemampuan bertindak. 

Secara umum Abdurrahman menjelaskan bahwa hasil belajar adalah kemampuan  

yang  diperoleh  anak  setelah  melalui  kegiatan  belajar.menurutnya juga anak-anak yang 

berhasil dalam belajar ialah berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan 

instruksional.
81

  

Adapun   yang   dimaksud   dengan   belajar   Menurut   Usman   

adalah“Perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara satu individu 

dengan individu lainnya dan antara individu dengan lingkungan”.
82

 

Lebih luas lagi Subrata mendefenisikan belajar adalah “(1) membawa kepada 

perubahan, (2) Bahwa perubahan itu pada pokoknya adalah didapatkanya kecakapan baru, 

(3) Bahwa perubahan itu terjadi karena usaha dengan sengaja”.
83

 Dari beberapa defenisi di 
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atas terlihat para ahli menggunakan istilah “perubahan” yang berarti setelah seseorang 

belajar akan mengalami perubahan. 

 

2.     Manfaat Hasil Belajar 

Hasil belajar pada hakekatnya adalah perubahan tingkah laku seseorang yang 

mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor setelah mengikuti suatu proses 

belajar mengajar tertentu.
84  Pendidikan dan pengajaran dikatakan berhasil apabila 

perubahan-perubahan yang tampak pada siswa merupakan akibat dari proses belajar 

mengajar  yang dialaminya yaitu proses  yang ditempuhnya melalui program dan kegiatan 

yang dirancang dan dilaksanakan oleh guru dalam proses   pengajarannya.   Berdasarkan   

hasil   belajar   siswa,   dapat   diketahui kemampuan dan perkembangan sekaligus tingkat 

keberhasilan pendidikan. 

Hasil belajar harus menunjukkan perubahan keadaan menjadi lebih baik, sehingga 

bermanfaat untuk: (a) menambah pengetahuan, (b) lebih memahami sesuatu yang belum 

dipahami sebelumnya, (c) lebih mengembangkan keterampilannya, (d) memiliki pandangan 

yang baru atas sesuatu hal, (e) lebih menghargai sesuatu daripada sebelumnya. Dapat 

disimpulkan bahwa istilah hasil belajar merupakan perubahan dari siswa sehingga terdapat 

perubahan dari segi pegetahuan, sikap, dan keterampilan. 

Berdasarkan pemaparan kajian teori diatas, peneliti dalam hal ini sangat tertarik 

dengan judul tesis ini dikarenakan peneliti akan mencoba meneliti strategi dan metode 

pembelajaran tersebut. Peneliti berpendapat bahwa apakah strategi pembelajaran information 

search dan metode resitasi ini sangat cocok dengan pembelajaran Alquran Hadis dan apakah 

hasil belajar dapat meningkat. 

 

 

 

3.     Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hamalik menyatakan bahwa hasil belajar diperoleh dalam bentuk pengetahuan dan 

keterampilan. Pengetahuan dikelompokkan dalam bentuk empat kategori, yaitu:fakta,konsep, 
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prosedur, dan prinsip.
85

 Fakta merupakan pengetahuan tentang objek nyata, asosisasi dari 

kenyataan dan informasi verbal dari suatu objek, peritiwa, atau manusia. Adapun konsep 

adalah pengetahuan tentang seperangkat objek konkrit atau definisi. Prosedur merupakan 

pengetahuan tentang tindakan demi tindakan yang bersifat linier dalam mencapai suatu 

tujuan. Selanjutnya prinsip adalah pernyataan mengenai hubungan dari dua konsep atau lebih. 

Lebih lanjut Hamalik menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang  mempengaruhi hasil 

belajar, antara lain : 

1. Faktor yang bersumber dalam diri peserta didik 

Yang termasuk faktor dalam diri peserta didik antara lain peserta didik tidak memiliki 

tujuan yang jelas, kurang berminat dalam pelajaran, kesehatan peserta didik, kecakapan 

peserta didik, kebiasaan belajar da kurangnya peserta didik dalam penguasaan materi. 

2. Faktor yang bersumber dari lingkungan Sekolah 

       Faktor dari lingkungan sekolah meliputi Cara guru memberi materi pelajaran, 

kurangnya bahan pelajaran, kurangnya alat penunjang pelajaran, materi yang tidak sesuai 

dengan kemampuan, penyelenggaraan pembelajaran yang terlalu padat. 

3. Faktor yang bersumber dari lingkungan keluarga 

Faktor ini meliputi masalah ekonomi, kurangnya kontrol orang tua, brokenhome, adat 

istiadat yang masih mengekang.
86

 

Faktor lain yang cukup penting dan berpengaruh terhadap pencapaian hasil belajar 

peserta didik adalah pemahaman yang baik terhadap materi yang dipelajari serta luasnya 

wawasan peserta didik terhadap materi yang disampaikan tersebut. 

Romizowski mengemukakan bahwa pemahaman dan wawasan yang baik terhadap 

materi pelajaran sangat dimungkinkan apabila peserta didik memiliki minat baca yang tinggi 

pada materi pokok. Materi pokok adalah materi yang termuat dalam kurikulum yang 

disajikan.
87

 

Kompetensi dan hasil belajar Qur‟an Hadits yang diharapkan dari peserta didik 

Madrasah Aliyah meliputi: Memahami isi pokok al-Qur‟an, fungsi, dan bukti-bukti 

kemurniannya, istilah-istilah hadits, fungsi hadits terhadap al-Qur‟an, pembagian hadits 
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ditinjau dari segi kuantitas dan kualitasnya, serta memahami dan mengamalkan ayat-ayat al-

Qur‟an dan Hadits tentang manusia dan tanggung jawabnya di muka bumi, demokrasi serta 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
88

 

Salah satu yang mempengaruhi hasil belajar adalah faktor guru. Tugas guru tersebut 

meliputi bidang profesi, bidang kemanusiaan, dan bidang kemasyarakatan. Tugas guru 

sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan 

mengembangkan nilai-nilai hidup dan kehidupan. Mengajar berarti meneruskan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti 

mengembangkan keterampilan peserta didik.
89

 

Dalam pembelajaran Qur‟an Hadits, peran guru tersebut menjadi hal yang sangat 

penting untuk mengkombinasikan fungsi ilmu pengetahuan dan al-Qur‟an. 

Seseorang pendidik yang akan melaksanakan pembelajaran harus jeli dan tanggap 

dalam menyikapi berbagai karakter peserta didik yang bermacam-macam sehingga peserta 

didik yang mempunyai sifat pendiam, kaku dalam pergaulan, dan mempunyai pergaulan yang 

pasif akan tergali potensinya secara baik, sehingga partisipasi dari seluruh komponen akan 

tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran dan pendidikan yang diharapkan. Selain itu guru 

jug patutnya menjadi teladan bagi peserta didik untuk selalu dan senantiasa berbuat baikdan 

menyucikan diri, sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Allah SWT dalam Q.s. An-Nisa 

ayat 9, 

       

  

9. dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan 

dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) 

mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 

mengucapkan Perkataan yang benar.
90

 

Dari Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar Qur‟an Hadits adalah hasil 

yang dicapai peserta didik setelah belajar Qur‟an Hadits yaitu berupa pengetahuan atau nilai 
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yang diperoleh setelah mengikuti tes. Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan 

untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dengan cara dan aturan-aturan yang sudah 

ditentukan.
91

 

 

G.     Kerangka Pikir  

Untuk mengoptimalkan kompetensi lulusan peserta didik dalam proses pembelajaran, 

diperlukan usaha yang optimal pula dari segenap hal yang berhubungan dengan kompetensi 

lulusan tersebut. Kinerja guru, minat peserta didik dalam menghafal al-Qur‟an, serta sistem 

pengajaran yang baik menjadi hal yang sangat penting. Selama tidak terlihat perubahan atau 

kemajuan yang berarti, maka hasil belajarpun hanya stagnan atau berjalan di tempat, 

imbasnya pembelajaran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan kurang terlaksana 

sebagaimana yang diinginkan.  

Peserta didik sebagai objek dalam pembelajaran yang berhubungan langsung dengan 

seluruh proses pembelajaran menjadi pusat pembicaraan penting. Berhasil atau tidaknya 

suatu pembelajaran dapat dilihat dari ada atau tidaknya perubahan peserta didik ke arah yang 

lebih baik. 
92

  

Faktor lain yang sangat strategis bagi keberhasilan proses pembelajaran adalah 

kompetensi guru atau pendidik dalam mengelola proses pembelajaran mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi belajar. Kompetensi inilah yang dirasa 

menjadi bagian dari tantangan yang harus dijawab oleh penyelenggara kurikulum dan Pondok 

Pesantren.  

Sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendididikan Nasional serta peraturan pemerintah sebagai pelaksananya, pesantren 

merupakan satuan pendididikan meliputi jenjang pendidikan dasar dan menengah memiliki 

khas karakteristik tersendiri, sehingga dalam konteks kurikulum tidak cukup mengadopsi 

kurikulum khas yang menjadi cirinya. Sebagai mata pelajaran agama Islam, yaitu : Qur‟an 

Hadits, Akidah Akhlak, Fiqih, dan SKI.  

Dalam hal pembinaan minat menghafal al-Qur‟an dan hasil belajar Qur‟an Hadits 

peserta didik, pembelajaran Tahfidzul Qur‟an yang tengah diselenggarakan di Pondok 

Pesantren Daarul Huffaz Pasawaran Lampung menjadi alternatif penting yang dipilih guna 
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mengoptimalkan pembelajaran Qur‟an dan Hadits, menelisik ada beberapa langkah metode 

yang diterapkan dalam proses pembelajaran, sehingga diharapkan dapat menghasilkan minat 

menghafal yang tinggi dan hasil belajar yang optimal bercermin pada sikap dan perilaku 

dalam kehidupan sehari-hari. Dari kerangka pikir dan paradigma di atas, penelitian ini 

didesain sebagai berikut : 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.    Penelitian Yang Relevan 

 

1. Farid Wadji, Tahfidz al-Qur’an dalam Kajian “Ulum al-Qur’an (studi atas berbagi 

metode tahfidz), ( Jakarta : Sekolah Pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2008). 

2. Jenis Penelitian : Pustaka; memperbanyak kajian kitab dan disiplin ilmu Keislaman 

mengenai Tahfidzul Qur‟an. 

3. Tujuan Penelitian : Memberikan semangat menghafal untuk penulis dan pembaca pada 

umumnya 

4. Isi Penelitian : Lebih mengkaji kepada definisi tahfidz, nama-nama al-Qur‟an tentang 

tahfidz, manfaat menghafal al-Qur‟an, keutamaan menghafal al-Qur‟an, kajian ulum al-

Qur‟an  tentang tahfidz, kaidah-kaidah umum menghafal al-Qur‟an, studi atas berbagai 

macam metode, diantaranya metode talaqqi, metode tasmi‟, Metode kitabah, metode 

tafhim, metode menghafal sendiri, metode menghafal 5 ayat demi 5 ayat. 

1. Anisa Ida Khusniyah, Menghafal al-Qur’an dengan metode Muraja’ah  

Pembelajaran Tahfidzul 

Qur‟an : X1 

Hasil Belajar  al-Qur‟an Hadits 

: Y 

Minat Menghafal al-Qur‟an : 

X2 

PX1, Y 

PX2,Y PX1,Y,  PX2,Y 

PX1, X2,Y 
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    (Studi  Kasus di Rumah Tahfidz Al-Ikhlas), (KarangRejo TulungAgung 

     : IAIN Tulung Agung, PAI, 2014). 

2.  Tujuan Penelitian : 

1. Untuk mengetahui proses dan pelaksanaan menghafal al-Qur‟an dengan metode 

muraja‟ah  studi kasus di rumah tahfidz al-Ikhlas Karang Rejo Tulung Agung. 

2. Untuk mengetahui hasil menghafal dengan  metode muraja‟ah  studi kasus di rumah 

tahfidz al-Ikhlas Karang Rejo Tulung Agung. 

3. Jenis Penelitian  : Studi kasus dan kepustakaan 

4. Isi Penelitian : 

Menguraikan berbagai metode : 

1. Metode menghafal sendiri, menghafal berpasangan, menghafal dengan bantuan al-

Qur‟an digital, menghafal dengan alat perekam, menghafal dengan menulis. 

2. Definisi metode menghafal muraja‟ah 

Adapun diantaranya metode mengulang adalah sebagai berikut : 

Mengulang sendiri, mengulang dalam  shalat, mengulang dengan alat bantu dan 

mengulang dengan rekan huffazh. 

1) Novita sari, Efektivitas metode ODOA (One Day one Ayat ) dalam menghafal al-Qur’an 

bagi siswa kelas IV SDN Karang Tengah 02 Weru Sukoharjo, (Yogyakarta : UIN Sunan 

Kalijaga, 2013). 

2) Tujuan Penelitian : 

1. Untuk mengetahui efektivitas metode ODOA, dalam menghafal al-Qur‟an bagi siswa 

kelas IV SDN. Karang Tengah 02 Weru Sukoharjo. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor  yang mendukung dan  menghambat pelaksanaan metode 

ODOA dalam menghafal al-Qur‟an. 

3. Jenis Penelitian : Pustaka dan lapangan dengan menggunakan metode kualitatif 

4. Isi Penelitian : Definisi Metode ODOA dan Pelaksanaan  metode ODOA dalam aplikasi 

di lapangan 

1) Ahmad Mustofa, Implementasi Pengajaran Tahfidzul Qur’an keterkaitannya dengan 

hasil belajar Qur’an Hadits Peserta didik  kelas XI di MA Al-Fatah Natar , ( Lampung : 

PPS IAIN Raden Intan Lampung, PAI, 2008). 

2) Jenis Penelitian : kualitatif 
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3) Tujuan Penelitian : 

a) Memberikan pemahaman al-Qur‟an hadits kepada peserta didik 

b) Mengaplikasikan nilai-nilai al-Qur‟an dalam kehidupan sehari-hari 

4)    Isi Penelitian : Lebih mengkaji kepada definisi al-Qur‟an dan Hadits, 

       metode belajar al-Qur‟an Hadits dan penerapan al-Qur‟an dalam  

       kehidupan sehari-hari. 

1) Rindang Susanto, Pengaruh Pembelajaran Tahfidzul Qur’an terhadap Minat Menghafal 

al-Qur’an dan hasil belajar Qur’an Hadits peserta didik kelas XI di Pondok Pesantren 

Daarul Huffaz Pasawaran Lampung Tahun Pelajaran 2015 /2016, (Lampung :PPs IAIN 

Raden Intan Lampung, PAI, 2016). 

2) Jenis Penelitian : Kuantitatif Deskriftik, yaitu penelitian yang menggunakan data berupa 

angka dan rumus matematika 

3) Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitiannya adalah sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan minat menghafal al-Qur‟an peserta didik pada pembelajaran Tahfidzul 

Qur‟an di Pondok Pesantren Daarul Huffaz Lampung. 

2. Mendeskripsikan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran Qur‟an Hadits di Pondok 

Pesantren Daarul Huffaz Lampung. 

3. Mendeskripsikan Pengaruh pembelajaran Tahfidzul Qur‟an terhadap  minat menghafal al-

Qur‟an  dan hasil belajar Qur‟an Hadits peserta didik di Pondok Pesantren Daarul Huffaz 

Lampung. 

4)   Isi Penelitian 

      Isi penelitian tesis ini lebih membahas tentang Pengaruh Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an 

dan  Minat Menghafal al-Qur‟an Terhadap hasil belajar Qur‟an Hadits, sistem pembelajaran 

Tahfidzul Qur‟an, sistem pembelajaran al-Qur‟an Hadits dan minat peserta didik terhadap 

materi Tahfidzul Qur‟an dan al-Qur‟an Hadits dan juga membahas metode-metode dalam 

menghafal al-Qur‟an. 

Perbedaan tesis yang saya tulis dengan tesis yang saya baca dan saya jadikan literatur 

adalah pada pembahasan tesis yang saya tulis lebih menggunakan metode analisis data 

kuantitatif, yakni data-data berupa angka dan rumus matematika sedangkan literatur tesis 

yang saya baca menggunakan metode analisis data kualitatif. 
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I. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban yang sifatnya sementara terhadap permasalahan  

penelitian  sampai  terbukti  melalui  data  yang  terkumpul.  Dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara yang harus dibuktikan 

kebenarannya. 

Adapun hipotesis yang penulis ajukan dalam proposal tesis ini adalah : 

1. Ada Pengaruh Pembelajaran Tahfidzul Qur’an Terhadap Hasil Belajar al-

Qur’an Hadits di Pondok Pesantren Daarul Huffaz Pasawaran Lampung. 

2. Ada Pengaruh Minat Menghafal al-Qur’an Terhadap Hasil Belajar al-

Qur’an Hadits di Pondok Pesantren Daarul Huffaz Pasawaran Lampung. 

3. Ada Pengaruh Pembelajaran Tahfidzul Qur’an dan Minat Menghafal al-

Qur’an Terhadap Hasil Belajar al-Qur’an Hadits di Pondok Pesantren 

Daarul Huffaz Pasawaran Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


