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ABSTRAK 

 

     Metode Bin Nazhar adalah upaya untuk menghafal Al-Qur‟an dengan cara 

membaca dengan cermat ayat-ayat Al-Qur‟an yang akan atau sedang dihafal 

dengan melihat mushaf Al-Qur‟an secara berulang-ulang sebanyak mungkin 

atau membaca dengan mengulang sebanyak empat puluh satu kali seperti yang 

dicontohkan oleh para ulama terdahulu. Metode Bin Nazhar mendukung 

seseorang yang memiliki daya kemampuan mengingat yang lemah dan agar 

hafalan santrri dapat terjaga dengan baik. Menghafal Al-Qur‟an adalah suatu 

proses untuk mengingat sebuah materi atau Ayat-ayat Al-Qur‟an yang 

dihafalkan dengan sempurna dan setelah dihafalkan diwajibkan untuk 

mengetahui dan memahami isi kandungan yang terdapat didalam ayat tersebut. 

Penelitian ini dilator belakangi oleh fakta pencapaian kemampuan menghafal 

Al-Qur‟an santri masih tergolong rendah. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen untuk mengetahui 

adanya pengaruh menggunakan metode bin nazhar dengan peningkatan hafalan di 
TPA Minhajul Karomah kemiling Bandar lampung.  

     Penelitian eksperimen ini menggunakan jenis penelitian pre-eksperimental 

design dengan desain one group pretest-posttest desaign yang didalamnya terdapat 
pretest dan posttest untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat karena 

membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan.Berdasarkan analisis 
data yang telah dilakukan, sesuai dengan rumusan masalahan dapat disimpulkan 
bahwa Uji Hipotesis diperoleh nilai sig (2-tailed) sebesar 0,001 maka sesuai dengan 

dasar pengambilan keputusan dalam hipotesis jika sig 0,05 (0,001   0,05) maka 
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dalam menggunakan metode 

Bin Nazhar dalam meningkatkan kemampuan menghafal Al-Qur‟an di TPA 
Minhajul Karomah Kemiling Bandar Lampung.  Ada pengaruh yang signifikan 
dalam penggunaan metode Bin Nazhar dalam meningkatan kemampuan menghafal 

Al-Qur‟an bagi santri di TPA Minhajul Karomah Kemiling Bandar Lampung. Hal 
ini terlihat pada rata-rata nilai yang didapatkan untuk mengetahui peningkatan 
hafalan Al-Qur‟an pada setiap santri atau peserta didik yang menggunakan metode 

Bin Nazhar lebih tinggi dari pada santri yang tidak menggunakan metode tersebut. 

 

Kata Kunci : Metode Bin Nazhar, Hafalan Al-Qur’an 
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MOTTO 
 

 

 

            

 “Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Quran, dan 

sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya”. 

(QS. Al-Hijr ayat 9)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Kementrian Agama RI, Syamil Quran, (Jawa Barat: Sygma Creative Media Crop, 2014)., 262. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. PENEGASAN JUDUL 

   

     Skripsi ini berjudul “Pengaruh Metode Bin Nazhar Terhadap Peningkatan 

Hafalan Al-Qur‟an di  TPA Minhajul Karomah Kemiling Bandar Lampung” untuk 

lebih memperjelas dan memberikan kemudahan dalam pembahasan guna 

menghindarkan kesalahan memaknai judul untuk penelitian ini untuk itulah makna 

koseptual dan operasional dalam judul penelitian ini yakni : 

 

1. Definisi Konseptual 

a. Metode Bin Nazhar  

     Yang dimaksud metode yaitu sebuah langkah yang dipergunakan untuk 

suatu proses pembelajaran supaya tujuan pembelajaran tersebut tercapai 

dengan mudah. Menurut Ramayulis metode merupakan sejumlah cara atau 

teknik yang digunakan untuk proses pembelajaran oleh pendidik atau guru 

supaya lebih mempermudah peserta didik dalam mengerti materi yang akan 

diajarkan dan dapat mencapai sebuah apa yang dituju dalam proses belajar 

mengajar yang berbentuk silabus mata pelajaran.
2
 

     Metode Bin Nazhar adalah langkah ataupun cara untuk hafalan Al-

Qur‟an memakai cara bacaan ayat yang ada dalam Al-Qur‟an lalu nantinya 

melihat apa yang tertulis dalam mushaf Al-Qur‟an dengan cara 

mengulanginya berkali-kali atau membaca dengan mengulang sebanyak 41 

kali layaknya yang dicontohkan oleh ulama-ulama pendahulu. 
3
 

 

b. Hafalan Al-Qur’an  

     Menurut Syaibani, yakni metode hafalan dengan cara mengulangi 

berkali-kali suatu materi yang sudah dipelajari untuk memperkuat ingatan 

sebuah materi tersebut.
4
  Jadi hafalan Al Qur‟an ialah metode yang 

mengandalkan ingatan dalam sebuah materi atau ayat Al-Qur‟an yang 

dihafalkan dengan sempurna dan setelah dihafalkan memiliki kewajiban 

untuk tahu dan memahami apa yang terkandung dan terdapat didalam ayat 

tersebut. Kegiatan hafalan Al-Qur‟an ialah suatu metode atau upaya 

mengandalkan ingatan seluruh materi yang ada pada ayat dengan poin-poin 

                                                             
2Syukri, Metode Khusus Pendidikan dan Pembelajaran Agama Islam,( Jakarta:Kencana,2019),1.  
3Sa'dulloh, 9 Cara Cepat Menghafal Al-Qur'an, (Jakarta: Gema Insani, 2008), 55. 
 

4 Syukri, Metode Khusus Pendidikan…,114. 
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yang terdapat tanda waqaf, tajwid, dan sebagainya yang mengandalkan 

manfaat dan mengingat dengan keseluruhan. 
5
 

     Al-Qur‟an bukan sekedar dibaca melainkan harus dihafal dikarenakan 

hafalan al-qur‟an sangatlah penting dan merupakan kewajiban  bagi 

kehidupan seorang umat muslim. 

 

2. Definisi Oprasional 

     Secara oprasional, pengaruh metode bin nazhar terhadap peningkatan 

menghafal Al-Qur‟an santri, dalam penelitian ini dijalankan dengan cara 

meneliti peningkatan hafalan santri dengan menggunakan observasi dan 

melihat atau meninjau dengan kartu atau lembar hafalan di TPA Minhajul 

Karomah  Kemiling Bandar Lampung.  

 

 

B. LATAR BELAKANG MASALAH  

 

     Allah SWT sudah mewahyukan kitab-kitab untuk para Rasul-Nya dan beriman 

dengan adanya kitab Allah SWT yang masuk dalam rukun iman ke-3. Kitab yang 

terakhir Allah SWT turunkan pada Rasulullah SAW yaitu kitab Al-Qur‟an. Al-

Qur‟an merupakan kitab terakhir penyempurna kitab-kitab terdahulu dan dijadikan 

pegangan atau pedoman kehidupan umat muslim, Al-Qur‟an juga kitab yang agung 

dan suci yang berisi lengkap mengenai segala isi yang ada di dunia ini baik dunia 

maupun akhirat. Kewajiban sebagai seorang muslim kepada kitab Al-Quran yaitu 

membacanya, menghafalnya, menafsirkannya dan merawatnya. Allah SWT 

menjanjikan pahala yang banyak, dinaikan derajatnya, dan diberikan kemudahan 

serta kemenangan dalam kehidupan dunia ataupun akhirat kepada setiap manusia 

yang memelihara serta menjalankan Al-Qur‟an. 

 

Allah SWT berfirman:  

                     

                        

              

                                                             
5Wiwi Alawiyah Wahid, Cara Cepat Bisa Menghafal Al-Qur'an, (Jogjakarta: Diva Press, 2014), 

15. 
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     “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an) dan 

melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan 

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

perdagangan yang tidak akan rugi. Agar Allah menyempurnakan pahalanya 

kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, 

Maha Mensyukuri.” (Q.S. Fathir 29-30)
6
 

     Menurut Ramayulis “Al-Qur‟an sebagai kumpulan wahyu Allah merupakan 

sumber pengetahuan islam yang dapat digali sepanjang masa, ditambah lagi dengan 

hadits-hadits Rasulullah SAW, didalamnya terdapat prinsip-prinsip dasar berbagai 

cabang ilmu pengetahuan”. Al-Qur‟an penjelaskan penunjuk dan penuntun yang 

sifatnya ialah ubudiyah dan akhlaqiyah atau moral dan berisikan petunjuk yang bisa 

dijadikan pedoman hidup manusia guna meneliti dan mempelajari gejala ataupun 

fenomena kehidupan dari masa ke masa.
7
 

Allah AWT berfirman : 

                              

                  

      “Dan tiadalah binatang-binatang yang ada dibumi dan burung-burung yang 

terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tidaklah 

kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka 

dihimpunkan.”(Q.S. Al-An‟am Ayat 38)
8
 

     Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa di dalam isi Al-Qur‟an memiliki banyak 

prinsip dasar kehidupan makhluk ciptaan-Nya mengenai berbagai aspek kehidupan 

dunia maupun kehidupan di akhirat. Manusia diberikan anugrah dari Allah SWT 

yaitu panca Indra yang lengkap seperti pendengaran, pengelihatan dan akal. Cara 

mensyukurinya yaitu dengan memanfaatkan panca indra tersebut dengan mencari 

dan memahami berbagai informasi atau ilmu pengetahuan melalui perantara kitab 

Al-Qur‟an yang didalamnya menjelaskan semua peristiwa di alam semesta ini. 

salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah yaitu memaksimalkan dan 

memanfaatkan panca indera yang dimiliki manusia untuk melakukan bacaan dan 

                                                             
6
Kementrian Agama RI, Syamil Quran, (Jawa Barat: Sygma Creative Media Crop, 2014)., 437. 

 

7
Ramayulis, Filsafat Pendidikan Islam Analisis Filosofis Sistem Pendidikan Islam Jilid 

1,(Jakarta: Kalam Mulia, 2015),107. 
 

8
Kementrian Agama RI, Syamil Quran…, 132. 
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hafalan Al-Qur‟an.
9
 Yang juga terkandung dalam Firman Allah SWT dibawah ini 

yaitu: 

                         

                 

     "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan 

hati, agar kamu bersyukur". (Q.S. An-Nahl ayat 78)
10

 

     Dewasa ini, semakin maju dan berkembangnya Teknologi semakin berubah pula 

pola kehidupan manusia. Salah satu nya Handphone atau gawai, saat ini hampir 

seluruh manusia ketergantungan gawai baik orang dewasa maupun anak kecil. 

Apalagi sekarang hampir seluruh dunia sedang terjangkit penyakit menular yaitu 

covid-19, yang dimana seluruh dunia khususnya Indonesia melakukan kebijakan 

lockdown dan menerapkan kebijakan PPKM (Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan 

Masyarakat) serta seluruh aktifitas dan kegiatan dilakukan di rumah dengan 

memanfaatkan teknologi yaitu dengan koneksi internet untuk menghubungkan 

manusia satu dengan lainnya yang berjauhan dan tidak bisa bertatap muka secara 

langsung.  Banyak sekali manfaat menggunakan gawai dikehidupan sehari-hari 

salah satunya mempermudah pekerjaan manusia, tetapi kerugian yang didapat juga 

banyak ketika sudah ketergantungan gawai salah satunya yaitu sulitnya hafalan Al-

Qur‟an. 

     Hafalan Al-Qur‟an ialah sebuah kewajiban seorang  umat muslim selain 

membaca, dan mempelajarinya. Menghafal secara bahasa yang asalnya dari kata 

“hafal” yang berarti sudah masuk pada memori ataupun ingatan suatu informasi tak 

perlu merujuk pada buku ataupun catatan  atau sudah di luar kepala. Dari kata hafal 

kemudian ditambah akhiran “an” menjadi hafalan yang artinya yag dihafalkan atau 

hasil dari mengahafal atu mengingat.
11

 Hafalan Al-Qur‟an memiliki lebih dari satu 

keutamaan dan kebaikannya salah satunya dapat menolong manusia di hari akhir 

nanti dan dapat membawa kedua orang tua ke surga serta anak penghafal Al-Qur‟an 

dapat memakaikan ayah dan ibunya dengan jubah emas dan mahkota emas yang 

diberikan dari Allah. Tapi sayang sekali pada zaman ini orang tua hanya 

mementingkan dunia seperti pendidikan umum yang diberikan atau diajarkan 

                                                             
9Ramayulis, Filsafat Pendidikan Islam Analisis…,108. 
10

Kementrian Agama RI, Syamil Quran…, 275. 
11

Syukri, Metode Khusus Pendidikan Dan Pembelajaran Agama Islam. (Jakarta: Kencana, 

2019),144. 
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kepada anak-anaknya tanpa memberikan pendidikan untuk bekal di hari akhirat 

kelak.  

     Hafalan Al-Qur‟an seharusnya menjadi kebutuhan untuk seluruh muslimin dan 

muslimat dikarenakan ketika sedang mengerjakan sholat wajib maupun shalat 

sunah wajib membaca Q.S. Al-Fatihah dan surat-surat pendek, hafalan Al-Qur‟an 

juga bisa memberikan peningkatan keimanan dan ketaqwaan diri manusia tersebut 

untuk senantiasa mendekatkan diri dan selalu mengingat Allah SWT. Menghafal 

Al-Qur‟an lebih baik diterapkan sejak usia dini sekitar usia tiga tahun sampai 

dengan delapan tahun karena pada usia tersebut merupakan proses perkembangan 

otak untuk meberima semua informasi yang diberikan yang sangat signifikan yang 

disebut juga  golden age. Dan pada usia tersebut kemampuan daya serap otak ketika 

anak menghafal Al-Qur‟an akan cepat terserap dan terukir kuat tertanam pada 

memori. Sedangkan, menghafal Al-Qur‟an ketika sudah beranjak remaja ataupun 

dewasa memiliki kesulitan untuk melakukan hafalan Al-Qur‟an karena banyak 

faktor yang menghambat sulitnya hafalan Al-Qur‟an. 
12

 

     Beberapa penyebab lambatnya hafalan Al-Qur‟an yaitu seperti kurangnya 

dukungan atau  motivasi dari keluarga dan lingkungan sekitar untuk menghafal, 

ketidak tahuan keutamaan dan hukumnya wajib bagi muslim menghafal Al-Qur‟an, 

mengutamakan kemalasan dengan alasan tidak sempat mengahafal, banyaknya 

melakukan kemaksiatan didalam kehidupan sehari-harinya dan terdapat penyebab 

lainnya lagi dalam kehidupan. Oleh sebab itu, mereka susah sekali hafalan Al-

Qur‟an menggunakan metode yang biasa dipakai. Kendala kerap terjadi dalam 

proses hafalan Al-Qur‟an yakni sering lupa awal lafadz atau ayat yang sudah 

dihafal sesudahnya,  tidak disiplin terhadap diri sendiri dan tidak berniat dengan 

sungguh-sungguh untuk melakukanhafalan Al-Qur‟an pada diri sendiri. Padahal 

hafalan Al-Qur‟an ialah kewajiban setiap umat muslim. Sebagaimana Rasullullah 

SAW bersabda: 

ا  ٌَ ْن ٌَُقاُل لَِصاِحِب اْلقُْرآِن اْقَرْأ َواْرَتِق َوَرتِّْل َكَما ُكْنَت ُتَرتُِّل ِفً الدُّ

ٍة َتْقَرأُ ِبَهاَفإِنَّ َمْنِزلَتَ  ٌَ َك ِعْنَد آِخِر آ  

“Dikatakan kepada ahli Al-Qur‟an, „Bacalah, naiklah, dan tartilkanlah 

(membaca dengan perlahan) sebagaimana engkau mentartikannya di dunia, karena 

kedudukanmu ada pada akhir ayat yang engkau baca‟.” (HR. Abu Daud dan At-

Tirmidzi). 
13

 

                                                             
12Ibid., 115. 
13Imam An-Nawawi, Riyadhus Shalihin,((Solo: Insan Kamil, 2011).,490. 
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     Permasalah-permasalahan dalam hafalan Al-Qur‟an yang sudah dijelaskan 

sebelumnya diatas  dapat teratasi dengan menerapkan suatu cara yang disebut 

dengan metode. Metode untuk mengahafal Al-Qur‟an mempunyai beragama jenis 

dan dapat disesuaikan pada setiap individu ada “metode talaqqi, metode tahfizh, 

metode takrir, metode tasmi, metode bin nazhar” dan lain sebagainya. Ada banyak 

sekali metode dalam menghafal Al-Qur‟an salah satunya yaitu metode bin Nazhar. 

Metode hafalan ini mendukung orang yang memiliki daya ingatan yang lemah dan 

memilki kesulitan dalam menghafal. Metode ini akan membuat si penghafal akan 

mengingat letak, huruf maupun baris yang terdapat pada Al-Qur‟an dikarenakan 

disebabkan ketika sedang melakukan hafalan Al-Qur‟an akan dilatih kesabarannya 

dalam melakukan bacaan dengan pengulangan ayat yang sedang dihafalkan secara 

cermat dan teliti sampai terbiasa dalam melafadzkannya ayat-ayat yang tersebut.   

     Mempelajari agama sangatlah penting baik di sekolah maupun dirumah untuk 

membentuk kepribadian yang berakhlakul karimah. Pendidikan merupakan sebuah 

cara atau upaya seorang muslim guna memperluas ilmu pengetahuan bukan hanya 

lewat lembaga formal seperti sekolah, lembaga informal juga mempunyai peranan 

penting untuk melakukan bantuan proses transformasi yang nantinya bisa 

tercapainya suatu kualitas atau target ingin dicapai.
14

Salah satunya menggunakan  

cara ikut pelajaran agama di TPA (taman pembelajaran Al-Qur‟an). menurut 

Fathurrohman Pembelajaran merupakan upaya kesadaran seorang pendidik atau 

guru yang menjadikan peserta didik agar dapat melihat peningkatan perilaku yang 

ada dalam diri peserta didik dan peningkatan tersebut didapatkan dari keahlian baru 

yang diberlakukan dalam jangka relative lama dikarenakan terdapat sebuah upaya.
15

 

TPA dapat menunjang pembelajaran agama disekolah seperti berisi materi 

pelajaran membaca dan menulis Al-Qur‟an, fiqih, akidah akhlak, sejarah 

kebudayaan islam (SKI), peraktik pengamalan ibadah, doa dan hadits tertentu, dan 

sebagainya.  

     Berdasarkan hasil observasi awal pada TPA Minhajul Karomah yang 

dilaksanakan pada hari  Senin, 11 Oktober 2021. Penulis melakukan wawancara 

langsung bersama ustad Hadi Purnama selaku pemilik dan pendiri TPA Minhajul  

Karomah mengatakan bahwa para santri selama belajar memahami bacaan Al-

Qur‟an mempunyai semangat belajar tinggi namun sebaliknya jika belajar 

melakukan hafalan kumpulan surat pendek yang ada pada juz 30 para santri rata-

rata  kurang semangat karena mereka berfikiran bahwa melakukan hafalan Al-

Qur‟an sesuatu menyulitkan dilakukan. Hal ini dikarenakan mereka kurang fokus 

                                                             
14 Chairul Anwar, Hakikat Manusia (Dalam Pendidikan Sebuah Tujuan Filosofis), (Yogyakarta: 

Suka Press,2014)., 73. 
15 Dwi Susanti, Dkk, “Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning Tipe POE Dan 

Aktivitas Belajar Terhadap Kemampuan Metakognitif,”Jurnal Inovasi Matematika(Inimatika), Vol.2, No.2 

(2020): 94 
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dan memiliki rasa malas dalam menghafal walaupun hafalan tersebut diminta untuk 

menghafalkan dirumah masing-masing dan dapat menyetorkan hafalan tersebut 

keesokan harinya.  

     Di TPA Minhajul Karomah untuk melakukan hafalan Al-Qur‟an memakai 

metode sima‟i yang dimana belum melakukan hafalan Al-Qur‟an mereka 

mendengarkan dulu bacaan ayat Al-Qur‟an yang untuk dihafalkan melalui pengajar 

atau ustad yang memipin bacaan kemudian para santri mengikuti bersama-sama 

bacaan tersebut, setelah itu para santri langsung menyetorkan 1 surat yang dihafal 

tersebut kepada ustad atau pengajar. Pada metode tersebut hanya efektif bagi 

peserta didik yang mempunyai daya ingatan tertinggi dan sulit bagi santri yang 

mempunyai daya ingatan lemah yang susah mengingat surat yang dihafal, sehingga 

hanya beberapa siswa yang dapat menyelesaikan target hafalan yang diberikan. 

Berikut ini data hafalan santri TPA Minhajul Karomah.  

Tabel 1 

Data Hafalan Santri TPA Minhajul Karomah 

 Kemiling Bandar Lampung  

NO Nama 
aspek penilaian 

JUMLAH skor KET 
Tajwid Fasohah kelancaran 

1 ARK SL L L 10 83 
Sangat 

Lancar 

2 AP L BL L 7 58 
Belum 

Lancar 

3 DV L L KL 8 67 
Kurang 

Lancar 

4 AZ L L BL 7 58 
Belum 

Lancar 

5 WP L L KL 8 67 
Kurang 

Lancar 

6 EU L KL KL 7 58 
Belum 

Lancar 

7 SE SL SL KL 10 83 
Sangat 

Lancar 

8 ANP KL KL KL 6 50 
Belum 

Lancar 

9 MF KL KL BL 5 42 
Belum 

Lancar 

10 KA L L KL 8 67 
Kurang 

Lancar 
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11 AA L L L 9 75 Lancar 

12 JE L SL KL 9 75 Lancar 

13 GA KL KL BL 5 42 
Belum 

Lancar 

14 HN L L BL 7 58 
Belum 

Lancar 

15 NKN L KL BL 6 50 
Belum 

Lancar 

16 NK L SL KL 9 75 Lancar 

17 DM SL SL KL 10 83 
Sangat 

Lancar 

18 MD L L BL 7 58 
Belum 

Lancar 

19 SB KL KL BL 5 42 
Belum 

Lancar 

20 MA L KL BL 6 50 
Belum 

Lancar 

21 NL L L KL 8 67 
Kurang 

Lancar 

22 MF KL L KL 7 58 
Belum 

Lancar 

23 AS L KL BL 6 50 
Belum 

Lancar 

24 AF L KL BL 6 50 
Belum 

Lancar 

25 MR L KL BL 6 50 
Belum 

Lancar 

26 MA L KL KL 7 58 
Belum 

Lancar 

27 NF KL KL BL 5 42 
Belum 

Lancar 

28 NA KL KL KL 6 50 
Belum 

Lancar 

29 ZS SL L L 10 83 
Sangat 

Lancar 

30 AF L SL KL 9 75 Lancar 

Sumber Data: Dokumentasi Hasil Tes Kemampuan Menghafal Al-Qur‟an TPA 

Minhajul Karomah Kemiling Bandar Lampung  
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Dengan Keterangan pemberian skor berdasarkan pernyataan berikut : 

1. Skor 4 untuk penilaian hafalan sangat lancar (SL) dengan rentang skor 

penilaian 81-100 

2. Skor 3 untuk penilaian hafalan cukup lancar (L) dengan rentang skor 

penilaian 71-80 

3. Skor 2 untuk penilaian hafalan kurang lancar (KL) dengan rentang skor 

penilaian 61-70 

4. Skor 1 untuk penilaian hafalan belum lancar (BL)  dengan rentang skor 

penilaian 0-60 

     Lewat data di atas bisa diambil kesimpulan jika santri di TPA Minhajul 

Karomah rata-rata belum lancar mengucapkan dan mengulang surat-surat yang 

telah dihafalkan dari surat al-fill sampai dengan surat at-takasur karena mereka 

kurang fokus dalam menghafal masih banyak bermain dan merbicara dengan 

temannya dari pada menghafal.  Setelah melakukan observasi awal penelitian 

penulis dapat memahami masalah yang terjadi di TPA tersebut yaitu kurang 

semangat dan motivasi ketika sedang melakukan hafalan Al-Qur‟an. Guna 

mengatasi permasalah itu untuk mempermudah peneliti maka peneliti akan 

mencoba untuk menggunakan  metode Bin Nazhar untuk melakukan hafalan Al-

Qur‟an. Di TPA Minhajul Karomah tidak ada pembagian kelas maka peneliti 

membagi kelas menjadi dua bagian kelas yaitu kelas kontrol yang tidak memakai 

metode bin nazhar dan kelas eksperimen yang menerapkan metode bin nazhar.  

     Metode bin nazhar ini diterapkan peserta didik di TPA Minhajul Karomah 

Kemiling Bandar Lampung dari usia tujuh tahun sampai dengan empat belas tahun 

yang telah melakukan bacaan Al-Qur‟an secara baik juga lancar dan langsung 

dibimbing oleh guru yang mengajar di TPA tersebut. Penerapan metode bin nazhar 

untukmelakukan hafalan Al-Qur‟an memiliki target yaitu materi menghafal surat-

surat pendek Juz 30 dengan memperhatikan beberapa aspek seperti kelancaran 

pengucapan, hukum bacaan atau tajwid, dan  makhrajul hurufnya.  

     Menggunakan Metode Bin Nazhar bertujuan untuk menciptakan kebiasaan 

menghafal Al-Qur‟an menjadi lebih mudah dan menumbuhkan jiwa cinta terhadap 

Al-Qur‟an sejak dini agar menumbuhkaan generasi menghafal Al-Qur‟an dimasa 

depan. Kebiasaan menurut Ibrahim Alfikiy adalah sebuah fikiran yang diciptakan 

seseorang dalam ingatan, fikiran tersebut mengaitkan perasaan dan selalu diulang-

diulang dan terbentuklah perilaku yang ada difikiran tersebut. Terdapat enam 

tahapan pembiasaan yaitu berfikir, merekam, pengulangan, penyimpanan, 

pengulangan dan kebiasaan. Untuk menciptakan kebiasaan menghafal Al-Qur‟an 
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perlulah upaya konsisten atau pun selalu semangat terhadap diri sendiri terutama 

peserta didik untuk melakukan hafalan Al-Qur‟an. 
16

 

     Dari pemaknaan diatas dengan judul penelitian yaitu “Pengaruh Metode Bin 

Nazhar Terhadap Peningkatan Hafalan Al-Qur’an Di TPA Minhajul 

Karomah Kemiling Bandar Lampung” dengan judul tersebut diharapkan dengan 

menggunakan Metode bin Nazhar dapat membantu meningkatkan dan 

memudahkan menghafal Al-Qur‟an santri TPQ Minhajul Karomah yang kesulitan 

dalam melakukan hafalan Al-Qur‟an terutama yang mempunyai kemampuan 

ingatan rendah.  

 

C. IDENTIFIKASI MASALAH  DAN BATASAN MASALAH 

 

1. Identifikasi Masalah Penelitian 

a. Santri kurang fokus pada saat menghafal Al-Qur‟an  

b. Metode yang digunakan dalam menghafal Al-Qur‟an kurang efektif pada 

santri 

c. Sarana dan prasarana kurang memadai dalam menghafal Al-Qur‟an  

d. Diperlukan metode hafalan yang sesuai dengan kemampuan para santri 

agar memudahkan dalam menghafal Al-Qur‟an  

 

2. Batasan Masalah Penelitian 

     Pembatasan masalah ialah langkah atau usaha untuk melakukan ketetapan 

pada batas-batas permasalahan sebuah penelitian agar memperjelas apa yang 

akan diteliti, sehingga dapat dipertemukan masalah yang masuk dan yang tak 

masuk pada sebuah penelitian. Dari dasar penelitian di atas maka peneliti 

menjalankan penelitian untuk melakukan proses pembelajaran yang 

memaksimalkan peserta didik untuk melakukan hafalan Al-Qur‟an 

mempergunakan metode Bin  Nazhar untuk melakukan peningkatan hafalan 

ayat-ayat Al-Qur‟an serta memahami langkah-langkah menerapkan metode bin 

nazhar. Sedangkan dalam mengontrol peningkatkan hafalan Al-Qur‟an 

menggunakan kartu hafalan santri dan setor hafalan kepada gurunya. Adapun 

permasalahan yang dibahas yaitu Pengaruh metode Bin nazhar terhadap 

peningkatan hafalan Al-Qur‟an di TPA Minhajul Karomah. 

 

 

 

                                                             
16 Chairul Anwar, “internalisasi semangat nasionalisme melalui pendekatan habituasi (perpektif 

filsafat pendidikan).”jurnal studi keislaman, vol.14, no.1, (2014): 168. 
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D. RUMUSAN MASALAH PENELITIAN 

  

     Dilihat dari latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, untuk itulah 

permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti yaitu apakah metode Bin Nazhar 

dapat berpengaruh dalam peningkatan hafalan Al-Qur‟an di TPA Minhajul 

Karomah Kemiling Bandar Lampung? 

 

E. TUJUAN PENELITIAN 

 

     Dari rumusan masalah sebelumnya, peniliti mengemukaan tujuan penelitian, 

yaitu guna memaknai apakah metode Bin Nazhar berpengaruh dalam peningkatan 

hafalan Al-Qur‟an di TPA Minhajul Karomah kemiling Bandar Lampung. 

 

F. MANFAAT PENELITIAN 

 

1. Bagi Santri atau Peserta Didik 

     Hasil peneliti nantinya diharap bisa memberikan peningkatan hafalan untuk 

santri yang memiliki kesulitan untuk melakukan hafalan Al-Qur‟an dan dapat 

memberikan upaya bagaimana menghafal Al-Qur‟an yang baik dan benar serta 

mudah dipahami oleh santri khususnya santri di TPA Minhajul Karomah 

kemiling Bandar Lampung. 

 

2. Bagi Orang Tua Santri   

     Penilitian ini memiliki harapan supaya santri bisa mendampingi dan 

memberikan dukungan atau motivasi guna menumbuhkan semangat untuk 

meningkatkan hafalan Al-Qur‟an dalam diri anaknya.  

 

3. Bagi Guru atau Pendidik TPA Minhajul Karomah 

     Harapan lainnya juga bisa menambah pengetahuan mengenai efek metode 

Bin Nazhar pada tahapan untuk meningkatkan hafalan Al-Qur‟an santri bagi 

guru atau pendidik ketika melaksanakan proses melakukan hafalan Al-Qur‟an, 

sehingga menghasilkan penghafal Al-Qur‟an dari kalangan santri dapat 

meningkat.  
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G. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN 

 

     Penelitian sebelumnya yang reelevan dibutuhkan peneliti guna sebagai bentuk 

acuan dan sebagai perbandingan penelitian yang sudah ada pada penelitian 

sebelumnnyaa. Berikut beberapa penilitian terdahulu yang relevan berkaitan dengan 

penelitian ini. 

 

1. Inafi Lailatis Surur meneliti mengenai “Pengaruh Metode Takrir dalam 

Meningkatkan Kemampuan Menghafal Al-Qur‟an Surat-Surat Pendek Kelas VI 

MIT Hidayatul Qur‟an Gerning Pesawaran” dalam skripsi tersebut 

menggunakan metode eksperimen jenis penelitian kuantitatif. Hasil penelitian 

tersebut membuktikan bahwa menggunakan metode takrir ini terdapat 

perubahan yang signifikan untuk bisa memberikan peningkatan untuk 

melakukan hafalan Al-Qur‟an  dan surat-surat pendek kelas VI MIT Hidayatul 

Qur‟an Germing Pesawaran. Adanya hasil uji hipotesis: “nilai sig (2-tailed) 

sebesar 0,000 maka sesuai standar pengambilan keputusan hipotesis jika sig 

<0,05 (0,000<0,05) maka disimpulkan Ha diterima dan Ho ditolak.”
17

Untuk 

hasil penelitian ini hasilnya memiliki persamaan dengan penelitian oleh Inafis 

Lailatis Surur yakni sama menggunakan variabel terkait (dependent) yang 

terkait untuk meningkatkan hafalan Al-Qur‟an memakai metode penelitian 

kuantitatif jenis penelitian eksperimen, menggunakan analisis data uji 

normalitas teknik kolmogrov smirnov dan uji hipotesa dengan memakaiuji 

independent sampel T-Test. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel 

bebas (independent) pada penelitian inafis lailatis surur menerapkan metode 

takrir dengan desain penelitian monequivalent control group desain, 

menggunakan teknik sampling simple random sampling dan dalam 

menganalisis data uji homogenitas dengan menggunakan uji fisher.   

 

2. Siti Shobah Fauziyah meneliti mengenai “Evektivitas Metode Muraja‟ah dalam 

Peningkatan Hafalan Al-Qur‟an Santri di Komplek Hindun Pondok Pesantren 

Ali Maksum Krapyak Yogyakarta” dalam skripsi tersebut memakai pendekatan 

kualitatif yang memakai metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian tersebut 

membuktikan jika dalammelaksanakan metode muraja‟ah pada Komplek 

Hindun Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta mempunyai 3 

langkah yaitu, persiapan, pengesahan, dan pengulangan atau evaluasi. Metode 

muraja‟ah dinilai sudah efektif dengan tujuan hafalan yang dicapai. Terdapat 

indikasidukungan terbaik dalam mengahfal Al-Qur‟an yaitu kedisiplinan dan 

motivasi lewat lingkungan sekitar, sebaliknya faktor penghambat adalah sering 

                                                             
17Inafi Lailatis Surur  “Pengaruh Metode Takrir dalam Meningkatkan Kemampuan Menghafal 

Al-Qur‟an Surat-Surat Pendek Kelas VI MIT Hidayatul Qur‟an Gerning Pesawaran”(Skripsi, Lampung: 

UIN Raden Intan Lampung, 2019), 81. 
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lupa terhadap hafalan terdahulu, mempunyai sifat malas, dan lelah karena 

mempunyai kegiatan yang padat. 
18

 Penulis memiliki kesamaan hasil dengan 

penelitian dari Siti Shobah Fauziyah yaknikesamaan penggunaan menggunakan 

variabel terkait (dependent) yang terkait meningkatkan cara menghafal Al-

Qur‟an dalam penelitian itu mengumpulkan data dijalankanmelalui observasi 

juga dokumentasi dan sama-sama menggunakan tes lisan dalam menguji 

hafalan santri. Sedangkan bedanya dengan penelitian dari Siti Shobah Fauziyah 

dengan penelitian penulis yaknipenerapan metode muroja‟ah untukmelakukan 

hafalan Al-Qur‟an dan menggunakan metode kualitatif dalam meneliti. 

 

3. Nur Rahma Primaulina Pulungun, Muhammad Arsad Nasution, dan Dame 

Siregar  meneliti mengenai “Pelaksanaan Tahfidzul Qur‟an Metode Bin Nazhar 

di Pondok Pesantren An-Nur Kelurahan Panyanggar Padangsidimpuan” 

penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan 

menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian tersebut  membuktikan 

jikakelangsungan metode bin-nazhar berjalan secara optimal di pondok 

pesantren an-nur kelurahan panyanggar padangsidimpuan menggunakan system 

setoran hafalan dan muraja‟ah. Proses pembelajaran tersebut tedapat 

kelasdisesuaikan dengan jumlah serta target hafalan santri. Jadi santri di 

pondok pesantren an-nur mendapatkan target atau capaian hafalan paling 

sedikit 12 juz selama belajar di pondok pesantren tersebut. 
19

Kesamaan 

penulisan penelitian penulis dengan peneltianNur Rahma Primaulina Pulungun, 

Muhammad Arsad Nasution, dan Dame Siregar yaitu sama-sama menggunakan 

metode Bi Al-Nazhar dalam kegiatan menghafal Al-Qur‟an, terdapat indikasi 

yang jadi dukungan dan hambatan untuk melakukan hafalan Al-Qur‟an. 

sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu 

penelitian ini mempergunakan metode penelitian lapangan (field rescarch), 

memakai data primer dan sekunder serta menggunakan pendekatan yuridis 

sosiologis.  

 

4. M. Hidayat Ginanjar meneliti mengenai “Aktivitas Menghafal Al-Qur‟an dan 

Pengaruhnya Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa (Studi Kasus Pada 

Mahasiswa Program Beasiswa di Ma‟had Huda Islami, Tamansari Bogor)” 

penelitian tersebut melakukan pembahasan tentang kegiatan melakukan hafalan 

Al-Qur‟an dampaknya pada prestasi hasil penelitian mahasiswa. Pada 

penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan 

                                                             
18Siti Shobah Fauziyah, “Evektivitas Metode Muraja‟ah dalam Peningkatan Hafalan Al-Qur‟an 

Santri di Komplek Hindun Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta” (Skripsi, Yogyakarta: 

Universitas Islam Indonesia, 2018),  81. 
19Nur Rahma Primaulina Pulungan, Muhammad Arsad Nasution, dan Dame Siregar, 

“Pelaksanaan Metode Bin Nazhar di Pondok Pesantren an- Nur Padangsidimpuan,” t.t. 



14 

 

 

metode eksperimen dan survey. Hasil penelitian ini adanya aktivitas menghafal 

Al-Qur‟an yang memiliki pengaruh dengan cara positif dan signifikan pada 

prestasi akademik mahasiswa.
20

Kesamaan penelitian dari penulis dengan 

penilitian oleh M. Hidayat Ginanjar yakni kesamaanmelakukan pembahasan 

terkait hafalan Al-Qur‟an memakai metode penelitian kuantitatif eksperimen 

dengan 2 variabel bebas dan terikat menggunakan rumus korelasi produk 

moment dan cronboach alpha. Sedangkan perbedaannya terletak pada uji 

analisis data jika penulis melakukan penelitian ini menggunakan uji 

homogenitas, uji normalitas dan uji hipotesis pada penelitian M. Hidayat 

Ginanjar hanya menggunakan uji statistik deskriptif dengan rumus korelasi 

produk moment dan cronboach alphasaja.  

     Berdasarkan penjelasan diatas dan  hasil penelitian yang disebutkan yaitu 

peningkatan kemampuan melakukan hafalan Al-Qur‟an santri menggunakan 

berbagai metode hafalan khususnya metode Bin Nazhar, guna melakukan penelitian 

lebih lanjut maka peneliti memiliki ketertarikan meneliti secara lanjutan dan 

menuangkan pada skirpsi “Pengaruh Meetode Bi Al-Nazhar terhadap peningkatan 

hafalan Al-Qur‟an di TPA Minhajul Mukaromah Kemiling Bandar Lampung”  

 

H. SISTEMATIKA PENULISAN 

  

     Sistematika penulisan ini pembuatannya  bertujuan guna mempermudah 

menjelaskan pembahasan untuk memaknai penelitian ini secara teratur dan 

sistematis. Adapun sistematika penulisan pada skripsi ini diuraikan berikut ini: 

     Bab I Pendahuluan , pada bab ini terdiri dari: “penegasan judul penelitian, latar 

belakang masalah dalam penelitian, identifikasi dan batasan masalah dalam 

penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian tidak 

hanya peserta didik tetapi manfaatnya dapat dirasakan oleh orang tua peserta didik 

serta pendidik atau guru di TPA Minhajul Karomah, kajian penelitian terdahulu 

yang bersifat relevan, dan sistematika penulisan dalam penelitian.” 

     Bab II Pembahasan, pada bab ini menjelaskan mengenai landasan teori 

mengenai penjelasan metode melakukan hafalan Al-Qur‟an, macam-macam metode 

menghafal Al-Qur‟an, pengertian metode Bin Nazhar, karakteristik metode Bin 

Nazhar, kelebihan dan kekurangan metode Bin Nazhar, pengertian Al-Qur‟an, 

keistimewaan atau keutamaan Al-Qur‟an, pengertian hafalan Al-Qur‟an, keutamaan 

melakukan hafalan Al-Qur‟an, faktor yang mendukung hafalan Al-Qur‟an, faktor 

hambatan melakukan hafalan Al-Qur‟an dan  pengajuan hipotesis.  

                                                             
20 M. Hidayat Ginanjar, “Aktivitas Menghafal Al-Qur‟an dan Pengaruhnya Terhadap Prestasi 

Akademik Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Beasiswa di Ma‟had Huda Islami, 

Tamansari Bogor),” Jurnal Edukasi Islami 06 (2017): 39, 

https://doi.org/http:dx.doi.org/10.30868/ei.v6i11.94. 39 
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     Bab III Metode Penelitian, di dalamnya terdapat metode penelitian, waktu serta 

tempat penelitian, populasi, sampel dan teknik pengumpulan data berupa tes, 

observasi, dan dokumentasi, definisi operasional beberapa variabel penelitian, 

instrument penelitian, menguji instrumen penenlitian menggunakan uji validitas 

dan reliabilitas data, serta teknik analisis data berupa uji normalitas data, uji 

homogenitas, dan uji hipotesis.. 

     Bab IV Hasil Penenlitian dan Pembahasan, pada bab ini akan dibahas mengenai 

penjelasan umum mengenai lokasi penelitian seperti penejelasan singkat lokasi atau 

tempat penelitian dan hasil serta pembahasan dari penelitian yang sudah dilakukan. 

     Bab V Penutup, pada bab ini terdapat kesimpulan dan saran dari penelitian yang 

sudah dilakukan peneliti.  
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

A. KAJIAN TEORI 

 

1. HAFALAN AL-QUR’AN 

 

a. Pengertian Al-Qur’an 

      Al-Qur‟an secara harfiah artinya bacaan sempurna, karena tidak ada 

satu bacaan pun sejak manusia mulai memahami dan mengenal tulisaan dan 

bacaan sejak zaman dahulu yang dapat menandingi Al-Qur‟an. Al-Qur‟an 

adalah sebuah kitab yang mempunyai tata cara membacanya yang teratur, 

ada bacaan yang dipendekkan, dipanjangkan, ditebalkan, disamarkan atau 

didengungkan, ada dimana tempat yang dilarang berhenti dan harus 

berhenti, bahkan mempunyai kaidah dan etika memakai irama ketika 

membaca kitab Al-Qur‟an. 
21

 

     Al-Qur‟an merupakan firman Allah SWT  yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad Saw melalui perantara malaikat Jibril untuk membuktikan 

bahwa Rasulullah merupakan utusan Allah dan kitab tersebut sebagai 

petunjuk atau pedoman hidup manusia hingga hari akhir yang isinya tidak 

berubah sedikit pun dari masa ke masa dengan menggunakan bahasa 

aslinya yaitu bahasa arab.
22

 Seperti sabda Rasulullah SAW berikut : 

َة َرُسْولِهِ  ْكُتْم ِبِهَما :  َو ُسنَّ ِن لَْن َتِضلُّْوا َما َتَمسَّ ٌْ ُكْم أَْمَر ٌْ َتَرْكُت ِف

    ِكَتاَب للاِ 

     “Aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat 

selama berpegang kepada keduanya, (yaitu) Kitab Allah dan Sunnah 

Rasul-Nya”. (H.R. Malik; al-Hakim, al-Baihaqi, Ibnu Nashr, Ibnu Hazm)23  

Sebagai seorang muslim yang percaya atau beriman dan berpegang 

teguh kepada Al-Qur‟an, Allah menjamin  dalam hidupnya akan tenang, 

damai dan bahagia dunia dan akhirat. Sebaliknya manusia yang tidak 

beriman dan hidupnya tidak perbedoman kepada Al-Qur‟an Allah 

menjamin hidupnya sengsara dunia dan akhirat.  

                                                             
21 Sa‟dulloh. 9 Cara Cepat Menghafal Al-Qur‟an , (Jakarta: Gema Insani, 2008)., 1. 
22 Abdul Wahhab Khallaf,  Ilmu Usul Fikih Kaidah Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Amani, 

2003), 17. 
 

23
 Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, Minhajul Muslimin Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim, (Solo: 

Insan Kamil, 2008),34. 
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     Allah memberitahukan isi atau kandungan yang terdapat didalam Al-

Qur‟an mengenai pembedaan antara perkara yang hak dan batil kepada 

umat-Nya sebagai peringatan kepada adanya azab Allah SWT.
 24

  

Sebagaimana Allah SWT., berfirman dalam surat Al- Furqan ayat 1 yaitu:   

                         

     “Mahasuci Allah yang telah menurunkan Furqan (Al-Qur'an) kepada 

hamba-Nya (Muhammad), agar dia menjadi pemberi peringatan kepada 

seluruh alam (jin dan manusia)”. (Q.S Al-Furqan ayat 1)
25

 

     Al-Qur‟an juga dapat menjadi sumber belajar bagi manusia yang mau 

mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, memahami dan 

menghafalkannya serta mengamalkannya di kehidupan sehari-hari agar 

mendapatkan rahmat dan hidayah-Nya serta petunjuk kejalan yang lurus 

dan sebaliknya akan mendapatkan peringatan Allah berupa azab atau 

balasan dari apa yang sudah diperbuatnya selama hidup di dunia.
26

  

Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Naml ayat 92, sebagai berikut. 

                          

           

     Dan supaya aku membacakan Al Quran (kepada manusia). Maka 

barangsiapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya ia hanyalah 

mendapat petunjuk untuk (kebaikan) dirinya, dan barangsiapa yang sesat 

maka katakanlah: "Sesungguhnya aku (ini) tidak lain hanyalah salah 

seorang pemberi peringatan". (Q.S An-Naml ayat 92)
27 

     Al-Qur‟an memiliki banyak sekali isi kandungan yang mencangkup 

berbagai macam ilmu seperti ilmu pengetahuan Alam, ilmu sejarah, ilmu 

syariat, undang-undang, dan ilmu siasat pedang. Beragam ilmu tersebut 

terdapat dalam kitab Al-Qur‟an dan menunjukan bahwa Al-Qur‟an 

merupakan firman dan wahyu Allah SWT tidak ada makhluknya seperti jin, 

                                                             
24 Ibid., 31  

25
 Kementrian Agama RI, Syamil Quran, (Jawa Barat: Sygma Creative Media Crop, 2014), 359  

26 Kadar M. Yusuf, Tafsir Tarbawi Pesan-pesan Al-Qur‟an tentang Pendidikan, (Jakarta: Amzah, 

2017), 53. 
27

 Kementrian Agama RI, Syamil Quran...,385 
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syetan, manusia sekalipun yang dapat membuat kitab seperti Al-Qur‟an. 

Keseluruhan isi Al-Qur‟an terdapat banyak berita-berita ghaib yang sudah 

terjadi didunia sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Qur‟an secara jelas 

dan lengkap. Al-Qur‟an bukanlah satu-satunya kitab yang telah diturunkan 

oleh Allah SWT yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, terdapat 

beberapa kitab Allah SWT terdahulu sebelum diturunkannya Al-Qur‟an  

yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur 

diberikan kepada Nabi Daud, dan kitab Injil kepada Nabi Isa. Hukum dan 

undang-undang yang terdapat di dalam Al-Qur‟an sudah diterapkan dan 

terbukti bahwa dapat menciptakan keadaan yang aman dan tentram. Bukti-

bukti tersebut membuktikan bahwa kitab Al-Qur‟an merupakan 

kallamullah atau firman Allah dan tidak ada keraguan didalamnya. 
28

 

b. Keistimewaan atau keutamaan Al-Qur’an  

Adapun keistimewaan atau keutamaan Al-Qur‟an yaitu: 

1) Al-Qur‟an mukjizat yang kekal dan abadi. Al-Qur‟an disusun secara 

sistematis sesuai dengan perkembangan zaman. 

2) Keutamaan dalam bidang ilmiah. Di dalam Al-Qur‟an membahas 

mengenai bidang ilmu pengetahuan seperti fenomena alam semesta 

seperti gerhana bulan, gerhana matahari, bumi itu bulat dan sebagainya. 

Fenomena tersebut membuktikan akan kebenaran Al-Qur‟an sebagai 

wahyu Allah dan ilmu tersebut datang dari Allah sebagai tanda 

kemuliaan dan ketinggian ilmu Allah SWT.  

3) Kesempurnaan dan kemurnian Al-Qur‟an. Ayat-ayat Al-Qur‟an 

berisikan penjelasan mengenai seluruh alam semesta yang tidak ada 

pertentangan bagi umat-Nya dan kemurnian isi dan ayat Al-Qur‟an 

kekal terjamin selama-lamanya. 

4) Al-Qur‟an berisfat umum dan Universal. Al-Qur‟an bersifat umum 

mencangkup seluruh bidang kehidupan baik itu pendidikan, sosial, 

agama, pengetahuan dan sebagainya. Sedangkan universal berlaku 

selamanya dapat digunakan di berbagai zaman untuk seluruh umat-

Nya. 
29

  

 

c. Pengertian Hafalan Al-Qur’an 

     Hafalan berasal dari bahasa arab yaitu ٌحفظ – حفظ – ج - حفاظ – 

 yang artinya menjaga, memelihara dan melindungi. Hafalan حفظا

merupakan usaha sadar untuk memasukan sebuah informasi kedalam 

                                                             
28

 Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, Minhajul Muslimin Pedoman..., 39. 
29 Tim BBQ UNILA, Gak Ngaji Gak Trendi menuju generasi rabbani, (Bandar Lampung: Badan 

Khusus Bimbingan Belajar Qur'an UKM Birohmah, 2010), … 
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memori otak manusia dan agar menjaga informasi tersebut tidak hilang 

dilakukan proses pengingatan dengan cara menghafal secara berulang-

ulang yang bertujuan untuk di simpan pada memori jangka panjang 

manusia. 
30

 

     Menurut Wiwi Alawiyah wahid, Menghafal Al-Qur‟an adalah sebuah 

proses untuk mengingat suatu materi atau ayat Al-Qur‟an dilakukan dengan 

sempurna untuk dihafalkan serta memahami dan mengetahui isi kandungan 

yang terdapat didalam ayat Al-Qur‟an yang dihafal.  Kegiatan menghafal 

Al-Qur‟an ini harus mengingat seluruh materi ayat yang akan dihafalkan 

dengan sempurna seperti hukum bacaan Al-Qur‟an atau tajwid, makhrajul 

huruf, tanda waqaf dan lain sebagainya. 
31

 

     Hukum menghafal Al-Qur‟an adalah fardu kifayah apabila diantara 

umat muslim sudah melaksanakan suatu yang kewajiban, maka akan 

gugurlah kewajiban umat muslim yang lainnya, tetapi sebaliknya suatu 

kewajiban yang harus dilaksanakan apabila tidak ada yang mengerjakan 

seluruh umat muslim yang ada didaerah atau tempat tersebut mendapat 

dosa. Orang yang menghafal Al-Qur‟an akan senantiasa selalu 

mendekatkan diri kepada Allah SWT  karena lisannya tidak pernah 

berhenti melafadzkan bacaan Al-Qur‟an dan pikirannya serta hatinya 

terpaut dan terikat dengan Al-Qur‟an. 
32

 

     Seluruh proses dalam menghafal dan mengingat ayat-ayat Al-Qur‟an 

dimulai dari proses awal sampai dengan mengingat kembali atau recalling 

harus tepat. Jika salah dalam membaca dan memasukan materi atau 

menyimpan materi hafalan dalam akal kita, maka akan sulit untuk 

dihafalakan kembali didalam memori atau ingatan manusia. Oleh karena 

itu, dalam membaca Al-Qur‟an harus tartil dan cermat agar tidak 

menimbulkan arti yang menyimpang. Sebagaimana penjelasan tersebut 

Allah SWT., berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 4  yaitu : 

                   

  “Dan bacalah Al-Qur‟an itu dengan perlahan-lahan”. (Q.S. Al-

Muzammil ayat 4).
33

  

                                                             
30 Inafi Lailatis Surur  “Pengaruh Metode Takrir dalam Meningkatkan Kemampuan Menghafal 

Al-Qur‟an Surat-Surat Pendek Kelas VI MIT Hidayatul Qur‟an Gerning Pesawaran”(Skripsi, Lampung: 

UIN Raden Intan Lampung, 2019),24. 
31 Wiwi Alawiyah Wahid, Cara Cepat Bisa Menghafal Al-Qur'an, (Jogjakarta: Diva Press, 
2014), 15.  

 

32 Zamroni, Mokhamad "Penerapan Metode Wahdah dalam Meningkatkan Hafalan Al-Qur'an 

Santri Pondok Pesantren Nurul Furqon Brakas Desa Terkesi Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan 
Tahun 2010/2011", (Skripsi: Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011), 15. 
 

33
 Kementrian Agama RI, Syamil Quran...,574. 
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     Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang selalu lupa dan 

berbuat dosa, begitu juga para penghafal Al-Qur‟an yang sering disebut 

dengan tahfidz. Para penghafal Al-Qur‟an juga manusia biasa yang sering 

lupa akan hafalan Al-Qur‟an nya, maka dari itu Rasulullah SAW 

mencontohkan untuk selalu menjaga atau memelihara hafalan Al-Qur‟an 

yang beliau miliki. Rasulullah SAW tidak pernah berhenti menggerakan 

lidahnya untuk mengucapkan dan mengulang lafadz Al-Qur‟an yang sudah 

atau sedang beliau hafalkan agar terbiasa dan terhindar dari sifat lupa. Al-

Qur‟an selalu ada di hati Rasulllah SAW karena Beliau selalu bersemangat 

dalam menjaga hafalannya dengan selalu melaksanakan perintah Allah 

SWT dan menjauhi segala laranganya serta menyampaikan wahyu dari 

Allah SWT kepada seluruh umatnya.
34

 

     Menghafal Al-Qur‟an jangan lah tergesa-gesa karena Allah SWT 

mengingatkan agar perlahan-lahan dalam mengucapkan dan menghafal Al-

Qur‟an serta mentartilkan bacaan Al-Qur‟an. Allah SWT berfirman dalam 

surat Al-Qiyamah ayat 16-19: 

                           

                           

         “Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al Quran karena 

hendak cepat-cepat (menguasai)nya. Sesungguhnya atas tanggungan 

Kamilah. mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) 

membacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah 

bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan Kamilah 

penjelasannya”. (Q.S. Al-Qiyamah: 16-19)
35

 

     Orang yang sengaja lupa menghafal Al-Qur‟an akan mendapatka dosa, 

akan tetapi apabila para penghafal Al-Qur‟an tidak sengaja lupa dengan 

hafalannya Allah SWT memaafkannya dan tidak akan mendapatkan dosa 

dengan syarat para penghafal Al-Qur‟an juga harus berusaha untuk 

mempertahankan hafalan tersebut dengan berbagai usaha agar hafalan 

tersebut tidak hilang dalam diri dan fikiran para penghafal Al-Qur‟an 

                                                             
34

 M.  Ilyas, "Metode Muraja'ah Dalam Menjaga Hafalan Al-Qur'an." Jurnal Pendidikan Islam 

Vol. V, No.1, 2020: 2.   

35
 Kementrian Agama RI, Syamil Quran...,577. 
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dengan cara membaca Al-Qur‟an setiap saat dan selalu mentakrir atau 

mengulang hafalan tersebut.  

Rasulullah SAW bersabda : 

قال رسول للا صلى للا علٌه وسلم إِنَِّما َمَثُل َصاِحِب اْلقُْرآِن 

َها أَْمَسَكَها َو  إِْن  ِحِب اْْلِِبِل اْلُمَعقَّلَِة إِنْ  َكَمَثِل َصا ٌْ عاَهَدهاَ َعلَ

البخاري -أَْطلََقَها َذَهَبْت   

     "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,”Sesungguhnya 

perumpamaan shahib Al Qur`an seperti pemilik onta yang bertali kekang. 

Jika ia terus-menerus menjaganya (tali) atasnya (onta) ia menahannya dan 

jika ia melepasnya (tali) maka ia (onta) pergi”.  (HR. Al-Bukhari: 5031 

dan Muslim: 789) 
36

 

     Menurut Khoirun Nisa, Wahyudi, dan Ma‟ruf Saifullah dalam artikel 

pengabdian masyarakat menjelaskan ada beberapa aspek indikator kualitas 

hafalan Al-Qur‟an seseorang yaitu pertama, penguasaan pemahaman 

hukum bacaan atau tajwid yang menjadi landasan wajib ketika sedang 

membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar seperti memperhatikan hukum  

nun sukun, hukum mim sukun, hukum mad dan lain-lain. Kedua, fashohah 

yaitu mengucapkan bacaan atau lafadz Al-Qur‟an dengan baik dan benar 

yang bertujuan untuk memperjelas makna dari lafadz yang diucapkan. 

Ketiga, kelancaran hafalan Al-Qur‟an dengan melihat kemampuan 

mengucapkan kembali hafalan surah Al-Qur‟an yang dimiliki. 
37

 

d. Keutamaan Menghafal Al-Qur’an  

Keutamaan-keutamaan menghafa Al-Qur‟an yaitu : 

1) Mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Allah memberikan 

kedudukan yang tinggi kepada umatnya yang menghafal Al-Qur‟an 

disisinya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut: dari umar bin 

khattab Ra, Rasulullah Saw Bersabda, “ sesungguhnya Allah 

mengangkat derajat kamu dengan kitab ini (Al-Qur‟an) dan dengannya 

pula Allah akan menjatuhkan yang lain” (HR. Muslim). 

                                                             
36

 Imam An-Nawawi, Riyadhus Shalihin,((Solo: Insan Kamil, 2011).,491. 
 

37 Khoirun Nisa, Wahyudi, Dan Ma‟ruf Saifullah, “Pelatihan Peningkatan Kemampuan 

Menghafal Al-Qur‟an Dengan Metode One The One Ayat (ODOA) Di SMP Islami Mbah Bolong 

Jombang,” Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol.2 No.1, 2021: 49–55. 



23 

 

 

2) Menjadi pemimpin. Orang yang hafal dan baik dalam membaca Al-

Qur‟an berhak menjadi pemimpin karena terjamin keamanahannya dan 

tanggung jawabnya dalam melaksankan sebuah tugas. 

3) Ditinggikan Derajatnya. Orang yang banyak menghafal Al-Qur‟an 

termasuk kedalam golongan manusia yang paling tinggi derajatnya di 

akhirat kelak 

4) Kelurga Allah SWT., Para penghafal Al-Qur‟an atau tahfidz akan 

dijadikan sebagai keluarga Allah yang khusus dicintai oleh Allah.  

5) Mendapatkan Syafa‟at. orang yang gemar membaca dan menghafalkan 

Al-Qur‟an akan mendapatkan syafa‟at di hari akhir dan dapat 

menolong kita sebagai bekal kita di akhirat kelak.  

6) Penolong bagi kedua orang tuanya. Orang yang gemar menghafal Al-

Quran dapat memberikan hadiah kepada orang tuanya berupa mahkota 

dan jubah emas di akhirat kelak.  

7) Sebaik-baiknya insan. Orang yang mau belajar Al-Qur‟an dan 

memahaminya serta menghafalkannya merupakan insane terbaik 

dimata Allah SWT. 

8) Diberikan rahmat Allah. Para penghafal Al-Qur‟an akan mendapatkan 

kasih sayang dari Allah,  mendapatkan ketenangan dalam hidupnya, 

dikelilingi dan selalu didampingi oleh para malaikat dan selalu dipuji 

Allah dihadapan makhluk ciptaan Allah lainnya. 

9) Mendapatkan banyak kebaikan dari Al-Qur‟an yang dibaca dan 

dihafalkan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits berikut: Dari ibnu 

mas‟ud Ra. Ia berkata bahwa Raulullah Saw bersabda: 

 

ِ َفلَُه ِبِه َحَسَنٌة َواْلَحَسَنُة ِبَعْشِر  َمْن َقَرأَ َحْرًفا ِمْن ِكَتاِب للاَّ

أَْمَثالَِها ََل أَقُوُل الم َحْرٌف َولَِكْن أَلٌِف َحْرٌف َوََلٌم َحْرٌف 

 َوِمٌٌم َحْرفٌ 

 

     “barangsiapa membaca satu huruf dari kitabullah, ia memperoleh 

satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan itu akan dibalas dengan 

sepuluh kali lipat. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu 

huruf, tetapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim juga satu 

huruf.” (HR. Tirmidzi)
38

 

10) Hati akan selalu kokoh dan kuat. Para penghafal Al-Qur‟an hatinya 

akan selalu kokoh dan kuat tidak mudah goyah oleh apapun karena 

                                                             
38

  Ibid., 490. 
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dihatinya terdapat cahaya Al-Qur‟an yang menguatkan dirinya dari 

berbagai godaan. 
39

 

 

e. Faktor Pendukung Menghafal Al-Qur’an  

     Ada banyak sekali Faktor pendukung dalam proses menghafal Al-

Qur‟an  menjadi mudah yaitu :  

1) Mengamalkan ayat-ayat Al-Qur‟an yang dihafal ketika melaksanakan 

sholat. Tujuannya untu dapat memurojaah setiap waktu dan tidak 

mudah lupa hafalan tersebut.  

2) Mengulang hafalan Al-Qur‟an setiap saat agar memori otak dan fikiran 

tetap produktif dalam memelihara dan menambah hafalan tersebut. 

3) Menyetor ke utadz atau ustdzah atau guru agar dapat menguji serta 

dapat mengetahui sejauh mana menguasai hafalan kita. 

4) Mendengarkan murattal Al-Qur‟an melalui kaset atau CD maupun dari 

gawai.  

5) Menggunakan satu mushaf Al-Qur‟an saja jangan berganti-ganti 

mushaf karena dapat mempengaruhi hafalan kita, jika kita konsisten 

memakai satu mushaf kita akan mendapatkan gambaran atau bayangan 

ayat-ayat yang sedang kita hafalkan.
40

 

 

f. Faktor Penghambat Menghafal Al-Qur’an  

     Hambatan dalam melaksanakan proses menghafal Al-Qur‟an yang 

sering terjadi yaitu: 

1) Aspek Kesehatan. Dalam menghafal Al-Qur‟an sebaiknya dalam 

kondisi yang sehat baik rohani dan jasmaninya agar tidak terganggunya 

konsentrasi kita dalam menghafalan ayat-ayat Al-Qur‟an. 

2) Aspek psikologis. jika didalam diri seorang yang ingin menghafal Al-

Qur‟an ada sifat pesimis, pasif, selalu bergantung kepada orang lain, 

dan tidak mau berupaya dengan sungguh-sungguh maka dalam proses  

menghafal Al-Quran akan selalu merasa sulit menginggat ayat-ayat Al-

Qur‟an tersebut.  

3) Aspek kecerdasan. Setiap orang dianugrahkan oleh Allah mempunyai 

akal dan fikiran yang berbeda-beda begitu pula dengan kecerdasan. 

Ada yang kecenderungan berfikir dan belajar dengan menggunakan 

otak kana nada juga yang memakai otak kiri untuk belajar. Jadi setiap 

orang mempunyai kemampuan dalam mengingat atau menghafal yang 

berbeda-beda. Seperti kecerdasan linguistic atau bahasa, kecerdasan 

                                                             
39 Nurul Qomariah dan Mohammad Irsyad, Metode Cepat dan Mudah agar Anak Hhafal Al-

Qur'an, (Yogyakarta: Semesta Hikmah, 2016),10. 
 

40 Rony Prasetyawan, “Metode Menghafal Al-Qur'an Pesantren Al Wafa Palangkaraya” (Skripsi, 

Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2016), 31. 
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logis-matematis, keserdasan spasial, kecerdasan kinestetik, kecerdasan 

musical dan masih banyak lagi kecerdasan-kecerdasan yang ter dapat 

apada setiap diri manusia.  

4) Motivasi. Menurut Chairul Anwar motivasi adalah seperangkat sikap 

dan nilai-nilai yang mempengaruhi satu dengan yang lainnya didalam 

diri indvidu untuk dapat mencapai suatu target yang spesifik sesuai 

dengan tujuan individu. Sikap dan nilai tersebut yang dapat 

memberikan suatu kekuatan untuk dapat mendorong individu 

bertingkah laku dalam mencapai suatu target atau tujuan yang 

diinginkannya. 
41

Motivasi adalah sebuah dorongan yang timbul dalam 

diri manusia untuk selalu bersemangat dan terus berusaha mencapai 

sebuah keberhasilan dan melawan sifat kemalasan, kekalahan, putus 

asa, dan ketakutan.
42

 Motivasi sangatlah penting dalam mendorong 

hafalan Al-Qur‟an peserta didik.  

5) Memiliki sifat yang tidak sabaran dan tidak bersungguh-sungguh serta 

malas. Dalam menghfal Al-Qur‟an harus bias memiliki sifat yang sabar 

karena dalam proses mengahafal dilakukan secara bertahap dan 

konsisten, serta harus mempunyi niat yang bersungguh-sungguh dalam 

menghafal Al-Qur‟an.  

6) Tidak menguasai makhrojul huruf dan tajwid akan sulit dalam 

menghafal Al-Qur‟an dengan baik dan benar. 

7) Selalu berbuat maksiat atau perbuatan buruk merupakan faktor utama 

Kesulitan dalam menghafal Al-Qur‟an. Sesungguhnya orang yang 

berusaha menjauhkan dirinya dari perbuatan maksiat niscaya Allah 

SWT., akan membukakan pintu hatinya dengan mudah untuk selalu 

mengingat-Nya, mencurahkan rahmat dan hidayahnya dalam 

memahami ayat-ayat-Nya berupa ayat Al-Qur‟an serta memudahkan 

dalam menghafal dan mempelajari Al-Qur‟an.  

8) Tidak banyak berdoa dan tidak beriman dan bertaqwa kepada Allah 

akan menjadikan hatinya gelap dan hanya mementingkan urusan 

dunianya tanpa mempertimbangan urusan akhiratnya.  

9) Berbeda-beda mushaf yang dipakai ketika menghafal Al-Qur‟an 

merupakan salah satu faktor penghambat sulitnya menghafal Al-Qur‟an 

karena setiap mushaf Al-Qur‟an mempunyai letak dan posisi serta jenis 

tullisan ayat yang berbeda-beda menyebabkan sulitnya mengingat 

posisi ayat yang akibatnya menimbulkan keragu-raguan dalam 

mengucapkan dan melanjutkan hafalan.  

                                                             
41  Chairul Anwar, Pengaruh Kebijakan Pimpinan, (Bandar Lampung: LP2M, 2016), 33.  
42 Sa'dulloh, 9 Cara Cepat Menghafal Al-Qur'an, (Jakarta: Gema Insani, 2008),79. 
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10) Tidak dapat mengatur waktu yang efektif ketika melaksanakan proses 

menghafal sebuah ayat Al-Qur‟an. 
43

 

  

g. Manfaat Menghafalkan Al-Qur’an  

     Al-Qur‟an bukan hanya sekedar membaca saja yang mempunyai banyak 

manfaat, menghafal Al-Qur‟an pun banyak sekali manfaatnya yang dapat 

dirasakan. Beberapa Manfaat menghafal Al-Qur‟an yaitu : 

1) Orang yang menghafal Al-Qur‟an akan sehat rohaninya karena 

terhindar dari pikiran-pikiran yang buruk atau negatif.  

2) Al-Qur‟an terdapat sekitar 77.439 kalimat. Penghafal Al-Qur‟an jika ia 

memahami dan mengerti apa yang ia hafalkan akan mendapatkan 

banyak sekali kosakata bahasa arab dari hafalan tersebut. 

3) Terdapat banyak sekali hikmah yang dapat diambil dari membaca dan 

menghafalkan Al-Qur‟an lalu diamalkan dikehidupan sehari-hari agar 

terhindar dari jalan yang sesat. 

4) Mendapatkan ilmu pengetahuan yang sangat luas yang membuktikan 

keesaan Allah agar lebih mendekatan diri kepada Allah agar selalu 

bersyukur. 

5) Menghafal Al-Qur‟an dapat meningkatkan dan menguatan daya ingatan 

serta nalar manusia karena otak manusia selalu dilatih untuk terbiasa 

mengingat ayat-ayat Al-Qur‟an dan dapat memahami suatu pelajaran 

atau informasi yang diterima dengan cermat.
44

 

 

 

2. Metode Hafalan Al-Qur’an 

a. Pengertian Metode Menghafal Al-Qur’an  

    Metode dalam bahasa arab yaitu al-tariqah yang artinya jalan. Metode 

merupakan suatu cara yang digunakan pendidik atau guru untuk 

menyampaikan sebuah materi pembelajaran kepada peserta didik dengan 

teknik yang beragam agar proses pembelajaran tidak monoton atau 

membosankan.
45

 Allah telah menjamin bahwa ayat-ayat Al-Qur‟an dijaga 

dan dilindungi sampai hari akhir keasliannya, kevalidan dan keutuhan serta 

kesempurnaan isinya. Allah SWT berfirman : 

                                                             
43 Wahid, Wiwi Alawiyah, Cara Cepat Bisa Menghafal Al-Qur'an,(Jogjakarta: Diva Press, 

2014),124.   
 

44
  Nurul Qomariah dan Mohammad Irsyad, Metode Cepat dan Mudah agar Anak Hhafal Al-

Qur'an, (Yogyakarta: Semesta Hikmah, 2016),13. 
 

45 Kadar M. Yusuf, Tafsir Tarbawi Pesan-pesan Al-Qur‟an tentang Pendidikan, (Jakarta: Amzah, 

2017), 114. 
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     “Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan 

sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya”.(QS. Al-Hijr ayat 9)
46

 

     Syaibani berpendapat bahwa metode hafalan adalah suatu usaha dan 

cara unuk menguatkan sebuah ingatan dengan cara mengulang berkali-kali 

materi atau informasi yang sudah dipahami dan dipelajari sebelumnya 

sampai materi tersebut hafal dengan sendirinya. Menurut beliau metode 

hafalan dapat berguna juga untuk memperkuat ingatan mengenai ilmu-ilmu 

bahasa dan ilmu hadits.
47

  

Sedangkan menurut Zuairini dan Abdul Ghofir terdapat 4 metode 

menghafal yaitu merefleksi (memahami materi yang sedang dipelajari, baik 

dari segi tulisan, tanda baca dan syakalnya), mengulang (membaca atau 

mengikuti berulang-ulang materi yang diucapkan oleh pengajar), meresitasi 

(mengulang materi secara individual untuk menunjukan perolehan hasil 

belajar), dan retensi (mengingat kembali ingatan yang dimiliki mengenai 

materi yang telah diajarkan yang bersifat permanen). 
48

 

     Menurut Atkinson seorang ahli psikologi berpendapat mengenai 

pentingnya memori atau ingatan pada manusia. Menurutnya Ada tiga 

tahapan dalam menghafal Al-Qur‟an yaitu: 

1) Memasukan informasi kedalam ingatan (Encoding). Endcoding 

adalah sebuah proses awal dalam mengingat untuk memasukan 

data atau informasi kedalam memori manusia melalui indera 

pengelihatan dan pendengaran. Melalui indera-indera tersebut 

dapat memudahkan proses menghafal Al-Qur‟an dengan baik dan 

benar.  

2) Proses penyimpanan (Storage). Sesudah proses memasukan 

informasi kedalam ingatan dilanjutkan dengan proses penyimpanan 

informasi kedalam gudang memori  yang dimana informasi 

tersebut disimpan dalam memori jangka panjang atau long term 

memory dan ingatan tersebut tidak pernah hilang.  

3) Pengungkapan kembali (retrieval). Mengungkapkan kembali 

informasi-informasi yang telah didapat di dalam gudang memory 

                                                             
46

 Kementrian Agama RI, Syamil Quran, (Jawa Barat: Sygma Creative Media Crop, 2014).,262. 
47 Syukri, Metode Khusus Pendidikan dan Pembelajaran Agama Islam, (Jakarta: Kencana, 2019), 

146. 
48 Yusron Masduki, “Implikasi Psikologi Bagi Penghafal Al-Qur‟an,” Medina-Te, Vol. 

18 Nomor 1 (2018): 22. 
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dan diulang kembali agar terjaga daya ingatnya mengenai 

informasi yang telah didapat sebelumnya.  
49

 

Itulah tahapan awal dalam menghafal Al-Quran, selanjutnya 

menggunakan metode-metode menghafal Al-Qur‟an yang sesuai dengan 

kemampuan pada diri masing-masing individu. beberapa metode menghafal 

Al-Qur‟an sebagai berikut : 

1) Metode seluruhnya. Metode ini menghafal dengan cara membaca 

satu halaman Al-Qur‟an dari baris pertama hingga baris terakhir 

secara berulang-ulang sampai hafal.  

2) Metode bagian.  Metode ini menghafal Al-Qur‟an dengan cara 

menghafal ayat setiap ayat atau kalimat setiap kalimat yang 

disambung-sabung sampai satu halaman Al-Qur‟an.  

3) Metode campuran. Metode ini gabungan dari metode seluruhnya 

dengan metode bagian. Dengan cara membaca satu halaman 

terlebih dahulu secara berulang-ulang, selanjutnya jika terdapat 

bagian yang sulit dapat dihafalkan secara tersendiri. Tahap terakhir 

jika sudah hafal semua ayat yang dihafal diulang kembali secara 

menyeluruh dari awal sampai akhir ayat. 
50

 

 

b. Macam-Macam Metode Mengahafal Al-Qur’an 

     Dalam menghafal Al-Qur‟an ada banyak metode dapat digunakan sesuai 

dengan kebutuhan atau kemampuan setiap individu. Menurut Sa‟dullah 

beberapa Metode menghafal Al-Qur‟an yaitu: 

1) Metode Bin-Nazhar 

     Metode Bin-Nazhar adalah metode hafalan dengan cara membaca 

dengan cermat dan teliti dilakukan secara berulang-ulang pada ayat-

ayat Al-Qur‟an yang akan dihafal dengan melihat Mushaf atau kitab 

Al-Qur‟an. Pada ulama terdahulu melakukan pengulangan sebanyak 

empat satu kali dan paling sedikit sepuluh kali.  

 

2) Metode Tahfizh  

     Metode tahfizh yaitu metode hafalan yang dimana proses 

menghafalnya sedikit demi sedikit atau bertahap ayat Al-Qur‟an yang 

sedang dihafal yang telah dibaca secara beulang-ulang. Memulai 

dengan menghafal satu baris, beberapa kalimat atau sepenggal ayat 

dibaca secara cermat, kemudian ketika sudah hafal ditambah lagi 

dengan menggabungkan hafalan-hafalan selanjutnya dan hafalan 

tersebut di ulang-ulang sampai benar-benar hafal. 

                                                             
49 Sa‟dulloh…,.53. 
50 Ibid., 57. 
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3) Metode Talaqqi 

     Metode Talaqqi yaitu metode hafalan dengan cara menyetorkan 

hafalan Al-Qur‟an yang telah dihafal kepada guru untuk dapat 

memperbaiki bacaan yang salah dan membimbing hafalan tersebut 

sampai benar-benar hafal.  

 

4) Metode Takrir  

     Metode Takrir yaitu menghafal dengan cara mengulang hafalan 

yang sudah dihafal kepada gurunya agar hafalan tersebut tetap terjaga 

dan tidak hilang dari ingatan.  

 

5) Metode Tasmi‟  

     Metode  Tasmi‟  yaitu menghafal dengan cara memperdengarkan 

hafalan ayat yang telah dihafal kepada orang lain baik kepada teman 

sebaya atau gurunya agar dapat mengetahui bagian mana saja yang 

terjadi kesalahan dalam pengucapannya ataupun tajwidnya sehingga 

dapat memperbaiki kesalahannya tersebut dengan baik dan benar. 
51

 

 

     Menurut Ahsin W. Al-Hafizh ada beberapa metode untuk menghafal Al-

Qur‟an yaitu sebagai berikut. 

1) Metode Wahdah 

     Metode wahdah adalah cara menghafal Al-Qur‟an dengan cara 

membaca berulang-ulang dan menghafal satu persatu ayat-ayat Al-

Qur‟an yang sedang dihafal.  

 

2) Metode Kitabah atau Menulis 

     Metode kitabah adalah motode menulis dimana pendidik atau orang 

tua peserta didik menulis ayat-ayat Al-Qur‟an terlebih dahulu diatas 

kertas atau buku yang akan dihafal. Selanjutnya tulisan ayat tersebut 

dibaca oleh peserta didik dengan lancar dengan dibantu dan diarahkan 

oleh pendidik atau orang tua.  

 

3) Metode Sima‟i atau Mendengar 

     Metode sama‟i adalah metode hafalan dengan cara mendengarkan 

terlebih dahulu bacaan ayat-ayaat Al-Qur‟an yang dibacakan oleh 

orang tua atau pendidik atau sebuah rekaman suara yang akan 

dihafalkan oleh peserta didik.  
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4) Metode Gabungan 

     Metode gabungan merupakan metode menghafal yang 

menggabungkan atau mengkombinasikan metode wahdah dengan 

metode kitabah. Menerapkan metode ini dengan cara membaca dan 

menghafalkan bacaan ayat Al-Qur‟an yang dihafal kemudian 

menggunakan metode kitabah untuk menguji atau mengevaluasi 

hafalan tersebut dengan menuangkannya kedalam tulisan.   

 

5) Metode Jama‟ 

     Metode jama‟ adalah cara menghafal Al-Qur‟an yang bersifat 

kolektif yang dimana ayat Al-Qur‟an yang dihafal dibaca bersama-

sama terlebih dahulu yang dipimpin oleh seorang guru atau pendidik 

untuk memantau proses hafalan tersebut. 
52

 

 

c. Pengertian Metode Hafalan Bin Nazhar 

     Bin Nazhar artinya melihat pada sebuah teks atau bacaan. Metode Bin-

Nazhar adalah metode hafalan dengan cara membaca dengan cermat dan 

teliti dilakukan secara berulang-ulang pada ayat-ayat Al-Qur‟an yang akan 

dihafal dengan melihat Mushaf atau kitab Al-Qur‟an. Metode hafalan ini 

sebaiknya dilakukan berulang-ulang sebanyak mungkin atau para ulama 

terdahulu sering mengulang sebanyak empat puluh satu kali atau paling 

sedikit mengulang sebanyak sepuluh kali. Tujuan membaca berulang-ulang 

tersebut untuk mendapat gambaran menyeluruh terkait lafazh, tempat atau 

letak, dan urutan ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Qur‟an. Dalam 

melakukan metode hafalan ini selain dengan membaca berulang-ulang 

haruslah dapat juga mempelajari makna yang terkandung di dalam ayat-

ayat Al-Qur‟an yang sedang dihafal. 
53

 

     Mengahafal dengan metode bin nazhar ini sebaiknya mempunyai 

pasangan atau teman yang dapat dijadikan mentor atau guru serta dapat 

bersama-sama dalam mengulang hafalan tersebut. Menghafal dengan teman 

sebayanya akan meningkatkan rasa berani dan percaya diri dalam diri 

peserta didik, karena mereka sudah saling mengenal dan paham satu sama 

lainnya serta terhindar dari rasa bosan atau jenuh ketika sedang menghafal 

Al-Qur‟an. 
54

 

     Semakin sering mengulang bacaan ayat Al-Qur‟an akan semakin mudah 

menghafalnya karena sudah terbiasa membaca dan melafazhkan bacaan Al-

                                                             
52 Nurul Qomariah dan Mohammad Irsyad, Metode Cepat dan Mudah agar Anak Hhafal Al-

Qur‟an (Yogyakarta: Semesta Hikmah, 2016), 45. 
53 Sa‟dulloh. 9 Cara Cepat Menghafal Al-Qur‟an, (Jakarta: Gema Insani, 2008), 55. 
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Qur‟an tersebut. Menggunakan metode Bin Nazhar ini harus mempunyai 

niat dan komitmen yang kuat serta dapat mengatur hafalan dengan baik 

agar dapat mencapai target hafalan yang ingin dicapai.  

     Langkah-langkah dalam melaksanakan hafalan dengan menggunakan 

metode Bin Nazhar yaitu: 

1. Membaca terlebih dahulu ayat pertama dalam surat yang akan dihafal 

dengan benar dan tartil dengan mengulang bacaan tersebut secara terus-

menerus sebanyak 20 kali hingga terbiasa mengucapkannya tanpa 

melihat mushaf. 

2. Bacalah ayat kedua seperti langkah pertama sebanyak 20 kali 

selanjutnya gabungkan bacaan ayat pertama dan kedua yang sudah 

dihafalkan.  

3. Pada ayat selanjutnya terapkan langkah-langkah yang sama sampai 

ayat terakhir surat yang dihafal. Jika sudah hafal dari ayat pertama 

sampai dengan ayat terakhir kemudian muroja‟ah lah dengan teman 

atau guru yang mendampingi. Diharapkan santri tidak berganti- ganti 

mushaf agar memudahkan dalam mengingat tata letak ayat dalam surat 

yang dihafal. 
55

 

 

d. Karakteristik Metode Bin Nazhar  

1) Menghafal dengan melihat mushaf secara cermat dan teliti. Ketika 

membaca mushaf Al-Qur‟an dengan baik dan benar harus 

memperhatikan hukum-hukum bacaan nya atau tajwid dan tanda waqaf 

yang terdapat didalam ayat Al-Qur‟an yang sedang dibaca dan dihafal  

2) Mengulang bacaan yang dihafal sebanyak-banyaknya sampai hafal. 

Para ulama dahulu dalam menghafal bacaan Al-Qur‟an mengulang 

bacaan tersebut sebanyak empat puluh satu kali atau paling sedikit 

sepuluh kali dalam membaca Al-Qur‟an  

3) Tidak boleh berganti-ganti mushaf agar memudahkan proses hafalan 

dan dapat dengan mudah mengingat letak ayat-ayat yang dihafalkan 

didalam mushaf Al-Qur‟an. 
56

 

 

e. Kelebihan Dan Kekurangan Menggunakan Metode Bin Nazhar 

Kelebihan dalam menggunakan metode ini untuk hafalan yaitu: 

1) Cocok dan sangat membantu untuk hafalan bagi orang yang 

mempunyai daya ingat yang lemah. 
57

 

                                                             
55 Nur Rahma Primaulina Pulungan, “Pelaksanaan Tahfidzul Qur‟an Metode Bin Nazhar di 

Pondok Pesantren An-Nur Kelurahan Panyanggar Padangsidimpuan,” 2020. 
56 Ibid. 
57 Ibid.,62 
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2) Mampu mengingat letak bacaan yang dihafal yang terdapat didalam 

mushaf 

3) Tidak mudah lupa ayat-ayat Al-Qur‟an yang telah dihafal 

4) Mampu memahami arti atau makna yang terkandung didalam sebuah 

surat Al-Qur‟an yang dihafal. 

 

Kekurangan dalam menggunakan metode hafalan ini yaitu: 

1) Harus mempunyai fisik yang kuat untuk duduk berjam-jam ketika 

membaca berulang kali mushaf Al-Qur‟an yang dihafal 

2) Harus memiliki kesabaran dan ketekunan ketika menghafal Al-Qur‟an 

3) Memerlukan waktu yang cukup lama dalam menghafal Al-Qur‟an 

 

3. Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) 

     Dalam undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab 1 pasal 1 ayat 11-13 dijelaskan bahwa terdapat 3 jalur pendidikan 

yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.  

a. Pendidikan formal yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang 

yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan 

tinggi.  

b. Pendidikan nonformal yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal 

yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 

c. Pendidikan informal yaitu jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. 

     Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah bersama dengan 

kelompok masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran 

agama agar kelak menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan keagamaan dapat 

berbentuk  diniyah, pesantren, TPA (taman pendidikan Al-Qur‟an), dan lain-

lain.
58

 

     Dalam Peta Taman Pengajian Al-Qur‟an yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas 

Islam Dan Urusan Haji Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Tahun  1995, 

menjelaskan bahwa taman pendidikan Al-Qur‟an adalah lembaga pendidikan 

islam nonformal untuk anak-anak yang menjadikan santri mampu dan gemar 

membaca Al-Qur‟an secara baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid sebagai 

target pokoknya, dapat mengerjakan dan menerapkan ibadah seperti sholat 

dengan baik, hafal sejumlah surat pendek dan ayat pilihan serta mampu berdo‟a 

dan beramal saleh. Terdapat tujuan TPA yaitu meningkatkan kualitas 

masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap tuhan Yang Maha 

                                                             
58 Ramayulis, Filsafat Pendidikan Agama Islam Analisi Filosofis Sistem Pendidikan Islam 

(Jakarta: Kalam Mulia, 2015), 150. 
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Esa, memiliki kepribadian yang berbudi pekerti luhur, disiplin, bekerja keras, 

tangguh, bertanggung jawab, mandiri dan sehat jasmani dan rohaninya. Oleh 

karena itu TPA merupakan tempat yang tepat untuk menyiapkan dan 

menciptakan generasi yang Qurani yang berakhlakul karimah. 
59

 

     Menurut Malik TPA adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang 

menyelenggarakan pendidikan nonformal berbasis pendidikan agama islam 

yang bertujuan untuk memberikan pengajaran alquran. TPA menjadi tempat 

atau wadah pengajaran Alquran di lingkungan masyarakat, khususnya untuk 

anak-anak. Fungsi TPA yaitu menyiapkan generasi muda agar tidak terjadi 

kemerosotan agama dimasa mendatang. 
60

 

      Sedangkan, menurut Budiyanto menjelaskan mengenai TPA yang bertujuan 

untuk menyiapkan terbentuknya generasi qurani. Generasi qurani yaitu generasi 

yang mencintai alquran dan menjadikan alquran sebagai pedoman hidup. 

Keberadaan TPA diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai agama sejak dini 

agar nantinya anak-anak dapat berperan penting di masyarakat. Pengelolaan 

TPA meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pembelajaran 

program TPA utamanya mempelajari alquran sebagai pedoman hidup. Dan 

Priyadi (2013) menjelaskan bahwa kegiatan di TPA terbagi menjadi dua yaitu 

kegiatan pokok dan kegiatan penunjang. Kegiatan pokoknya yaitu kegiatan 

mengaji alquran dan kegiatan penunjangnya adalah materi seperti bahasa arab, 

fikih, dan sebagainya disesuaikan dengan kondisi masyarakat.
61

 

 

B. HIPOTESIS PENELITIAN 

 

     Hipotesis berasal dari dua kata yaitu hypo (belum tentu benar) dan 

tesis(kesimpulan). Hipotesis merupakan jawaban sementara dari pertanyaan 

penelitian. Dengan demikian, ada keterkaitan antara perumusan masalah dengan 

hipotesis, karena perumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian. Hipotesis 

nol (H0) merupakan hipotesis yang menggambarkan tidak adanya keterkaitan baik 

dalam bentuk pengaruh, hubungan atau perbedaan  antara dua variabel atau lebih. 

Sedangkan hipotesis alternatif    (Ha)  yaitu menggambarkan adanya keterkaitan 

baik dalam bentuk pengaruh, hubungan atau perbedaan antara dua variabel atau 

                                                             
59 Hasan Basri dan Beni Ahmad Saebeni, Ilmu Pendidikan Islam, II (Bandung: CV Pustaka Setia, 

2010), 258. 
60 Desi Nurjayanti, Adriani Rahma Pudyaningtyas dan Nurul Kusuma Dewi, “Penerapan Program 

Taman Pendidikan Al-Qur‟an (TPA) Untuk Anak Usia Dini,” Jurnal Kumara Cendikia 8 (2020): 185. 
61 Ibid. 
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lebih. 
62

 Dari uraian tersebut, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu:  

1. H0 : tidak terdapat pengaruh antara menggunakan metode Bin Nazhar dengan 

peningkatan hafalan di TPA Minhajul Karomah kemiling Bandar lampung. 

2. Ha : terdapat pengaruh antara menggunakan metode Bin Nazhar dengan 

peningkatan hafalan di TPA Minhajul Karomah kemiling Bandar lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
62 Juliansyah Noor, Metodologi penelitian, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011),80. 
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