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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

 Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul dan agar 

tercapainya persepsi yang sama antara penulis dengan pembaca maka 

terlebih dahulu penulis menjelaskan maksud dan tujuan dari judul 

sekripsi ini, yang berjudul tentang  ― Pengaruh Metode Hanifida Dalam 

Terhadap Hafalan Al-Asma Al-Husna Dipondok Pesantren Riyadlul 

Qur‘an Sidomulyo, Pesawaran ― 

 Penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang berkenaan 

dengan judul skripsi diatas. 

1. Pengaruh 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengaruh adalah daya yang 

ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk 

watak, kepercayaan, dan perbuatan seseorang.
2
 Pengaruh yang 

dimaksud dalam pembahasan ini adalah pengaruh terhadap hafalan 

Asmaul melalui metode hanifida. 

2. Metode Hanifida 

Metode berasal dari dua suku kata, yaitu ―meta‖ yang berarti 

―jalan‖ dan ―hodos‖ yang berarti ―melalui‖.Dari paparan tersebut bisa 

ditarik suatu kesimpulan Jadi metode berarti jalan yang harus dilalui 

untuk mencapai tujuan. 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, metode memiliki beberapa 

arti. Pertama, metode adalah cara teratur yang digunakan untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang 

dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan 

pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. 

Kedua, prinsip dan praktik pengajaran bahasa, misalnya metode 

langsung dan metode terjemahan. 

                                                         
2 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 

hlm. 138. 
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Dalam bahasa arab, metode kadang disebut dengan istilah 

atThariqah (jalan), manhaj (sistem), alwasliyah (perantara). Sedangkan 

menurut nashih ulwan, metode disebut Wasail Majdiyah. .Dalam 

pendekatan kebahasaan tersebut di atas, nampak bahwa metode lebih 

menunjukkan kepada jalan dalam arti jalan non fisik yaitu jalan dalam 

bentuk ideyang mengacu kepada cara untuk mengantarkan seseorang 

agar sampai pada tujuan yang ditentukan, bahwa untuk menjelaskan 

makna pokok dari metode adalah : 

a. metode pendidikan adalah cara yang digunakan untuk 

menjelaskan materi pendidikan kepada anak didik.  

b. cara yang digunakan, merupakan cara yang tepat guna 

menyampaikan materi pendidikan tertentu dalam kondisi 

tertentu. 

c.  Melalui cara itu, diharapkan materi yang disampaikan mampu 

memberi kesan pada diri anak didik.
3
 

Sedangkan, metode hanifida yaitu dengan cara menggabungkan 

model Konstrukivistik. Pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit 

melalui antara lain visualisasi, imajinasi, cerita yang penuh dengan aksi 

dan terpaut erat dengan emosi yang dibuat sendiri sesuai dengan 

konteks kehidupan nyata. 

3. Hafalan 

Secara bahasa, tahfidz atau hafalan adalah lawan kata dari lupa, 

yaitu selalu ingat dan sedikit lupa. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, disebutkan bahwa kata hafal artinya telah masuk ke dalam 

ingatan (tentang pelajaran), dan dapat mengucapkan kembali diluar 

kepala (tanpa melihat buku)4. Hafalan merupakan sesuatu yang 

dihafalkan, yang dapat diucapkan oleh seseorang diluar kepala (tanpa 

melihat buku atau catatan). Sehingga seseorang belum bisa dikatakan 

hafal apabila belum bisa mengucapkan suatu informasi atau materi 

yang telah dipelajari dengan menggunakan alat bantu (buku atau 

catatatan) 

                                                         
3
 Ahmad Falah, M.Ag, Materi dan Pembelajaran Fiqh MTs – MA, Jurusan 

Tarbiyah STAIN Kudus, 2009, hlm. 10. 
4 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 

2005), Cet. Ke 2 hal. 291 
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4. Al-Asma Al-Husna 

Kata Al-Asma Al-Husna berasal dari bahasa arab yang 

merupakan gabungan dari dua kata yaitu al-Asma‘ dan al-Husna. Al- 

Asma‘ adalah bentuk jama‘ dari ismun yang berarti nama. Sedangkan 

al-Husna adalah bentuk mashdar dari al-Ahsan yang berarti baik, bagus. 

Menurut M. Ali Chasan Umar, pengertian Asmaul Husna adalah nama-

nama Allah yang terbaik dan yang agung, yang sesuai dengan sifat-sifat 

Allah yang jumlahnya ada 99 nama. 

5. Pondok Pesantren 

Secara etimologi, Pondok diturunkan dari bahasa Arab "fundug" 

yang artinya ruang tidur, wisma. Pesantren dari kata asal "santri", 

awalan "pe" dan akhiran "an" yang menunjukkan tempat, sehingga 

berarti "tempat para santri". Dari arti-arti di atas dapat ditarik 

kesimpulan mengenai pengertian pondok pesantren yaitu wisma atau 

ruang tidur yang merupakan tempat tinggal para santri. 

Sedangkan secara terminologi, menurut para ahli, pengertian 

pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan serta penyiaran agama 

Islam. 

6. Riyadlul Qur‘an, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten 

Pesawaran. 

Riyadlul Qur‘an adalah sebuah lembaga Pondok Pesantren yang 

berbasis kombinasi antara pondok pesantren Salafiyah dan Khalafiyah. 

Kemungkinan sebagian besar sekarang ini adalah pondok pesantren 

yang ada diantara dua rentangan pengertian diatas. Maksudnya 

menggunkan pembelajaran dengan pendekatan tradisional dengan 

menitik beratkan kepada pembelajaran bahasa arab dan konsentrasi 

kitab-kitab klasik, dan  juga kegiatan pendidikannya melalu pendekatan 

modern, melalui satuan pendidikan formal, seprti madrasah (MI, MTs, 

MA atau MAK), maupun sekolah (SD,SMP,SMA atau SMK) atau 

nama lainnya. Dan dari dua  tipe tersebut yang ada tidak jauh dari 

tujuan utamanya yaitu menyiarkan kebaikan dan mencegah dari 

keburukan, serta tidak ada yang menghilangkan sistem pembelajaran 

yang asli seprti sorogan bandungan, wetonan yang ada pondok 

pesantren Riyadlul Qur‘an, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten 

Pesawaran ini. 
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B. Latar Belakang Masalah 

Alam semesta merupakan penciptaan dari Allah yang maha 

sempurna. Manusia terkadang tidak menyadari kekuasaan nikmat Allah 

yang telah diberikan, padahal Allah bisa saja berkendak apapun sesuai 

dengan kuasanya.  

Sebagaimana dalam surat Q.S Yasin ayat 82 yang berbunyi: 

 

ٌه  ْٕ ٍْ فَيَكه ّٗ كه َل نَ ْٕ ٌْ َُمه ٓ اَِرٓا اََساَد َشْيـ ًٔۖا اَ ِٗ آ اَْيشه ًَ  اََِ
Artinya:―Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu 

Dia hanya berkata kepadanya, ―Jadilah!‖ Maka jadilah 

sesuatu itu.‖ 

Sebagai sang maha pencipta, Allah tidak hanya memiliki satu 

nama saja, akan tetapi Dia memiliki beberapa nama baik. Nama-nama 

baik bagi Allah tersebut disebut dengan Asma'ul Husna. 

Sebagaimana dalam surat Q.S Thaha ayat 8 Allah berfirman: 

 

ٗ َُٰ ْس ۤاءه اْنذه ًَ ََٕۗ نَّه اَْلَْس َّ اََِل ْه
 ََلٓ اِنَٰ

Artinya: ―(Dialah) Allah, tidak ada tuhan selain Dia, yang mempunyai 

nama-nama yang terbaik.‖ 

Al-Asma Al-Husna adalah nama-nama baik Allah SWT untuk 

menunjukkan keagungannya kepada hamba-Nya.Sehingga tidak ada 

makhluk-Nya yang bersikap sombong saat mengetahui sifat-sifat dari 

Penciptanya. Asma'ul husna berasal dari kata asma berarti nama, yang 

berakar dari kata assumu "ketinggian" atau assimah "tanda" dan husna 

yang berarti ―baik‖. Asma‘ul husna berjumlah 99 nama dan barang 

siapa menghafalkan maka ia akan masuk surga.
5
 Berdasarkan hadist 

nabi SAW: 

 

ٍْ أَْدَصاَْا َدَخَم اْنَجَُحَ  اِدَذجًٔ ، َي َٔ ا ، ِيائَحًٔ إَِل  ًًٔ ٍَ اْس ذِْسِعي َٔ ِ ذِْسَعحًٔ  ٌَ ّلِلَ  إِ

                                                         
5
Rohman, Syaifur. “Pembiasaan Membaca Asmaul Husna Untuk Menjaga 

Potensi Akidah Pada Anak”. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Mubarok 

Lampung. Vol. 1 No. 7, Dimar 2020, hlm. 119. 
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Artinya:‖Sesunguhnya Allah memiliki 99 nama, seratus kurang satu, 

siapa yang menjaganya maka dia masuk surga.‖ (HR. 

Bukhari, no.2736, Muslim, no.2677 dan Ahmad, no.7493)". 

 Seseorang yang menghafalkan Al-Asma Al-Husna beserta 

artinya dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari akan 

mendapatkan kebaikan dari-Nya berupa surga. Sayangnya, sedikit 

sekali dari umat muslim yang hafal akan Al-Asma Al-Husna tersebut, 

walau ganjaran bagi yang mampu menghafalnya cukup besar. Banyak 

faktor yang mendasari hal tersebut, salah satunya adalah kenyataan 

bahwa hafal Asma al-Husna bukan merupakan suatu kewajiban yang 

berdampak pada kurang terdorongnya minat dan motivasi umat Islam 

untuk menghafalnya. Dan untuk menghafalkan Al-Asma Al-Husna pun 

tidaklah mudah, jumlahnya yang tidak sedikit, terlebih jika ingin 

menghafalkan dengan terjemahannya.  

Untuk dapat hafal Al-Asma Al-husna tentunya harus melalui 

proses menghafal. Dan berkaca pada pengalaman penulis ketika tinggal 

di lingkungan pondok pesantren, sering kali ditemukan bahwa ketika 

seorang santri menghafalkan sesuatu, entah itu surat/ayat (al-Qur‘an), 

kitab-kitab atau materi pelajaran yang lain, tetapi mereka menghafalnya 

dengan metode tradisional yang kurang efektif sehingga biasanya 

materi yang mereka hafalkan tidak kuat dan cepat hilang dan bahkan 

mereka hanya hafal pada saat itu saja (jangka pendek). Jika di 

kemudian hari mereka ditanya kembali tentang hafalan yang mereka 

sudah hafalkan pada hari sebelumnya, mereka sering kali tidak bisa 

menyebutkan kembali seperti pada hari sebelumnya.  

Menurut penulis, sungguh sangat disayangkan jika hafalan 

yang mereka hafalkan dengan susah payah begitu cepat hilang padahal 

untuk menghafalnya mereka telah melakukan segala cara yang cukup 

melelahkan.  

 Salah satu pondok pesantren Riyadlul Qur‘an, Kecamatan 

Sidomulyo, Kabupaten Pesawaran, belum melakukan metode khusus 

terkait dalam menghafalkan asma‘ul husna beserta terjemahannya, 

sehingga lebih sulit bagi peserta didik mengingat kembali hafalannya. 

Padahal, banyak manfaat yang akan diperoleh jika  seseorang 

menghafalkannya, apalagi dengan kemajuan zaman yang 
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mengembangkan banyak metode dalam menghafal, Salah satunya 

metode khusus yang kami akan terapkan yaitu menghafal dengan 

metode Hanifida.  

Metode hanifida merupakan metode praktis menghafal cepat 

abad 21, yaitu dengan model konstrukivistik. Metode ini tidak hanya 

mengajarkan anak untuk menghafalkan asma'ul husna dan surah saja, 

tetapi juga terjemahannya, bahkan mereka dapat menghafal secara 

acak, tidak seperti kebanyakan metode-metode lain yang mengharuskan 

mereka hafal secara berurutan. Pengetahuan dari metode ini dibangun 

melalui visualisasi, imajinasi, dan cerita yang dibangun sendiri 

berdasarkan emosi yang dibuat sendiri.
6
 Dan metode hafalan ini dengan 

sistem asosiasi, yaitu objek yang dihafalkan dikaitkan dengan sebuah 

kalimat atau kata yang mudah dihafalkan dan diasosiasikan.  

Berdasarkan keunggulan metode ini,peneliti akan menerapkan 

penggunaan metode hanifida di pondok pesantren Riyadlul Qur‘an. 

Sehingga peneliti akan mengambil judul "Pengaruh Metode Hanifida 

Terhadap  Hafalan Al-Asma Al-Husna di Pondok Pesantren Riyadlul 

Qur‘an " 

 

C. Identifikasi Dan Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah-

masalah yang ada dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai 

berikut: 

1. Penulis menduga masih kurangnya daya ingat peserta didik 

dalam menghafal Al-Asma Al-Husna. 

2. Penulis menduga masih kurangnya minat dan motivasi dalam 

dalam peningkatan Al-Asma Al-Husna. 

3. Penulis menduga masih perlunya metode yang tepat dalam 

menghafal     Al-Asma Al-Husna 

Agar pembahasan hasil penulisan ini tidak terlalu luas dan dapat 

lebih terarah oleh penulis, maka penulis membatasi masalah yang 

diteliti yaitu:  

                                                         
6
Mahmud, Khoirotul Idawati dan Hanifuddin Mahadun.Al Asmaul Husna. 

Jombang. La Raiba Training Center. 2009 
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1. Pengaruh metode hanifida terhadap hafalan Asmaul Husna 

dipondok pesantren Riyadlul Qur‘an Sidomulyo, Pesawaran. 

2. Penelitian ini juga dibatasi pada kelas atau jenjang tertentu, 

yakni kelas V Madrasah Ibtidaiyah, atau dalam Madrasah 

Diniyah kelas 1 Dadiyah. 

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: ―Adakah pengaruh 

dari metode hanifida dalam terhadap hafalan Al-Asma Al-Husna 

dipondok pesantren Riyadlul Qur‘an Sidomulyo, Pesawaran?‖ 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian pada skripsi ini adalah untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh metode hanifida terhadap hafalan Al-Asma 

Al-Husna dipondok pesantren Riyadlul Qur‘an, Sidomulyo, Pesawaran. 

  

F. Manfaat Penelitian 

Penelian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai 

referensi para pembaca terutama para pendidik maupun 

calon pendidik di lingkungan Pondok Pesantren, 

sekolah, masyarakat, dan lain sebagainya, sebagai 

tambahan wawasan ilmu pengetahuan tentang 

bagaimana pengaruhnya metode hanifida dalam 

peningkatan hafalan asmaul husna. 

b. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan 

kajian pustaka untuk para peneliti selanjutnya yang 

berkaitan dengan penggunaan metode yang sesuai 

khususnya menghafal Al-Asma Al-Husna.  

2. Manfaat praktis 

a. Manfaat praktis bagi guru (ustazd atau ustadzah) dan 

sekolah 
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Dapat memberikan kontribusi dalam membimbing hafalan 

asmaul husna santri-santrinya 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan beberapa metode 

dalam menghafal Al-Asma Al-Husna memberikan nilai-nilai positif 

tentang mengenal Nama-nama Allah yang baik dan indah, serta lebih 

mudah mendekatkan diri kepada-Nya. Dan Ada pun Keutamaan dalam 

menghafal Asmaul Husna disebutkan dalam Al-Qur‘an bahwa orang 

yang hafal Asmaul Husna akan dijamin masuk surga. Selain itu, berdoa 

dengan Asmaul Husna akan mudah di Ijabahi. 

Sebelumnya,peneliti telah melakukan telaah tentang penelitian 

terdahulu, yang berkaitan dengan metode hanifida, baik untuk 

menghafal surat dalam Al-Qur‘an, maupun dalam menghafal Asmaul 

Husna. Dan berikut  penelitian sebelumnya. 

a. Skripsi yang disusun oleh Randi Kurniawan yang berjudul, ― 

Penggunaan metode hanifida dalam kegiatan menghafal 

Asmaul Husna di Pondok Pesantren Al-Hamdaniyyah 

Bojonggede Bogor
7
‖. Dimana penelitian ini dipondok 

Pesantren yang sudah menerapkkan metode hanifidah dalam 

menghafal Asmaul Husna  sebelumnya.  

b. Skripsi yang disusun oleh Fitri Handayani yang berjudul, ― 

Peningkatan Hafalan Surat-surat Pendek Siswa Melalui 

Penerapan Metode Hanifida Pada Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam Di Kelas IV SD Negeri Pucungrejo 1 Muntilan
8
‖. 

Penelitian ini membahas Penerapan metode hanifida dalam 

                                                         
7
Randi Kurniawan, Penggunaan metode hanifida dalam kegiatan menghafal 

Asmaul Husna di Pondok Pesantren Al-Hamdaniyyah Bojonggede 

Bogor,(Skripsi Pendidikan Agama Islam), Jakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020, hlm,3. 
8
Diniyah Zahrotul Jannah, Penerapan metode Hanifida Dalam Meningkatkan 

Hafalan Asmaul Husna Pada Program Laborate Agama di Mts Putri Nurul 

Masyithoh Lumajang,(Skripsi Pendidikan Agama Islam),Surabaya, Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020, 

hlm,4 
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peningkatan hafalan surat-surat pendek pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dikelas IV Sekolah Dasar. 

c. Skripsi yang disusun oleh Diniah Zahrotul Jannah yang 

berjudul, ―Penerapan metode Hanifida Dalam Meningkatkan 

Hafalan Asmaul Husna Pada Program Laborate Agama di Mts 

Putri Nurul Masyithoh Lumajang‖. Penelitian ini membahas 

metode hanifida dalam meningkatkan asmaul husna dilembaga 

sekolah.
9
 

d. Skripsi yang disusun oleh Evita Rahmawati yang berjudul, 

―Efektivitas Penggunaan Aplikasi i-Waris Terhadap 

Peningkatan Pemahaman Konsep Mawaris Peserta Didik Kelas 

XI di MAN 1 Bandar Lampung‖. Penelitian ini membahas 

Penggunaan Aplikasi i-Waris Terhadap Peningkatan 

Pemahaman Konsep Mawaris, sedangkan peneliti Pengaruh 

metode hanifida terhadap hafalan Asmaul Husna.
10

 

Dan dari beberapa  penelitian yang kami telah diatas bisa 

disimpulkan bahwa, Persamaan Penelitian tersebut adalah sama-sama 

menerapkan metode hanifida, kecuali dari skripsi saudari Evita 

Rahmawati, ia meneliti Penggunaan Aplikasi i-Waris, sedangkan untuk 

metodenya sama-sama menggunkan Kuantitatif,dan jenis penulisannya 

yaitu Eksperimen, Bentuk desain penelitiannya adalah Quasi 

Eksperimen, dengan menggunakan desain ―Pretes-Postes menggunakan 

kelompok kontrol‖ dan untuk perbedaan penilitian tersebut ada yang 

meneliti penerapan metode Hanifida yang sudah diterapkan 

sebelumnya, ada yang menggunkan penelitian kualitatif maupun 

deskriptif research dan dari penelitian terdahulu tersebut, dari sisi 

variable terkaitnya yaitu menghafal surat- surat pendek. Sedangkan 

penelitian ini adalah menghafal Asmaul Husna, dan baru mencoba 

menerapkannya atau menggunakan penelitian Eksperimen, terhadap 

                                                         

  
10 Evita Rahmawati, Efektivitas Penggunaan Aplikasi i-Waris Terhadap 

Peningkatan Pemahaman Konsep Mawaris Peserta Didik Kelas XI di MAN 1 
Bandar Lampung, ,(Skripsi Pendidikan Agama Islam), Lampung, Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019, 

hlm.1 
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hafalan asmaul husna melalui metode Hanifida di Pondok yang belum 

menerapkan sebelumnya, yaitu Dipondok Pesantren Riyadlul Qur‘an 

Sidomulyo, Pesawaran pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah kelas V. 

 

H.    Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan merupakan sebuah kerangka skripsi yang 

dimaksudkan untuk memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok 

pembahasan yang akan ditulis di dalam skripsi ini. Dalam pembahasan 

ini penulis  membagi  kedalam  5 bab. Akan tetapi  sebelumnya akan 

dimuat tentang halaman formalitas yang di dalamnya berisi Halaman 

Judul, Abstrak, Surat Pernyataan, Persetujuan Pembimbing, Halaman 

Pengesahan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Riwayat Hidup, 

Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, dan Daftar 

Lampiran. 

Untuk memudahkan melihat gambaran umum skripsi ini secara 

singkat dan jelas, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan 

sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari Penegasan Judul, Latar 

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Identifikasi dan Batasan 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, dan Sistematika Penulisan. 

Bab II Landasan Teori dan Pengajuan hipotesis, memuat tentang 

teori-teori yang melandasi masalah yang dibahas dalam penelitian 

diantaranya yaitu tinjauan tentang pengaruh metode hanifidah dalam 

meningkatkan hafalan Al-Asma Al-Husna dan  Pengajuan Hipotesis. 

Bab III Metode Penelitian, berisi tentang Waktu dan Tempat 

Penelitian, Pendekatan dan Jenis Penelitian, Populasi, Sampel, dan 

Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian, Uji Validitas dan 

Reliabilitas Data, Uji Tingkat Kesukaran, Uji Daya Pembeda dan 

Analisis Data. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang Deskripsi 

Data dan Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis. 

Bab V Penutup, berisi tentang Simpulan dan Rekomendasi. 

Pada bagian terakhir terdiri dari Daftar Rujukan dan Lampiran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan maka peneliti 

memperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh metode hanifida 

terhadap hafalan Asmaul Husna, hal ini dibuktikan dari effect size. 

Berdasarkan pengujian efektivitas dengan effect size didapatkan hasil 

uji effect size yaitu 2,3 dengan kategori tinggi (d=2,3 >0.8) sehingga 

peneliti menyimpulkan bahwa menghafal menggunakan metode 

hanifida dapat meningkatkan hafalan Asmaul Husna sebagaimana cara 

agar pembelajaran menjadi efektif dan menyenangkan, untuk melatih 

konsentrasi dan imajinasi siswi dalam menghafal, dan sebagai 

penggerak motivasi belajar siswi sehingga menjadi semangat dalam 

belajar yang akan berdampak pada hasil pembelajaran. 

Pengaruh metode hanifida dalam peningkatan hafalan Asmaul 

Husna pada peserta didik dibuktikan secara detail hasil angka tersebut 

dengan rata-rata         n- Gain nilai di kelas eksperimen di kelas lebih 

tinggi dari pada kelas kontrol, walaupun dalam kategori n-Gain sama-

sama sedang. Di kelas kontrol rata-rata nilai n-Gain peserta didik 35 

dan sedangkan di kelas eksperimen sebesar 65. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, 

peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1) Bagi lembaga diharapkan ketika peserta didik telah 

menghafal 99 nama Asmaul Husna beserta nomor urut dan 

maknanya, guru tetap mendampingi siswi untuk muraja‟ah 

agar hafalan dapat terjaga dengan baik. 

2) Peran metode Hanifida dalam meningkatkan hafalan 

Asmaul Husna berkaitan erat dan sangat dipengaruhi 

kepada kebersamaan, peningkatan mutu pembinaan, serta 

komunikasi yang baik antara lembaga, pendidik dan 
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peserta didik itu sendiri. Oleh karena itu, diharapkan 

adanya kerja sama yang baik khususnya antara guru 

pendidik dan peserta didik dalam mewujudkan tujuan 

pembelajaran yang maksimal. 
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