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NOTA DINAS
Assalamu‟alaikum Wr. Wb.
Setelah membaca dan mengadakan perbaikan sesuai dengan persyaratan yang
berlaku di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi, maka kami
berpendapat bahwa skripsi saudari Kholik Qurrahman dengan judul “Metode
Menghafal Al-Qur’an di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai
Duren”. telah dapat diajukan untuk di munaqasyahkan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan/Progran Studi Ilmu AlQuran dan Tafsir (IAT) di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS
Jambi.
Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada bapak/ibu, semoga
bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalam

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Hasbullah, M.A
NIP. 197912122009011015

Imron Rosyadi, S.Th.I.,M.Pd.
NIP. 197708102006041020
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MOTTO

Artinya: 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. (Al-Qiyamah: 16-17)1

1

Dewan Penterjemah, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Bandung: Yayasan Penyelengara
Penterjemah Al-Qur’an, 2008), 198.
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ABSTRAK

Nama/NIM : Kholik Qurrahman
Jurusan
: Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir (IAT)
Judul
:,Metode Menghafal Al-Qur’an di Pondok Pesantren Zhilalul
………………………… Qur’an Desa Sungai Duren
Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya lulusan Pondok Pesantren
Zhilalul Qur’an Desa Sungai Duren memiliki hafalan al-quran yang baik. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui metode menghafal Al-Qur’an, untuk
mendeskripsikan faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses
menghafal Al Qur’an dan untuk mendeskripsikan usaha yang dilakukan ustadz
dalam proses menghafal Al Qur’an di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa
Sungai Duren.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif
eksplanatoris, dengan menekankan pada sumber data lapangan sebagai data
primer, serta literatur sebagai sumber kedua sekunder. Teknik pengumpulan data
menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknik
analisis data reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan
penarikan kesimpulan.
Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa: Pertama,
Metode
pembelajaran tahfidzul qur‟an Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai
Duren dilakuakn dengan, Metodeayat per-ayat, diman dengan santri harus
menghafal ayat-ayat Al-Quran satu per satu ayat pada setiap harinya,
metodemendengarkandimana dengan melakuakn melakukan simaandengan
sesama teman, senior, atau kepada guru dari ayat-ayat yang telah dihafal dan
metodeJama’ dimana ustadz membacakan satu ayat atau beberapa ayat dan siswa
menirukan secara bersama-sama; kedua, Faktor penghambat dalam proses
menghafal Al Qur’an di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai Duren
diantaranya Kurangnya motivasi muro‟jaah santri, Tidak sabar dalammenghafal,
Sakit dan Ambisi Berlebihan dalam MenambahHafalan; ketiga, Faktor penunjang
dalam proses menghafal al qur’an di pondok pesantren zhilalul qur’an desa sungai
duren, diantarnaya memperketat pengawasan jadwal menghafal santri,
Adanyavariasimetodetasmi‟ dalammenghafal Al-Qur‟an, Adanya evaluasi setiap
semester minimal3 juz, Adanya pendidikan dini mengnalkan ayat al-quarndan
Santri Berada dalam Usia Ideal Untuk Menghafal Al-Qur’an.

vi

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil „alamin
Puji sukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat kesehatan sehingga
saya dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh strata satu (S1) Shalawat
beserta salam tidak lupa pula kukirimkan kepada junjunganku Nabi Muhammad
Rasulullah SAW
Kuibaratkan karya kecilku ini bak serantai mawar yang wanginya akan tetap
teringat sepanjang hayat, meski kelak raganya akan lekang terlengser waktu, dan
kupersembahkan mawar ini untuk:
Ibunda ku tertersayang Suryani dan Ayahanda ku tercinta Syargawi
Terima kasih yang tiada terhingga kepada Ibunda Suryani dan Ayahanda
Syargawi yang telah membesarkan dan mendidik ananda sehingga ananda
menjadi pribadi yang lebih tangguh.
Ucapan terima kasih ini juga saya persembahkan untuk teman-teman
seperjuangan saya, semoga perjuangan kita menjadi memori indah di masa yang
akan datang.
Terima kasih untuk semua ...
Semoga jasa kalian dibalas oleh Allah S.W.T
Aamiin Ya Rabbal Alamin...

vii

KATA PENGANTAR

Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Alhamdulillahi robbil alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah
SWT, karena atas berkat rahmat, hidayahya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan
judul “Metode Menghafal Al-Qur’an di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an
Desa Sungai Duren.” Kemudian shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan
kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya
kejalan yang benar dan dapat dirasakan manifestasinya dalam wujud Imam, Islam
dan amal nyata yang shalihi kulli zaman wa makan.
Penelitian dan penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Prodi Ilmu AlQuran dan Tafsir (IAT) pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS
Jambi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Dalam
menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan arahan dan bimbingan
dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun materi. Pada kesempatan ini
penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Bapak Dr. H. Hasbullah, M.A selaku Pembimbing I dan Bapak Imron
Rosyadi, S.Th.I.,M.Pd selaku Pembimbing II yang telah membantu dan
membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Suaidi, MA., Ph. D, selaku Rektor UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi
3. Bapak Dr. Abdul Halim, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi
Agama UIN STS Jambi.
4. Bapak Dr. Masiah, M. Ag, selaku Wakil Dekan I Bapak Dr. Edy Kusnadi,
S. Ag., M. Phil, Wakil Dekan II, Bapak Dr. M. Ied Al-Munir, S. Ag, M.
Ag., M. Hum, Wakil Dekan IIIFakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN
STS Jambi.
5. Bapak Dr Bambang Huni Nugroho, M. HI selaku ketua Jurusan Ilmu AlQuran dan Tafsir (IAT) pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN
STS Jambi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
viii

6. Kepala Perpustakaan UIN STS Jambi Beserta Stafnya dan serta Kepala
Perpustakaan Daerah Jambi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin

Universitas Islam Negeri

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuan
kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu karyawan/karyawati di lingkungan Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir
(IAT).
Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis
mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga, semoga Allah SWT
membalasnya. Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi
kita semua.
Jambi, 27 Mei 2020
Peneliti

Kholik Qurrahman
NIM: UT.150205

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................... i
NOTA DINAS .............................................................................................. ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ............................ iii
PENGESAHAN ........................................................................................... iv
MOTTO ....................................................................................................... v
ABSTRAK ................................................................................................... vi
PERSEMBAHAN ........................................................................................ vii
KATAPENGANTAR .................................................................................. viii
DAFTAR ISI ................................................................................................ x
BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ........................................................ 1
B. Rumusan Masalah ................................................................. 4
C. Batasan Masalah.................................................................... 5
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian ......................... 5
E. KerangkaTeori....................................................................... 6
F. Tinjauan Pustaka ................................................................... 21
G. Metode Penelitian.................................................................. 23

BAB II

PROFIL PONDOK PESANTREN ZHILALUL QUR’AN
A. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an ......... 30
B. Visi Misi Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an ........................ 32
C. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an ........ 33
D. Program Kegiatan di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an...... 34

BAB III

METODOLOGI MENGHAFAL AL-QUR’AN
A. Pengertian Al-Qur’an dan Hukum Menghafalnya ................ 36

x

B. Metode Menghafal Al-Qur’an............................................... 40
C. Keutamaan dan Manfaat Menghafal Al-Qur’an ................... 46
BAB IV

TEMUAN LAPANGAN DAN PEMBAHASAN
A. Metode digunakan santri dalam menghafal Al-Qur’an
di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai Duren .... 49
B. Faktor penghambat dalam proses menghafal Al Qur’an....... 57
C. Usaha mengatasi hambatan dalam menghafal Al-Qur’an
di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai Duren .... 61

BAB V

PENUTUP
A. Kesimpulan ........................................................................... 69
B. Saran-Saran ........................................................................... 69

DAFTAR PUSTAKA

……………………………………..

LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

xi

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Al-Qur’an merupakan kalam Allah yang bernilai mukjizat, yang di
turunkan kepada penutup para Nabi dan Rasul, dengan perantara malaikat
Jibril, diriwayatkan kepada kita dengan mutawatir, membacanya terhitung
sebagai ibadah dan tidak akan ditolak kebenarannya. 2 Al-Qur’anyang menjadi
pedoman hidup bagi manusia yang di dalamnya berisi tentang peringatan atau
janji baik berupa ganjaran maupun hukuman, tetapi juga berisi perintah seperti
pada ayat 1-5 QS. Al Alaq yang pertama kali diturunkan berbunyi:

Artinya : “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan.
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan
Tuhanmulah yang Maha pemurah. Yang mengajar (manusia)
dengan perantaran kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa
yang tidak diketahuinya”. (QS. Al Alaq: 1-5).3
Dari ayat di atas dapat dicermati bahwa perintah membaca dalam
wahyu pertama tersebut merupakan indikasi akan pentingnya ilmu untuk
dipelajari dan diajarkan. Al-Qur’anadalah firman Allah yang selalu aktual
ayat-ayat, senantiasa realitas dan berlaku untuk sepanjang masa. Keaslian AlQur’anadalah mutawatir, artinya diterima dan dihafalkan oleh orang-orang
yang mustahil mereka sepakat untuk berdusta, serta diajarkan turun menurun
sejak jaman Rasulullah sampai masa yang akan datang. 4Al-Qur'an yang ada
sekarang ini masih asli dan murni sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi
Muhammad SAW kepada para sahabatnya, hal itu karena Allah yang
menjaganya. Sesuai dengan firman-Nya dalam surat QS. Al-Hijr: ayat 9.

2

Ahmad Sarwat, Fiqih Perbedaan, (Jakarta: PT Gramedia, 2011), 34.
Tim Penerjemah dan Penafsir Al Qur’an, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Jakarta:
Departemen Agama RI, 1985), 24
4
Mazdar Amir, Fiqih Praktis Empat Mazhab (Jakarta: Qaf Nedia Kreativia, 2017), 206.
3

1

2

Artinya: “Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan
Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya”. (QS. Al-Hijr:
9).5
Dari ayat di atas dapat dicermati bahwa Al-Qur’ansebagai pedoman
hidup khususnya bagi umat Islam tidak hanya dibaca, dihafal, dan diamalkan,
tetapi juga banyak dihafalkan oleh kaum muslimin. Menghafal Al-Qur'an
adalah salah satu cara untuk memelihara kemurnian Al-Qur'an. Oleh karena
itu, beruntunglah orang-orang yang dapat menjaga Al-Qur'an dengan
menghafal, memahami, dan mengamalkan isi kandungannya. Dengan AlQur’an,

Allah mengangkat

derajat para

penghafal

Al-Qur’an

serta

memakaikan kedua orangtuanya mahkota, yang sinarnya lebih terang dari
pada sinar matahari. Menghafal Al-Qur’an merupakan salah satu metode yang
digunakan oleh Rasulullah dalam menerima wahyu dari Allah melalui
perantara

malaikat

Jibril.

Menghafal

Al-Qur’anmerupakan

sebab

diselamatkannya seseorang dari api neraka.6
Setiap orang memiliki cara atau metode sendiri dalam menghafal.
Namun demikian, paling banyak metode yang digunakan adalah metode yang
cocok dan menyenangkan bagi tiap individu.7 Jika diteliti, maka kebanyakan
metode yang cocok bagi setiap orang diperoleh melalui beberapa kali
percobaan. Menghafal Al-Qur’anmerupakan suatu ibadah yang dimulai sejak
masa Nabi Muhammad SAW dan berkembang hingga masa sekarang. Proses
pelaksanaan menghafal Al-Qur’anyang dilakukan santri di pondok-pondok
pesantren terdapat beberapa macam metode menghafal, dari berbagai macam
metode dalam menghafal Al Qur’an, tersebut ternyata dapat mempermudah
dan mempercepat bagi santri dalam menghafal.

5

Tim Penerjemah dan Penafsir Al Qur’an, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Jakarta:
Departemen Agama RI, 1985), 62
6
Faizah Miftah Rohman. “Penerapan Metode Sima’i dalam Menghafal Al-Qur’an pada
Santri Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Ta’mirul Islam Lawean Surakarta Tahun 2016”. Skripsi
(Universitas Sarif Khasim Riau, 2016),4.
7
Ghazali, Ihya Ullumuddin (Jakarta: PT Gramedia, 2008), 11.
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Pesantren sebagai bentuk lembaga pendidikan non formal yang
mendapatkan perhatian dari pemerintah Indonesia dan merupakan salah satu
pendidikan di Indonesia yang bersifat tradisional. Sejarah pendidikan
menyebutkan bahwa pesantren merupakan bukti awal kepedulian masyarakat
Indonesia terhadap pendidikan, sehingga pesantren juga disebut dengan
lembaga pendidikan pribumi tertua di Indonesia.8Pesantren yang ada di
Indonesia telah menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat muslim dan
mampu menampung berjuta santri. Oleh karena itu, pesantren telah diakui
sebagai lembaga pendidikan yang ikut berperan serta dalam mencerdaskan
kehidupan bangsa.
Selain itu, tujuan pendidikan pesantren adalah untuk mencetak muslim
yang dapat menguasai ilmu-ilmu agama (tafaqquh fiddin) secara mendalam
serta menghayati, dan mengamalkannya dengan ikhlas semata-mata ditujukan
untuk pengabdiannya kepada Allah SWT. Dalam menghafal Al-Qur’an
dibutuhkan suatu cara atau metode yang digunakan agar hafalan Al-Qur’an
menjadi terprogram. Metode yang digunakan ini juga diharapkan nantinya
dapat membantu hafalan menjadi efektif. Di zaman yang serba canggih pada
saat ini, kita bisa menemukan banyak sekali metode yang bisa digunakan
untuk membantu proses penghafalan Al-Qur’an. Hal ini bisa kita temui di
media elektronik dan juga di media cetak.9 Selain itu, kita juga dapat
menemukan dan mengikuti metode-metode tahfidzul qur‟an yang dipakai
pada instansi pendidikan formal ataupun non formal. Dalam melaksanakan
metode tahfidzul qur‟an hendaknya dipandu dan dibimbing langsung oleh
pemandu tahfidz yang berkompeten dalam penghafalan Al-Qur’an. Hal ini
bertujuan agar hafalan yang sudah kita dapatkan bisa dipantau dan dibina oleh
pemandu tahfidz jika terdapat kesalahan.

8

Ahmad Lutfy, “Metode Tahfidz Al-Qur’an (Studi Komparatif Metode Tahfidz Al-Qur’an
di Pondok Pesantren Madrasah al-Hufadzh II Gedongan Ender, Pangenan Cirebon dengan Pondok
Pesantren Tahfidz Qur’an Terpadu Al- Hikmah Bobos, Dukupuntang Cirebon)”, JurnalHolistik
Vol 14 Number 02, (2013), 159.
9
Hanafiah Lubis, “Efektifitas Pembelaran Tahfizhil Al-Quran Dalam Meningkatkan
Hafalan Santri Di Islamic Centre Sumatera Utara”, Jurnal ANSIRU PAI Vol. 1 No. 2, (2017), 69.
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Berdasrkan observasi awal peneliti, bahwa di Pondok Pesantren
Zhilalul Qur’an Desa Sungai Duren masih terbatas dalam sarana dan
prasarana, di mana santri hanya tinggal di masjid lantai satu yang telah di
jadikan kamar untuk istirahat dan untuk belajar bersama, namun walaupun
dengan keadaan demikian di pondok pesantren itu santrinya tetap efektif
dalam menghafal, mereka memiliki keinginan yang tinggi dalam menghafal
Al-Qur’an, di mana biasanya kegiatan menghafal Al-Qur’an ini setiap hari
pada pukul 03.00 setelah melaksanakan shalat Tahajjud hingga menjelang
waktu shalat Shubuh.10 Dalam kegiatan menghafal Al-Qur’anini ternyata
banyak metode yang diterapkan santri salah satunya dengan metode
pengulangan, maksudnya jika ingin menghafal, maka ayat tersebut dibaca
berulang-ulang hingga mampu dihafal, cara ini biasa disebut dengan metode
Takrir. Demikian pula dengan santri-santri yang lain ada cara-cara tertentu
lagi yang mereka lakukan dalam menghafal, walaupun cara/metode berbeda
yang mereka lakukan namun tujuan mereka sama yaitu bagaimana caranya
agar cepat mampu menghafal Al-Qur’an.Santri di Pondok Pesantren Zhilalul
Qur’an Desa Sungai Duren ada yang telah hafal 18 juz dan mereka selalu
mengulanginya agar hafalan mereka menjadi kuat.
Berdasarkan observasi awal itulah, peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan menghafal Al-Qur’anyang
digunakan oleh santri dengan mengangkat judul “Metode Menghafal AlQur’an di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai Duren”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakangmaka rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah:
1. Bagaimana metode menghafal Al-Qur’andi Pondok Pesantren Zhilalul

Qur’an Desa Sungai Duren?
Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses menghafal Al

2.

Qur’an di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai Duren?
10

Observasi penulis di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai Duren, pada 28
Januari 2019.
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3. Bagaimana usaha yang dilakukan Ustad dalam proses menghafal Al

Qur’an di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai Duren?
C. Batasan Masalah
Untuk menghindari adanya perluasan masalah yang dibahas yang
menyebabkan pembahasan menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah
yang telah peneliti buat sebelumnya maka peneliti memberikan batasan
masalah ini hanya membahas tentang metode menghafal Al-Qur’an di Pondok
Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai Duren.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Penelitian ini secara umum diusahakan untuk mencapai mengetahui
metode menghafal Al-Qur’an di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa
Sungai Duren. Sedangkan secara khusus penelitian ini ditujukan pula untuk:
1. Untuk mendeskripsikan metode menghafal Al-Qur’an di Pondok
Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai Duren.
2. Untuk mendeskripsikan faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam
proses menghafal Al Qur’an di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa
Sungai Duren.
3.

Untuk mendeskripsikan usaha yang dilakukan Ustad dalam proses
menghafal Al Qur’an di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai
Duren.
Lebih lanjut, penelitian ini juga diharapkan dapat mencapai kegunaan

yang bersifat teoritis dan juga praktis, yaitu:
a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang
metode menghafal Al-Qur’an di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an
Desa Sungai Duren dan sebagai bahan informasi bagi santri-santri
lainnya tentang metode yang tepat dalam menghafal Al Qur’an.
b. Menjadi bahan studi ilmiah untuk penelitian lebih lanjut dan
menambah pengetahuan bagi yang membaca penelitian ini dan dapat
di ajarkan atau diterapkan kepada santri-santrinya dan menambah

6

pengetahuan bagi individu lainnya yang tidak menempuh pendidikan
formal dalam metode menghafal Al Qur’an
c. Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan untuk Fakultas Ushuluddin
dan Studi Agama UIN STS Jambi khususnya jurusan Ilmu Al-Quran
dan Tafsir (IAT), dan dosen-dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi
Agama UIN STS Jambi lainnya.
d. Sebagai sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan
akademisi dan praktisi masyarakat di dalam menunjang penelitian
selanjutnya yang akan bermamfaat sebagai bahan perbandingan bagi
penelitian yang lain.
E. Landasan Teori
1. Pengertian Metode
Metode adalah cara yang tersusun dan teratur untuk mencapai
tujuan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem
pendidikan nasional, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik
dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
Metode berasal dari kata method dalam bahasa Inggris yang berarti cara.
Metode adalah cara yang tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu.Selain
itu Zuhairi juga mengungkapkan bahwa metode berasal dari bahasa yunani
(Greeka) yaitu dari kata “metha” dan “hodos”. metha berarti melalui atau
melewati, sedangkan kata hodos berarti jalan atau cara yang harus dilalui
atau dilewati untuk mencapai tujuan tertentu.11 Sedangkan menurut
Ahmad Tafsir, dalam bukunya Metode Pengajaran Islam,Metode adalah
istilah yang digunakan untuk mengungkapkan pengertian cara yang paling
tepat dalam melakukan sesuatu.
Makna metode dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia metode dua
arti. Yang pertama: Cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan
sesuatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Yang
kedua: Cara kerja bersistem untuk memudahkan pelaksanaan sesuatu
11

Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2017), 136.
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tujuan yang ditentukan. Dari beberapa pendapat diatas dapat dipahami
bahwa metode adalah cara yang ditempuh oleh seseorang untuk mencapai
tujuan tertentu.
2. Menghafal
Dalam bahasa Arab “hafal” diartikan dengan“Al-Hifzhu” lawan
kata dari lupa. Maksudnya selalu ingat dan tidak lalai. Di dalam AlQur’ankata Al Hifzhu mempunyai arti yang bermacam-macam tergantung
susunan kalimatnya, antara lain:
a. Selalu menjaga dan mengerjakan shalat pada waktunya.
b. Menjaga.
c. Memelihara.
d. Yang diangkat.
Al Hifzhu atau Tahfizh ialah menghafal materi baru yang belum
pernah dihafal,hafal merupakan kata kerja yang berarti telah masuk dalam
ingatan (tentang pelajaran), dapat mengingat sesuatu dengan mudah dan
mengucapkannya di luar kepala.Menghafal diartikan pula sebagai aktifitas
menanamkan materi verbal di dalam ingatan, sesuai dengan materi asli.
Dengan demikian, menghafal dapat diartikan dengan memasukkan materi
pelajaran kedalam ingatan sesuai dengan materi asli sehingga mampu
mengucapkannya dengan mudah meskipun tanpa melihat tulisan atau
lafalnya.12
3. Al Qur’an
Secara

bahasa

lafazh

Al-Qur’anmerupakan

mashdar

(kata

bentukan) dari kata qara‟a (membaca) adalah Al-Qira‟ah (bacaan)
sebagaimana disinyalir dalam firman Allah QS. Al Qiyamah : 17-18.

Artinya : “Sesungguhnya atas tanggungan Kami-lah mengumpulkannya
(di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila

12

Indra Keswara, “Pengelolaan Pembelajaran Tahfidzul Qur’an(Menghafal Al Qur’an) di
Pondok Pesantren Al Husain Magelang”, Jurnal Hanata Widya Volume 62 6 Nomor 2, 2017, 4.
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Kami telah selesai membacakannya Maka ikutilah bacaannya
itu”. (QS. Al Qiyamah: 17-18).13
Menurut As-Syafi’i, Al-Qur’anbukan Mustaq (tidak berasal dari
akar kata) dan bukan mahmuz akan tetapi itu nama asal dan dijadikan
sebagaimana atas Kalam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
As-Syafi’i menjelaskan bahwa kata Al-Qur’antidak diambil dari kata
qara’a ()قرا. Jika diambil dari kata tersebut, niscaya setiap yang dibaca
disebut Qur’an. Nama Al-Qur’anada tanpa ada asalnya seperti Taurat dan
Injil.Ada yang berpendapat bahwa lafazh ini bentuk dari kata qara‟a yang
berarti Jama’a, (mengumpulkan), seperti dalam kata “qara‟a, I-ma‟a fi, Ihawadl idza‟Jama’ahu” (air terkumpuldalam kolam jika dikumpulkan).14
Sedangkan menurut istilah Al-Qur’anadalah kitab suci yang
terakhir diturunkan Allah Swt dengan perantara Malaikat Jibril As kepada
Nabi Muhammad Saw sebagai kunci dan kesimpulan dari semua-semua
kitab-kitab suci yang pernah diturunkan Allah Swt kepada Nabi-Nabi dan
Rasul-Rasul yang diutus Allah sebelum Nabi Muhammad Saw.
4. Hal-Hal yang Membantu dalam Menghafal Al Qur’an
a. Ikhlas.
Ikhlas adalah dasar diterimanya sebuah perbuatan. Tanpanya, suatu
perbuatan akan membahayakan pelakunya. Niat yang kuat dan sungguhsungguh akan mengantar seseorang ke tempat tujuan, dan akan
membentengi atau menjadi perisai terhadap kendala-kendala yang
mungkin akan datang merintanginya.
Niat mempunyai peranan yang sangat penting dalam melakukan
sesuatu, antara lain : sebagai motor dalam mencapai suatu tujuan.
Disamping itu juga niat berfungsi sebagai pengaman dari menyimpangnya
suatu prosesyang sedang dilakukan dalam rangka mencapai cita-cita,
termasuk dalam menghafal Al-Qur'an.
13

Tim Penerjemah dan Penafsir Al Qur’an, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, 53
Fitriana Firdausi, “Optimasi Kecerdasan MajemukSebagai Metode Menghafal Al-Qur’an
(Studi atas buku “Metode Ilham: Menghafal al-Qur’an serasa Bermain Game” karya Lukman
Hakim dan Ali Khosim)”, Jurnal Islam Vol. 18, No. 2, 2017, 3.
14
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b. Memiliki Keteguhan.
Keteguhan dan kesabaran merupakan faktor-faktor yang sangat
penting bagi orang yang dalam proses menghafal Al-Qur'an. Hal ini
disebabkan karena dalam proses menghafal Al-Qur'an akan banyak sekali
ditemui bermacam kendala, jenuh, gangguan lingkungan karena bising
atau gaduh, gangguan batin, dan karena mghadapi ayat-ayat yang dirasa
sulit untuk dihafal, dan lain sebagainya. 15
c. Istiqamah.
Yang dimaksud istiqamah yaitu konsisten, yakni tetap menjaga
dala satu tujuan dalam proses menghafal Al-Qur'an. Seorang panghafal
yang konsisten akan sangat menghargai waktu, begitu berharganya waktu
baginya. Betapa tidak, kapan saja dan dimana saja ada waktu terluang,
intuisinya segera mendorong untuk segera kembali menghafal Al-Qur'an.
d. Menjauhkan Diri dari Maksiat dan Sifat Tercela.16
Perbuatan maksiat dan perbuatan yang tercela merupakan sesuatu
yang harus dijauhi bukan saja oleh orang yang menghafal Al-Qur'an, tetapi
juga oleh kaum muslimin pada umumnya, karena keduanya mempunyai
pengaruh besar dalam perkembangan jiwa dan mengusik ketenangan hati
orang yang sedang menghafal Al-Qur'an, sehingga dapat mengganggu
konsentrasi yang telah dibina dan terlatih sedemikian bagus.
Diantara sifat-sifat yang tercela lainnya adalah: khianat, bakhil,
pemarah, membicarakan aib orang, memencilkan diri dari pergaulan, iri
hati, memutuskan tali silaturahmi, cinta dunia, berlebih-labihan, sombong,
dusta, ingkar, makar, riya', meremehkan orang lain, dan takabur.
Apabila seorang penghafal Al-Qur'an sudah dihinggapi penyakitpenyakit tersebut, maka usaha dalam menghafal Al-Qur'an akan menjadi
lemah

apabila

tidak

ada

orang

lain

yang

memperhatikannya.

15

Abdul Qadir Ar-Rahbawi, Fiqih Shalat Empat Mazhab (Jakarta: Hikam Pustaka, 2009),

16

Ibid, 19

19.
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Bagaimanapun sifat-sifat seperti ini harus disingkirkan oleh seorang yang
sedang dalam peoses menghafal Al-Qur'an.17
e. Izin Orang Tua, Wali Atau Suami.
Walaupun hal ini tidak merupakan suatu keharusan secara mutlak,
namun harus ada kejelasan, karena hal demikian akan menciptakan saling
pengertian antara kedua belah pihak, yakni antara orang tua dengan anak,
antara suami dengan istri, atau antara seorang wali dengan orang yang
berada dibawah perwaliannya.18
f. Mampu membaca dengan Baik.
Sebelum seorang penghafal melangkah pada periode menghafal,
seharusnya ia terlebih dahulu meluruskan dan memperlancar bacaannya.
Sebagian besar ulama bahkan tidak memperkenankan anak didik yang
diampunya

untuk menghafal

menghkhatamkan

Al-Qur'an

Al-Qur'an sebelum terlebih dahulu
bin-nadzar

(dengan

membaca).

Ini

dimaksudkan, agar calon penghafal benar-benar lurus dan lancar dalam
membacanya, serta ringan lisannya untuk mengucapkan fonetik Arab. 19
5. Macam-macam Metode Menghafal Al Qur’an
Menurut Yusron Masduki metode menghafal Al-Qur’andapat
dilakukan dengan berbagai cara, berikut ini bebrapa cara menghafal AlQur’anbeserta tahapannya:20
a. Metode menghafal dengan pengulagan penuh.
1) Siapkan materi hafalan yang akan dihafal baik itu satu halaman,
setegah halaman, sepertiga halaman, atau seperempat halaman.
2) Materi hafalan tersebut dibaca berkali-kali sampai lancar dan jelas.
Hal ini dilakukan dengan membaca (melihat) mushaf kurang lebih
40 kali.

17

Ibid, 21
Ibid, 21
19
Ibid, 22
20
Yusron Masduki, “Implikasi Psikologis Bagi Penghafal Al-Qur’an”, Jurnal Medina-Te,
Vol. 18 Nomor 1, 2018, 27.
18
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3) Materi tersebut diulangi kembali dengan sekali mushaf dan sekali
tidak. Hal ini dilakukan berulang-ulang sebanyak kurang lebih 40
kali hingga hafal dengan sendirinya.21
4) Setelah hafal, lakukan pengulangan dengan tanpa melihat mushaf
sebanyak kurang lebih 40 kali.
b. Metode Menghafal dengan Bimbingan ustad
1) Siapkan materi hafalan yang akan dihafal baik satu halaman,
setengah halaman, sepertiga halaman, atau seperempat halaman.
2) Materi hafalan tersebut dibacakan oleh sang Ustad dan ditirukan
oleh murid penghafal secara berulang-ulang.
3) Materi hafalan tersebut dihafalkan ayat per ayat yaitu dengan
dibacakan oleh sang Ustad dan ditirukan oleh murid secara
berulang-ulang hingga hafal. Demikian seterusnya dari ayat ke ayat
hingga hafal satu materi hafalan.
Sedangkan Hanafiah Lubis menyebutkan bahwa metode
yang digunakan dalam pembelajaran Tahfizh Qur’an adalah empat
di antaranya yaitu :22
a) Metode Juz‟i, yaitu cara menghafal secara berangsur-angsur
atau sebagian demi sebagian dan dihubungkannya antar bagian
lainnya dalam satu kesatuan materi yag dihafal.
b) Metode Takrir, adalah suatu metode mengulang hafalan yang
sudah diperdengarkan kepada Ustad yang fungsinya adalah
untuk menjaga agar materi yang sudah dihafal tidak kelupaan.
c) Metode Setor,adalah memperdengarkan hafalan-hafalan baru
kepada ustad. Kegiatan setor ini wajib dilakukan oleh semua
santri yang menghafal Al-Qur’an, karena pada waktu setor
inilah hafalan santri disimak oleh guru, sehingga dengan
setoran hafalan santri akan terus bertambah, disamping itu
bacaan dan hafalan santri juga dapat terpelihara kebenarannya.
21

Syaikh Nashiruddin Al Albani, Sifat Shalat Nabi (Jakarta: Darul Haq, 2004), 77.
Lubis, “Efektifitas Pembelaran Tahfizhil Al-Quran dalam Meningkatkan Hafalan Santri di
Islamic Centre Sumatera Utara, 69.
22
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d) Metode Tes Hafalan, adalah usaha yang dilakukan untuk
menilai keadaan hafalan santri dengan penekanan kepada
materi ketepatan bacaan yang meliputi makhraj maupun
tajwidnya.
Menurut Fitriana Firdausi metode metode menghafal AlQur’anada dua belas macam :23
(1) Mushaf Hafalan
Mushaf ini berbeda karena halamannya selalu
dimulai dengan kepala ayat dan diakhiri dengannya juga.
Berbagai juznya tidak dimulai kecuali dengan kepalakepala ayat yang bisa mempermudah pembacanya untuk
memusatkan

pandangan

pada

ayat

hingga

selesai

menghafalnya, tanpa perlu terbagi-bagi pikirannya antara
dua halaman.
(2) Mushaf dibagi perjuz
Setiap masing-masing juz yang terpisah atau setiap
lima juz yang terpisah, yang mungkin dapat disimpan
dengan mudah, seperti saat menaruh di saku.
(3) Membaca ayat secara perlahan
Dianjurkan bagi orang yang ingin menghafal ayatayat

Al-Qur’anuntuk

membacanya

dengan

perlahan

sebelum menghafalnya, agar terlukis dalam dirinya sebuah
gambaran umum.
(4) Metode duet
Hendaknya mencari seseorang yang bisa ikut serta
bersamanya dalam menghafal, dan menjadikannya sebagai
teman saat pulang pergi ke sekolah. Dianjurkan agar ada
kesesuain

antara

keduanya

dari

aspek

psikologis,

pembinaan, pendidikan, juga usia agar metode inibisa
berbuah penghafalan.
23

Firdausi, “Optimasi Kecerdasan MajemukSebagai Metode Menghafal Al-Qur’an, 3.
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(5) Membagi ayat ke dalam kelompok-kelompok
Metode ini bisa mudah untuk dihafal misalnya
diikat dengan satu tema atau dihafal dari awal hingga akhir
sekaligus, atau mungkin memperlihatkan lima ayat yang
dimulai, atau berakhir dengan satu huruf tertentu yang
mandiri, atau ayat penggabung.
(6) Membaca ayat pada saat melakukan shalat
Apabila telah menghafal satu lembar Al-Qur’an,
maka ulangilah hafalan itu disemua shalat fardhu, shalat
sunnah, dan juga tahiyyatul masjid. Kemudian, ketika
mengulang dan lupa, maka kembalilah ke mushaf. Dan
shalat malam lebih bisa menjaga hafalan Al-Qur’an.
(7) Metode tulisan
Metode ini mensyaratkan para penghafal AlQur’anuntuk menuliskan potongan ayat dengan tangannya
sendiri di papan tulis, atau di atas kertas dengan pensil,
kemudian menghafalnya dan menghapus dengan perlahan
untuk pindah ke poyongan ayat yang lain.
(8) Metode pengulangan
Metode ini dengan mudah bisa digunakan oleh para
penghafal Al-Qur’andengan cara menulis catatan kecil dari
kertas putih dalam bentuk cetakan mushaf yang sama
dengan

yang

hendak

digunakan

untuk

menghafal.

Usahakan dengan tulisan yang jelas, warna yang kontras
(merah) misalnya, dan biarkan lembaran yang lain tanpa
ditulis. Apabila hendak mengulang surah, tinggal melihat
pada daftar tulisan tersebut. Dan ketika mengulang, hanya
membaca kalimat-kalimat yang telah ditandai.24
(9) Berpegang pada program yang telah ada
24

Ahmad Lutfy, “Metode Tahfidz Al-Qur’an (Studi Komparatif Metode Tahfidz Al-Qur’an
di Pondok Pesantren Madrasah al-Hufadzh II Gedongan Ender, 159.
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Setiap orang yang ingin menghafal Al-Qur’anharus
bersandar pada program tertentu yang telah tertulis, yang
harus dilakukan setiap hari. Program ini disesuaikan dengan
kemampuannya untuk menghafal.
(10) Memahami makna umum suatu ayat
Merupakan pintu bagi kuatnya hafalan dalam benak
pikiran, hendaknya menghafal haruslah di maknai atu di
pahami agar lebih mudah untuk di hafal.
(11) Bergabung dengan sekolah-sekolah atau halaqah-halaqah
di Masjid atau selainnya.
Hal ini bisa membantu seorang yang ingin
menghafal Al-Qur’andengan cara meniru, memahami ayat,
dan memperbagus bacaan. Ini merupakan metode yang
paling bermanfaat bagi anak-anak dan remaja dalam
menghafal Al-Qur’an.
(12) Pengulangan
Pengulangan disini maksudnya bersama seorang
guru atau kaset yang berisi bacaan seorang Qari‟ yang
sangat

bagus

tajwidnya,

dan

menulang-ulang

atau

menyimak kaset tersebut. Karena penyimakan semacam ini
bisa memperkuat ingatan, sebagaimana memperkuat posisi
kalimat pada mushaf dalam pikiran. Metode ini sangat
bermanfaat dan merupakan metode yang paling besar
pengaruhnya, terutama bagi anak-anak.25
6. Syarat yang harus dipenuhi dalam Menghafal Al Qur’an
a. Membaca dengan benar.
Kebanyakan orang yang bertekad dan berencana untuk
menghafal melakukan kesalahan karena kemudian menghafal dengan
cara yang keliru. Sebelum kita menghafal, hendaknya memastikan

25

Ibid., 35.
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terlebih dahulu bahwa apa yang dihafal itu benar. Ada beberapa hal
yang akan dibahas dalam masalah ini:26
1) Memperbaiki Makhraj
Bila membaca kata “” ثمdengan bacaan “ ”سمatau kata
“ ”الدينdengan bacaan “”الزين, maka sebaiknya harus memperbaiki
dengan cara lisan mengucapkannya sekarang juga, agar sesuai
dengan makhrajnya, sebelum nantinya terlanjur menghafal. Karena
jika telah terbiasa menghafal seperti itu; padahal sangat tekun,
maka memang memiliki hafalan yang baik, namun sayang ada
kesalahan dalam hafalan tersebut. Maka dari itu, yang harus
dilakukan pertama kali adalah memperbaiki makhraj.
2) Mengakuratkan harakat
Mungkin karena bacaan yang terlalu pelan atau sebaliknya
tergesa-gesa,

sebagian

orang mengucapkan

harakat

secara

tumpang-tindih. Tidak diragukan lagi, ini merupakan kesalahan
yang terkadang mengakibatkan berubahnya makna yang dikandung
oleh ayat-ayat yang dibaca. Oleh karena itu, harus memperhatikan
hal ini dan berhati-hati agar jangan sampai terjadi.
Sesungguhnya didalam bahasa Arab ada istilah yang
dikenal dengan taqdim, ta‟khir, idhmar, hadzf, dan taqdir. Bahkan,
ada i’rab yang bermacam-macam. Terkadang, sebagian orang tidak
begitu memperhatikannya. 27
3) Mengakuratkan kata
Syarat ini harus benar-benar dipenuhi karena harakat dilihat
oleh setiap orang. Sedangkan sebagian kata, mungkin karena sulit
diucapkan atau seorang penghafal tidak menggunakan gaya bahasa
(uslub) yang akan saya sebutkan nanti atau ia tidak berpengalaman

26

Fithriani Gade, “Implementasi Metode Takrār Dalam Pembelajaran Menghafal AlQur’an”, Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA, Vol. XIV NO 2 Februari 2014, 2.
27
Rohman, “Penerapan Metode Sima‟i dalam Menghafal Al-Qur‟an pada Santri Pondok
Pesantren Tahfidzul Qur‟an Ta‟mirul Islam Lawean Surakarta Tahun 2016”, 7.
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dalam membaca Al-Qur’an, maka ia menghafalkan kata yang
salah.
b. Mencermati akhir ayat dengan sungguh-sungguh.
Terkadang, membaca dengan tempo cepat dan tergesa-gesa
bisa berakibat seorang pembaca tidak memperhatikan bacaannya.
Sehingga, kemudian ia menghafal dengan hafalan yang salah.
Kemungkinan ada yang membaca tanpa melihatnya dengan sungguhsungguh. Sehingga, ia membaca akhir ayat “ ”وهوالعزيزالرحيمdengan
bacaan “”وهوالعزيزالحكيم. Demikianlah, ia melewati ayat itu begitu saja,
lalu menghafalnya. Kesalahan ini teramat jelas. Namun berdasarkan
penelitian, terkadang seseorang yang menghafal Al-Qur’anmerasa
bahwa otaknya telah mendengar kata itu dan membenarkannya serta
terbiasa membacanya. 28
“Terkadang, membaca dengan tempo cepat dan tergesa-gesa
bisa berakibat seorang pembaca tidak memperhatikan bacaannya.
Sehingga, kemudian ia menghafal dengan hafalan yang salah.”
Didalam benaknya, kalimat yang tertera adalah ”” وهوالعزيزالحكيم. Ia
mengucapkannya seperti ini, dan ia telah mengira bahwa ia telah
membacanya. Padahal, ia belum pernah membacanya, dan matanya
belum pernah melihat tulisan itu. Namun, benaknya telah lebih dahulu
menetapkan bahwa kalimat tersebut dibaca seperti ini tidak dibaca
seperti yang ditulis sebenarnya dan bahkan hal itu telah ditetapkan
menurut apa yang ada didalam memorinya, di dengarnya, atau apa
yang ia perkirakan.
Namun bila semua persyaratan ini belum terpenuhi, maka
hendaknya banyak mendengarkan kaset bacaan yang tersedia diinternet
atau berbagai toko kaset, karena hal itu akan membantu. Perbanyaklah
mendengar

bacaan

tersebut,

karena

dapat

mengetahui

cara

mengucapkan kata dari ayat secara benar.Demikianlah syarat pertama

28

Firdausi, “Optimasi Kecerdasan MajemukSebagai Metode Menghafal Al-Qur’an, 23.

17

yang harus dipenuhi, agar dapat menyempurnakan cara menghafal
yang benar.
1. Menghafal dengan kuat
Hafalan yang baru haruslah menjadi hafalan yang kuat,
tidak ada kesalahan didalamnya, tidak berhenti (karena lupa), dan
tidak membaca dengan terbata-bata. Apabila ingin menghafal
halaman baru, sedang kita belum memiliki hafalan (sebelumya)
yang lebih kuat dari hafalan terhadap surah Al Fatihah, maka
jangan pernah mengklaim diri bahwa anda telah menghafalnya.
Mengapa? Karena hafalan yang baru itu ibarat pondasi atau asas.
Jika datang membawa bahan dasar bangunan dan menggarapnya
lebih cepat dari yang telah disepakati, maka pada suatu hari
“bangunan” itu akan berdiri. Ya, hafalan itu akan tertanam didalam
otak.
2. Memperdengarkan hafalan pada Orang lain
Hal inilah yang akan menyingkap berbagai kesalahan yang
telah

disebutkan.

Sebagian

orang

menghafal

dan

memperdengarkan (pada diri sendiri) 1 halaman tanpa henti.
Kemudian, mereka beranjak pergi dengan keadaan tenang, lapang
dada, lagi bergembira, karena mereka merasa telah berhasil
menghafal halaman tersebut.29
Jika sebagian dari kesalahan yang telah disinggung di
depan itu ada dan terjadi pada hafalan mereka, bagaimana mereka
menyingkapnya? Sungguh, itu tak akan bisa disingkap. Karena jika
mereka mengulang hafalan dan memperdengarkannya (pada diri
mereka sendiri) untuk kedua kalinya pada hari berikutnya, maka
kesalahan itu tak akan ditemukan. Sebabnya, karena mereka yakin
bahwa mereka telah hafal dengan hafalan yang benar. Yang dapat

29

Lubis, “Efektifitas Pembelaran Tahfizhil Al-Quran Dalam Meningkatkan Hafalan Santri
di Islamic CentreSumatera Utara”, 3.
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menyingkap

kesalahan

tersebut

adalah

dengar

memperdengarkannya kepada orang lain.
Dengan demikian, bila memiliki kecerdasan diatas rata-rata
dan cepat hafal, maka harus memperdengarkan hafalan kepada
orang lain. Caranya serahkan sebuah mushaf padanya, agar ia bisa
memakainya untuk menyimak bacaan. Perkara ini tidak boleh
tidak, harus dilakukan.
3. Mengulang-ulang dalam waktu berdekatan
Hafalan yang benar, akurat, dan kuat belumlah sempurna
hingga diulang-ulang dalam waktu berdekatan. Jangan terbuai
dengan waktu penguasaan hafalan yang singkat dan yangterpenting
adalah hafalan yang dapat bertahan lama.
4. Menggabungkan halaman yang baru dihafal dengan halaman
sebelumya.
Halaman-halaman mushaf itu ibaratkan kamar-kamar di
dalam apartemen. Maksudnya, adalah tidak mungkinjika AlQur’anitu hanya 1 halaman. Harus menyambung antara halaman
sebelumnya dan sesudahnya.
7. Faktor-faktor Pendukung dalam Menghafal Al Qur’an
a. Membaca Ayat-ayat yang telah dihafal dalam Shalat Sunnah
Shalat sunnah yang dilakukan dengan demikian ini merupakan
bentuk murajaah dan pemantapan. Oleh karena itu jangan pisahkan
shalat dari hafalan tersebut, karena ini merupakan faktor yang
membantu untuk menguatkan hafalan dan melakukan murajaah
atasnya.30
b. Mengulang hafalan di setiap waktu dan kesempatan.

30

Darlimatul Fitriyah, “Faktor yang Mempengaruhi Kecepatan Menghafal Al-Qur’an
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Beginilah seharusnya seorang penghafal Al-Qur’an. Ia tidak
disibukkan oleh sesuatu selain Al-Qur’an. Disetiap waktu, ia
mengulang-ulang hafalannya.
c. Bacaan Penguji
Bacaan penguji adalah bacaan yang mengetes dan menguji.
Dengan penguji, bisa mengetahui apakah sudah menghafalnya dengan
benar ataukah tidak.
d. Mendengar kaset-kaset Murattal Al Qur’an
Ini merupakan salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah
SWT kepada manusia. Sehingga dapat mendengar hafalan yang baru
dan lama setiap harinya ditengah perjalanan ataupun ketika sedang
bersantai-santai.Putarlah

selalu

kaset

murattal

Al-Qur’andan

jadikanlah hal ini sebagai metode menghafal yang sistematis.
Maksudnya, ketika memiliki surah tertentu untuk dimurajaah pada
minggu ini, dan berniat menjadikan murajaah tersebut sebagai sebuah
rutinitas, maka jadikanlah juga aktivitas mendengar kaset murattal
yang melantunkan ayat yang sama dengan hafalan yang baru hafal
sebagai suatu rutinitas pada minggu ini.31
e.

Konsisten dengan satu Mushaf
Ketika konsisten memegang satu mushaf, maka biasanya yang
terukir dibenak adalah gambar halaman. Permulaan surah pada
“halaman ini” dan permulaan juz ada pada “halaman itu”, bahkan
dihalaman antara surah dan juz itu akan berakhir serta berapa jumlah
ayat yang ada didalamnya. Semua itu dapat memantapkan hafalan dan
menjadikan lebih mampu untuk menyambung, menggabungkan, dan
menyelesaikan halaman dengan baik, cepat, dan kuat.
Namun jika suatu hari menghafal dengan sebuah mushaf dari
awal surah ada pada “halaman ini”, lalu menghafal dengan mushaf lain
dari awal surah berada pada letak yang lain, maka akan kebingungan.

31
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Oleh karena itu, memakai hanya satu mushaf dapat membantu program
tahfizh dan mushaf yang paling bagus adalah mushaf yang dimulai
dengan ayat dan diakhiri dengan ayat. Bukan halaman yang bagian
akhirnya tidak sempurna satu ayat, lalu disempurnakan pada halaman
berikutnya.32
f.

Mengoptimalkan seluruh fungsi panca indra
Dari sudut pandang keilmuan, disimpulkan bahwa penggunaan
satu panca indra dalam suatu pekerjaan akan memberikan hasil dengan
persentase tertentu. Dengan halnya memakai satu panca indra dalam
menghafal akan melemahkan karena panca indra yang lain tidak
digunakan, hanya membaca dengan menggunakan mata saja. Selain itu
gunakanlah lisan, keraskanlah suara hingga lisan bergerak dan telinga
mendengar suara.

8. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Menghafal Al Qur’an
Adapun upaya menjaga hafalan Al-Qur’anagar tidak mudah lupa
atau hilang adalah sebagai berikut:
1. Materi yang sudah dihafal hendaknya diperdengarkan kepada
orang lain yang ahli, jangan mempercayai diri sendiri, karena kerap
kali sering salah.
2. Untuk memperkokoh hafalan yang telah ada perlu diulang-ulang
pada waktu shalat sendirian, atau bersama penghafal lainnya secara
bersama yang menjadikan aktif dalam membaca.
3.

Lakukan menghafal Al-Qur’anwaktu kondisi badan sedang segar
tidak mengantuk dan tidak lapar, karena kalau badan merasa
kurang segar akan menggangu dalam proses menghafal.

4. Usahakan tidak melakukan hal yang dilarang oleh agama, karena
apabila melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama maka akan
mengganggu pikiran serta konsentrasi dalam menghafal.

32
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5. Lakukan kegiatan menghafal dengan konsentrasi penuh pada
bidang hafalan, karena kalau tidak dengan konsentrasi penuh maka
biasanya hafalan itu akan memakan waktu lama.
F. Tinjauan Pustaka
Terdapat penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang
peneliti lakukan, yaitu;
Pertama, Skripsi Anisa Ida Khusniyah (IAIN TULUNGAGUNG, 2014)
yang berjudul “Menghafal Al-Qur’an Dengan Metode Muraja‟ah Studi Kasus Di
Rumah Tahfidz Al-Ikhlash Karangrejo Tulungagung”.33 Jenis penelitian yang
digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan metode yang diterapkan
dalam tahfidzul Qur'an adalah metode wahdah, metode sima‟i, metode menghafal
per hari satu halaman, metode pengulangan umum. Di dalam penelitian ini tidak
ada kekurangan yang jelas. Hal itu dibuktikan proses menghafal Al-Qur’an Studi
Kasus di Rumah Tahfidz Al-Ikhlash Karangrejo Tulungagung. yaitu dengan
menggunakan sistem One Day One Ayah (1 hari 1 ayat) dan lagu tartil. Dimana
seorang Ustad/Ustazahmembacakan ayat sesuai lagu tartilnya yang akan dihafal
oleh santri, selanjutnya santri menirukan sampai benar makhraj maupun tajwidnya
yang didengar dan ditashhih oleh Ustad/Ustazah. Didalam proses menghafal AlQur’an tentunya harus ada niat yang ikhlas, meminta izin kepada orang tua,
mempunyai tekad yang besar dan kuat, istiqomah, dan lancar membaca AlQur’an. 2) penerapan metode muraja‟ah dalam menghafal Al-Qur’an Studi Kasus
di Rumah Tahfidz Al-Ikhlash Karangrejo Tulungagung yaitu dengan ditunjang
beberapa kegiatan muraja‟ah hafalan antara lain adalah Setoran (memuraja‟ah)
hafalan baru kepada Guru (Ustad/Ustazah, Muraja‟ah hafalan lama yang
disemakkan teman dengan berhadapan dua orang dua orang, Muraja‟ah hafalan
lama kepada Ustad/Ustazah, Al-Imtihan Fii Muraja‟atil Muhafadlah (ujian
mengulang hafalan.Persamaan penelitian ini membahas tentang metode
menghafal Al-Quran dan juga teknik pengumpulan data, sedangkan yang
membedakan adalah pada objek peneltian dan lingkungan objek penelitian di
33
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mana peneliti membahas pada pelajar tingkat SD, SMP dan SMA dengan
lingkungan dan tempat yang berbeda di mana keterbatasan sarana dan prasarana di
Zhilalul Qur’an masih terbatas dan tidak begitu lengkap.
Kedua, Skripsi Wahyu Eko Hariyanti (Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga, 2017) yang berjudul “Metode Menghafal Al Qur‟an Pada Anak Usia
Dini (Studi Kasus di TKIT Yaa Bunayya dan RA DarussalamYogyakarta)”.34 Jenis
penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan metode
menghafal Al Qur’an yang digunakan di TKIT Yaa Bunayya adalah klasikal,
privat dan murottal. Untuk meningkatkan hasil hafalan anak didik, selama 1 tahun
ini TKIT Yaa Bunayya membuat program kelas khusus tahfidz yang diampu oleh
seorang hafidzoh. Dari program baru ini, diperoleh hasil dalam waktu 9 bulan
anak didik sudah mampu menghafal 36 surat dalam juz 30 (Juz 30 terdiri dari 37
surat). Target hafalan kelompok A adalah 31 surat dalam juz 30 (An Naas - Al
Insyiqoq), target hafalan kelompok B adalah 37 surat dalam Juz 30 (An Naas - An
Naba’). Sedangkan metode menghafal Al Qur’an yang diterapkan di RA
Darussalam adalah sima‟i, muraja‟ah dan menggunakan media audio visual.
Untuk meningkatkan hasil hafalan anak didik, selama 1 tahun ini RA Darussalam
menerapkan metode menggunakan media audio visual. Dari metode baru ini
diperoleh hasil ada beberapa anak yang mampu menghafal surat melebihi target di
kelompok B (QS Al Insyirah). Target hafalan kelompok A adalah 12 surat dalam
juz 30 (An Naas - Al Ashr).Persamaan penelitian ini membahas tentang metode
menghafal Al-Quran sedangkan yang membedakan adalah pada objek peneltian
dan tingkat pelajar yang diteliti peneliti ini hanya membahas pada anak usia dini,
sedangkan peneliti membahas pada pelajar tingkat SD, SMP dan SMA.
Ketiga, Skripsi Maidatul Faizah Miftah Rohman, (Jurusan Pendidikan
Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Institut Agama Islam Negeri
Salatiga 2016) yang berjudul “Penerapan Metode Sima‟i dalam Menghafal AlQur’anpada Santri Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an Ta‟mirul Islam Lawean
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Surakarta Tahun 2016”35. Skripsi. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian
lapangan (field research) dan bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data dalam
penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Pengumpulan data
dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data
diperoleh melalui triangulasi sumber. Data yang terkumpul dianalisis dengan cara
reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pertama, metode pembelajaran Tahfidzul Qur‟an di Pondok Pesantren Tahfidzul
Qur‟ini sangat bervariasi, diantaranya adalah metode wahdah, sima’i, dan metode
Jama’. Kedua Penerapan metode sima‟i Pondok Pesantren Ta‟mirul Islam
Surakarta ada 4, yaitu: Saba’, sabqi, manjil, dan tasmi‟. Ketiga, faktor penunjang
pembelajaran Tahfidzul Qur‟an adalah Penerapan metode yang bagus, adanya
variasi metode tasmi‟ dalam menghafal Al-Qur’an, diwajibkan sima‟i diantara
santri, santri berada dalam usia ideal untuk menghafal Al-Qur’an(12-18 tahun),
adanya pendidikan dini mengnalkan ayat al-quarn, adanya pengawasan oleh
pengurus dan ustad, adanya evaluasi setiap semester minimal 3 juz. Keempat,
faktor penghambat pembelajaran Tahfidzul Qur‟an yaitu tidak sabar dalam
menghafal, kurangnya motivasi muro‟jaah santri saat dirumah, ambisi berlebihan
dalam menambah hafalan, padatnya kegiatan dalam kegiatan belajar mengajar,
belum adanya ma‟had khusus (untuk santri putra).Persamaan penelitian ini
membahas tentang metode menghafal Al-Quran, sedangkan yang membedakan
adalah peneliti ini hanya memabhas satu metode saja sedangkan peneliti
membahas semua metode menghafal A-Quran yang diterapkan di Pondok
Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai Duren yang berdampak pada santri selama
menghafal mengalami peningkatan yang pesat, sehingga mereka telah memiliki
hafalan yang baik dan benar.
G. Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu
untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang
35
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diteliti.36 Sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang
objektif dalam rangka mengetahui metode menghafal Al-Qur’an di Pondok
Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai Duren. Menurut Sugiyono menyatakan
bahwa “metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan
untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.37
2. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini tentang metode menghafal Al-Qur’an di Pondok
Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai Duren. Pemilihan lokasi ini
berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
a. Terdapat beberapa metode yang digunakan oleh Ustad untuk membuat
santrinya dapat menghafal Al-Quran dengan cepat.
b. Adanya kemudahan untuk mendapatkan data dan informasi dan
berbagai keterangan yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini.
3. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder.
Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Data Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang
diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh
subjek yang dapat dipercaya.38 Data yang peneliti ambil dari informasi
dilapangan melalui observasi dan wawancara dilokasi penelitian, data
primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah: (satu) Ustad (enam)
santri Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai Duren.
b. Data Skunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data
kepada pengumpul data.39 misalnya melalui orang lain, dokumentasi,
literatur, pustaka lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
Sumber data penelitian ini terdiri dari, manusia, situasi atau
peristiwa, dan dokumentasi. Sumber data manusia berbentuk perkataan
36
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orang yang bisa memberikan data melalui wawancara. Sumber data
tersebut merupakan objek yang akan diobservasi. Adapun sumber data
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Peristiwa atau Kejadian
Dalam penelitian ini peristiwa dijadikan sumber data adalah
metode menghafal Al-Qur’an di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an
Desa Sungai Duren.
2) Pelaksana pemberi kewenangan
Dalam hal ini Ustad Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa
Sungai Duren yang dapat memberikan informasi dapat dilakukan
melalui wawancara dan lainnya.
3) Dokumentasi
Sumber data yang diambil dari dokumen ini berupa data dalam
bentuk laporan, catatan peristiwa, keterangan, jumlah permasalahan
serta keuntungan, dan lain sebagainya.40
4. Instrumen Pengumpulan Data
a. Observasi
Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan seharihari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber
data penelitian. Hartinis Yamin menyatakan bahwa “dalam observasi
partisipatif

peneliti

mengamati

apa

yang

dikerjakan

orang,

mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi aktif
dalam aktivitas mereka.”41 Penelitian partisipatif ini kemudian
dikhususkan lagi menjadi partisipasi pasif (passive participation)
artinya peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi
tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.
Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung
terhadap objek penelitian, yaitu dengan meminta pandangan mengamati
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh santri Pondok Pesantren Zhilalul
40
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Qur’an Desa Sungai Duren dalam Observasi yang dilakukan peneliti
dalam skripsi ini terhadap subyek menggunakan pedoman observasi yang
disusun sebagai berikut:
1) Mencatat kesan umum subyek: penampilan, pakaian, tingkah laku,
cara berfikir
2) Interaksi sosial dan tempat lingkungan
3) Ekspresi saat wawancara
4) Bahasa tubuh saat wawancara
b. Wawancara
Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar
informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan
makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara yang digunakan dalam
penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (semistructure
interview) di mana pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan
dengan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu bila
peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang
informasi apa yang akan diperoleh. Dalam skripsi ini, peneliti
menggunakan metode wawancara yang dilakukan kepada subyek
dengan

menggunakan

dokumentasi

catatan

lapangan.

Adapun

informan yang peneliti wawancarai itu ada delapan orang di antaranya
ada 2 ustadz dan enam santri lainnya, dengan pedoman wawancara
yang telah disusun sebagai berikut:
1) Latar belakang, lingkungan dan aktivitas dalam metode menghafal
Al-Qur’an di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai
Duren
2) Kegiatan dan aktivitas Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa
Sungai Duren
3) Metode apa yang digunakan santri dalam menghafal Al-Qur’an di
Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai Duren.
4) Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses menghafal
Al Qur’an.
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5) Usaha apa saja yang dilakukan Ustad mengatasi hambatan dalam
menghafal Al-Qur’an di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa
Sungai Duren
6) Kondisi sarana dan sumber daya.
7) Hasil pencapaian dan harapan.
c. Dokumentasi
Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang
bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada di Pondok
Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai Duren yang ada hubungannya
dengan penelitian tersebut. Nasution menyatakan dokumentasi adalah
mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data
dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah
yang diteliti.42 Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumendokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang di teliti. Adapun di dalam
skripsi ini peneliti mengumpulkan data mengenai sejarah, visi-misi,
profil, serta bukti-bukti metode menghafal Al-Qur’an di Pondok
Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai Duren.
5.

Teknik Analisis Data
Analisis

data

dilakukan

dengan

mengorganisasikan

data,

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam
pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat
kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam penelitian ini
menggunakan teknik analisis model Miles and Huberman. Menurut Miles and
Huberman di dalam buku Sugiyono mengemukakan bahwa “aktivitas analisis
data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus
menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenu,”43 Aktivitas analisis data
yaitu reduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan lalu
diverifikasi.
a. Reduksi Data
42
43
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Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan
perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul
dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak
pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode,
menelusur tema, membuat tugas-tugas, menulis memo dan sebagainya
dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan.
Adapun data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas,
dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data
selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam penelitian ini, data
diperoleh melalui catatan lapangan dan wawancara, kemudian data
tersebut dirangkum, dan diseleksi sehingga akan memberikan gambaran
yang jelas kepada peneliti.
b. Penyajian Data
Langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah data display atau
menyajikan data. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks
naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan
bagan. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam
penelitian kualitatif adalah data teks yang bersifat naratif. Dalam
penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian
singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, tetapi yang paling
sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif dan di dalam skripsi ini
peneliti menggunakan teks yang bersifat naratif. Penyajian data dilakukan
dengan mengelompokkan data sesuai dengan sub bab-nya masing-masing.
Data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, dari sumber tulisan
maupun dari sumber pustaka.
c. Kesimpulan/Verifikasi
Langkah yang terakhir dilakukan dalam analisis data kualitatif
adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang
dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak
ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data
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berikutnya.44 Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan
baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi
atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya kurang jelas sehingga
menjadi jelas setelah diteliti.
Dari ketiga metode analisis data di atas peneliti menyimpulkan
bahwa, ketiga metode ini yang meliputi reduksi data, penyajian data dan
kesimpulan akan peneliti lakukan setelah semua data telah diperoleh
melalui wawancara catatan lapangan, dan juga memudahkan peneliti di
dalam mengetahui dan menarik kesimpulan terhadap metode menghafal
Al-Qur’an di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai Duren.
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Ibid., 252.

BAB II
PROFIL PONDOK ZHILALUL QUR’AN
A. Profil Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an
1. Letak Geografis dan Sejarah Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa
Sungai Duren
Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai Duren terletak di
Perum. Bambu Apung II Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro
Jambi. Berdasarkan hasil observasi dapat digambarkan bahwa lokasi
Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai Duren merupakan
perdesaan yang sangat mudah ditempuh dari manapun, baik menggunakan
Transportasi bus, mobil, dan sepeda motor. Pondok Pesantren Zhilalul
Qur’an Desa Sungai Durenmemiliki lingkungan yang kondusif sebagai
tempat dan sarana belajar mengajar yang sangat mendukung bagi santrinya
dalam melaksanakan pembelajaran kitab maupun menghafal Al-Qur’an.
Beberapa kelebihan yang dimiliki Pondok Pesantren Zhilalul
Qur’an Desa Sungai Durenadalah pondok pesantren ini mendapat
dukungan penuh dari masyarakat sekitar. Adapun Identitas lembaga
Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai Duren Tahun 2019 dapat
dilihat pada tabel 3.1 berikutini.
Tabel 2.1 Identitas Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai Duren
Tahun 2019
NO.
1.

SARANA dan
PRASARANA
NSPP

KETERANGAN
512033720011

2.

Nama Pondok Pesantren

Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an

3.

Tipe

Menyelenggarakan Kajian Kitab &
Layanan Pendidikan lainnya

4.

Alamat

5.

Propinsi

Perum. Bambu Apung II Kecamatan
Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro
Jambi
Jambi
30
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6.

Kota

Jambi

7.

Kecamatan

Jambi Luar Kota

8.

Titik Koordinat Latitude

-7.56961

9.

Titik Koordinat
Longitude
Tahun Berdiri

110.80461

Konsentrasi Pondok
Pesantren
Di Bidang Ilmu Agama
Potensi Utama Pondok
PesantrenDi bidang
Ekonomi

Pendidikan Kader Ulama/Ustad

10.
11.

12.

2017

Kewirausahaan

Keberadaan Pondok pesantren ditengah-tengah kampung Sungai
Duren ini disambut baik oleh masyarakat sekitar pondok maupun
masyarakat luas. Khususnya bagi mereka yang ingin mempelajari dan
menelaah ilmu-ilmu agama. Mengingat manusia tidak dapat dipisahkan
oleh kedua hal ini.Adapun Identitas Pimpinan atau Kyai Pesantren
Zhilalul Qur’an Desa Sungai Pondok Duren Tahun 2019 dapat dilihat pada
tabel 3.2 berikut ini.
Tabel 3.2 Identitas Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai
Duren Lawean Tahun 2017

No
1.
2.

Nama
Lengkap
Pimpinan
Khairin, S.H
Muhammad,
Ali

Jenis
Kelamin
Laki-Laki
Laki-Laki

Status
Kepegawaian

Pendidikan
Terakhir

Non-PNS
Non-PNS

S1
SLTA

Biografi Pendiri Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai Pondok
DurenUstadKhairin lahir di kampung Tegalsari pada tanggal 29 November
1987, Bapaknya bernama Syafi’i dari desa Karanganom Klaten. Ibu Beliau
adalah

Intiyah,

putri

dari

Ishak

Kartohudoro.

Dari

perkawinanSayif’idanIntiyahinidilahirkan3Putra.Yangpertama adalah Hj.
Qoyyimah, kedua Almarhum Naharussurur, dan ketiga Khairin.Berikut
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susunan Majlis Tinggi Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai
Duren
Ketua

: Khairin, S.H

Wakil

: Muhammad Ali

Anggota

:Wazir Tamami dan Muh. Ali Naharussurur

2. Visi dan Misi Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai Duren
Visi dan Misi Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai Duren
Mencetak kader Ulama Amilin menjadi perekat umat yang berbasis sanad
sehingga tercipta generasi Robbi RodiyyaSarana dan Prasarana Pondok
Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai Duren Tahun2017. Sarana dan
prasarana merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam
pelaksanaan kegiatan pendidikan serta sebagai penunjang proses belajar
mengajar. Adapun sarana dan prasarana yang menunjang berlangsungnya
kegiatan pembelajaran di

Pondok

Pesantren Zhilalul Qur’an Tahun

2019 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini.
Tabel 3.3 Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an
Desa Sungai Duren Tahun 2019
NO.

SARANA dan PRASARANA

JUMLAH

1.

Luas tanah (m2)

591

2.

Luas bangunan (meter2)

450

3.

Kamar putra

6

4.

Kamar putri

3

5.

Ruang belajar

2

6.

Masjid/ mushola

1

7.

Ruang pimpinan

1

8.

Ruang Ustad

2

9.

Ruang Administrasi

1

10.

Perpustakaan

1

11.

Toilet guru

2
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12.

Toilet santri

6

13.

Sumber penerangan

1

Sumber: Dokumen Pondok PesantrenZhilalul Qur’an Desa Sungai
Duren 2019
3. Keadaan Ustad dan Ustazah Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa
Sungai Duren Tahun 2019
Ustad dan Ustazah adalah seorang guru yang sangat diperlukan
dalam proses pembelajaran dan paling bertanggung jawab untuk
memonitor jalannya kegiatan belajar mengajar. Adapun Ustad dan
ustazahyangmengajardiPondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai
Duren yaitumulai dari pengasuh Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa
Sungai Duren sendiri, para santriyang sudah senior (pengurus) yang
mengabdikan untuk membimbingadik-adiknya, dan juga mendatangkan
Ustad atau ustazah dari luar pondok yaitu dari masyarakat yang tinggal di
daerah sekitar pondok pesantren. Adapun data jumlah Ustad dan ustazah
di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai Duren tercantum dalam
tabel 3.4 berikut ini.
Tabel 3.4 Data Ustad Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai Duren
Tahun 2019

No

Ustad

Ustazah

Jumlah

1

3

2

5

4. Keadaan Santri Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai
Duren Tahun 2019
Adapun santri-santri yang datang untuk menimba ilmu di Pondok
Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai Duren berasal dari berbagai
penjuru daerah, baik dari Jambi maupun Luar Jambi. Berdasarkan Data
Statistik Santri Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai Duren
2019, berjumlah 42 santri dengan rincian dalam tabel 3.5 berikut ini.
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Tabel 3.5 Data Santri Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai Duren
Tahun 2019

No

Putra

Putri

Jumlah

1

36

6

42

5. Program Pendidikan
Adapun program pendidikan di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an
Desa Sungai Duren sebagai berikut :
a. TahfidzulQur’an
Program ini dikhususkan bagi yang berminat dan berkemauan. Program
ini terdapat kelas khusus yang dilaksanakan setelah sholat subuh dan juga
setelah sholat maghrib.
b. GambaranInforman
Untuk mengetahui penerapan metode sima’i dalam proses pembelajaran
Tahfidzul Qur‟an, faktor penunjang dan penghambat

serta cara

mengatasinya di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai Duren,
berdasarkan pada informasi yang berhasil dihimpun
melalui beberapa informan cukup untuk

oleh

mewakili

penulis
informasi

keseluruhan tentang Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai
Duren.
6. ProgramKegiatan Santri
a. Kegiatan Harian
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

JAM
03.00 – 04.00
04.00 – 05.00
05.00 – 06.00
06.00 – 06.30
06.30 – 07.00
07.00 – 13.00
13.00 – 14.00

8.

14.00 – 15.00

KEGIATAN
Tahajjud dan Menghafal Al-Quran
Sholat Shubuh & Wiridan
Pengajian Kitab Salafiyah
Sholat Dhuha
Persiapan Sekolah
Kegiatan Sekolah Formal
Sholat Dhuhur
Kegiatan Sekolah Formal (Sekolah
Fullday)
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9.

14.00 – 15.00

10.

15.00 – 16.00

11.
12.
13.
14.

16.30 – 18.00
18.00 – 18.30
18.30 – 19.00
19.00 – 20.00

15.

20.00 – 21.00

16.
17.

21.00 – 22.00
22.00 – 03.00

Istirahat (Sekolah non Fullday)
Kegaiatan ekstrakurikuler pada
masing2 sekolah
Pengajian Kitab Salafiyah
Sholat Maghrib
Bimbingan mengaji Al-Qur’an
Sholat Isyak & Wiridan
Belajar mandiri dan didampingi oleh
guru kelas atau bagi yang bersekolah
di lembaga non-madrasah
(SD, SMP & SMA) dilanjutkan
dengan Madrasah Diniyah
Bimbingan belajar kitab salafiyah
Kegiatan mandiri dan istirahat

b. Kegiatan Harian
NO

HARI

1.

Malam
Selasa

2.

3.

Malam
Rabu

Malam
Jum’at

JAM
19.00-19.30

KEGIATAN
Sholat Tasbih

19.30-21.00

Membaca Surat Munjiyat

21.00-22.00

Latihan khitobah per-daerah

05.00-06.30

19.00-19.30

Lari pagi
Diskusi/Musyawarah materi kitab
salafiyah bagi madrasah dan
diskusi tematik bagi sekolah
Membaca SuratYasin

19.30-21.00

Sholat Isya’ Berjama’ah

21.00-22.00

Membaca Surat Munjiyat

03.00-04.00

Sholat Tahajjud Berjama’ah

04.00-05.00

Sholat Shubuh

05.00-06.00

Membaca Burdah

06.00-06.30

Sholat Dhuha berjama’ah

06.30-08.00

Senam Santri

20.00-22.00

BAB III
METODOLOGI MENGHAFAL AL-QUR’AN

A. Pengertian Al-Qur’an dan Hukum Menghafalnya
1. Pengertian Al-Quran
Kata Al-Qur’an menurut bahasa mempunyai arti yang bermacammacam, salah satunya adalah bacaan atau sesuatu yang harus di baca,
dipelajari.1 Adapun menurut istilah para ulama berbeda pendapat dalam
memberikan definisi terhadap Al-Qur’an. Ada yang mengatakan bahwa AlQur’an adalah kalam Allah yang bersifat mu’jizat yang diturunkan kepada
Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril dengan lafal dan maknanya
dari Allah SWT, yang dinukilkan secara mutawatir; membacanya merupakan
ibadah; dimulai dengan surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah anNas.Menurut bahasa kata Al-Qur’an merupakan kata benda bentuk dasar
(masdar) yang bersinonim dengan kata “al-Qira’ah” ( )القراءةberarti bacaan.
Sebagaimana firman Allah SWT mengatakan dalam QS. al-Qiyamah : 18-19.

Artinya: apabila Kami telah selesai membacakannya Maka ikutilah
bacaannya itu.Kemudian, Sesungguhnya atas tanggungan kamilah
penjelasannya.(QS. al-Qiyamah : 18-19).45
Sedangkan menurut istilah ialah Firman Allah SWT. yang diturunkan
kepada Nabi Muhammad SAW., tertulis pada beberapa mushaf, disampaikan
kepada kita secara mutawatir, membacanya mendapat pahala dan merupakan
tantangan walaupun pada surat yang paling pendek. Sementara menurut Abdul
Wahhab al-Khallaf, Al-Qur’an adalah firman Allah yang diturunkan melalui
ruhul amin (Jibril) kepada nabi Muhammad SAW. dengan bahasa arab, isinya
dijamin kebenarannya dan sebagai hujjah kerasulannya, undang-undang bagi
seluruh manusia, petunjuk dalam beribadah. serta dipandang ibadah

45
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membacanya, terhimpun dalam mushaf yang dimulai surat al-Fatihah dan
diakhiri surat an-Nas dan diriwayatkan kepada kita dengan jalan mutawatir.
Ada yang mengatakan bahwa Al-Qur’an adalah kalamullah yang
diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril sebagai mukjizat
dan berfungsi sebagai hidayah (petunjuk). Yang lain mengatakan bahwa AlQur’an adalah kalamullah yang diriwayatkan kepada kita yang ada pada kedua
kulit mushaf Yang lain mengatakan: Al-Qur’an adalah kalamullah yang ada
pada kedua kulit mushaf yang dimulai dari surah al-Fatihah dan diakhiri
dengan surah an-Nas.Yang lain mengatakan: Al-Qur’an adalah kalamullah
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang dinukil atau diriwayatkan
secara

mutawatir dan membacanya

bernilai

ibadah.Ada

juga

yang

mengatakan: Al-Qur’an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi
Muhammad, dengan bahasa Arab, yang sampai kepada kita secara mutawatir,
yang ditulis di dalam mushaf, dimulai dari Surah al-Fatihah dan diakhiri
dengan Surah an-Nas, membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai
mukjizat bagi Nabi Muhammad dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat
manusia.Dari beberapa definisi yang disebutkan, dapat dikatakan bahwa
unsur-unsur utama yang melekat pada Al-Qur’an adalah:
a. Kalamullah
b. Diturunkan kepada Nabi Muhammad
c. Melalui Malaikat Jibril
d. Berbahasa Arab
e. Menjadi mukjizat Nabi Muhammad
f. Berfungsi sebagai “hidayah” (petunjuk, pembimbing) bagi manusia46
Dari penjelasan di atas dapat ditarik suatu pengertian bahwa AlQur’an ialah wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi
Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril dengan bahasa Arab,
sebagai mukjizat Nabi Muhammad yang diturunkan secara mutawatir

46

Indra Keswara, “Pengelolaan Pembelajaran Tahfidzul Qur’an(Menghafal Al Qur’an) di
Pondok Pesantren Al Husain Magelang”, 141
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untuk dijadikan petunjuk dan pedoman hidup bagi setiap umat Islam yang
ada di muka bumi.
2. Hukum Menghafal Al-Qur’an
Mengenai hukum menghafal Al-Qur’an, apakah hukumnya wajib atas
semua umat? Apakah wajib atas sebagiannya saja?. Dalam hal ini para ulama
menegaskan bahwa menghafal Al-Qur’anjangan sampai terputus jumlah
(bilangan) tawattur di dalamnya, sehingga tidak dimungkinkan untuk
penggantian dan pengubahan. Apabila di antara kaum ada yang sudah
melaksanakannya, maka bebaslah beban yang lainnya, tetapi jika tidak ada
sama sekali, maka berdosalah semuanya.
Al-Qur’anadalah kitab suci bagi pemeluk agama Islam, sebagai
pedoman hidup dan sumber-sumber hukum, tidak semuanya manusia sanggup
menghafal dan tidak semua kitab suci dapat dihafal kecuali kitab suci AlQur’andan hamba-hamba terpilihlah yang sanggup menghafalkannya.8
Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Fatir ayat 32 yaitu:

Artinya: kemudian kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami
pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang
Menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang
pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat
kebaikan dengan izin Allah. yang demikian itu adalah karunia yang
Amat besar”. (QS. Fatir, 32)47
Al-Qur’ansebagai dasar hukum Islam dan pedoman hidup umat, di
samping diturunkan kepada hambanya yang terpilih, Al-Qur’anditurunkan
melalui Ruhul Amin Jibril AS dengan hafalan yang berangsur-angsur sesuai
dengan kebutuhan umat di masa itu dan di masa yang akan datang, selama 22
tahun 2 bulan dan 22 hari Nabi Muhammad SAW menerima wahyu AlQur’andari Allah SWT melalui Jibril tidak melalui tulisan melainkan dengan

47
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lisan (hafalan).10 Hal ini telah dibuktikan dengan firman Allah surat al-A’laa
ayat 6-7 yaitu:

Artinya: Kami akan membacakan (Al Quran) kepadamu (Muhammad) Maka
kamu tidak akan lupa, kecuali kalau Allah menghendaki.
Sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi (alA’laa: 6-7).48
Dari ayat tersebut jelaslah bahwa Al-Qur’anditurunkan bukan dengan
tujuan namun hafalan. Dari uraian ayat tersebut tidak ada yang menunjukkan
perintah tentang menghafal Al-Qur’ankarena ayat-ayat itu menunjukkan
kalam ikhbar bukan kalam insya‟. Oleh karena itu menghafal Al-Qur’anbukan
kewajiban umat. Namun bila dilihat dari segi positif dan kepentingan umat
Islam maka sangat diperlukan adanya para penghafal Al-Qur’ansebagai
penjaga keaslian Al-Qur’anyang menjadi sumber pedoman hidup umat Islam.
Oleh karena itu dasa bagi orang-orang yang menghafal Al-Qur’anadalah:
a. Memang Al-Qur’anitu diturunkan secara hafalan.
b. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW.
c. Melaksanakan anjuran Nabi Muhammad SAW. 49
Atas dasar ini para ulama‟ dan Imam Abu Abbas Ahmad bin
Muhammad Ajjurjani berkata dalam kitab As-Syafi‟i bahwa hukum
menghafal Al-Qur’anadalah fardhu kifayah. Seperti apa yang dikatakan Imam
Badruddin Muhammad bin Abdullah Azzarkasyi dalam kitab Al-Burhan Fii
Ulumil Qur‟an juz 1 halaman 457, begitu pula memeliharanya wajib bagi
setiap umat. Dengan demikian jelaslah bahwa hukum menghafal AlQur’anadalah fardhu kifayah yang artinya jika sebagian kaum muslimin ada
yang melakukannya maka gugurlah kewajiban muslim lainnya, akan tetapi
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jika kaum muslimin tidak ada satupun yang melakukannya maka berdosalah
seluruh kaum muslimin.
B. Metode Menghafal Al-Qur’an
Menurut Muhaimin Zen ada dua metode menghafal Al-Qur’anyaitu
tahfidz dan takrir yang kedua-duanya tidak dapat dipisahkan, yang satu dengan
yang lainnya saling menunjang.
1. Teori Tahfidz Sebelum memulai menghafal Al-Qur’anmaka terlebih dulu
santri harus membaca mushaf Al-Qur’andengan melihat (bin nadzor) di
muka kiai, sebelum mendengarkan hafalan yang baru, terlebih dulu
menghafal Al-Qur’andengan menghafal sendiri materi yang akan
disimakkan di hadapan kiai dengan jalan sebagai berikut:
a. Terlebih dulu menghafal membaca dengan melihat mushaf materi yang
akan diperdengarkan di muka kiai minimal 3x.50
b. Setelah itu ada bayangan lalu dibaca dengan hafalan minimal 3x
maksimal tidak terbatas dalam satu kalimat, tidak boleh menambah
materi baru. Bila sudah dibaca dan hafal 3x belum ada bayangan, maka
perlu ditingkatkan hingga ia hafal betul.
c. Setelah satu kalimah telah hafal dengan lancar maka ditambah dengan
merangkai kalimat berikutnya.
d. Setelah satu ayat dikuasai hafal betul dan lancar, diteruskan dengan
menambah materi baru dengan cara pertama tadi dalam menghafal satu
ayat.
e. Setelah mendapat haffalan ayat dengan baik dan lancar, hafalan itu
harus diulang-ulang mulai ayat pertama lalu kedua, ketiga dan
seterusnya.
f. Bila materi yang telah ditentukan menjadi hafalan dengan baik dan
lancar, hafalan itu diperdengarkan pada kiai untuk disimak hafalannya
serta mendapatkan petunjuk dan bimbingan seperlunya, begitu
seterusnya hingga khatam hafalannya.
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2.

Teori Takrir
Hafalan yang sudah diperdengarkan ke hadapan instruktur yang

semula sudah dihafal dengan baik dan lancar, kadangkala masih terjadi
kelupaan bahkan hafalan yang sudah dihafal tanpa bisa diingat lagi. Bila
keadaan demikian maka diperlukan pengulangan kembali.Takrir atau
mengulang hafalan yang sudah dihafal memerlukan waktu tidak sedikit, meski
bila dilakukan tidak sulit seperti menghafal materi baru. Pada waktu bertakrir
kepada kiai, materi yang disimak itu harus seimbang dengan hafalan yang
sudah dikuasai. Dalam hal ini perimbangan antara tahfidz dan takrir adalah
1:10, artinya bila penghafal mempunyai kesanggupan bertahfidz baru dalam
satu hari 2 halaman, maka harus diimbangi dengan takrir terdiri 20 halaman (1
juz). Jelasnya materi tahfidz satu juz yang terdiri dari 20 halaman mendapat
takrir 10 kali. Demikian seterusnya hingga selesai 30 juz.Lebih lanjut Ablah
Jawwab Al-Harsyi menjelaskan tentang cara membaca Al-Qur’anyang paling
baik digunakan sebagai metode untuk menghafalkan Al-Qur’anyaitu:
a. At-Tahqiq yaitu membaca Al-Qur’andengan memberikan seluruh hakhak huruf antara lain seperti memenuhi bacaan mad (panjang),
menetapkan hamzah, menyempurnakan harakat, serta membaca huruf
dengan jelas dan memisah-misahkannya. Jenis bacaan ini adalah untuk
latihan dan belajar Al-Qur’andengan bacaan yang benar. 51
b. Al-Hadr yaitu membaca Al-Qur’andengan menggabungkan bacaan dan
mempercepatnya, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah bahasa.
c. At-Tadwir yaitu membaca Al-Qur’andengan seimbang antara dua jenis
di atas. Inilah yang diriwayatkan dari mayoritas imam. Ini juga yang
ditekuni oleh para pembaca Al-Qur’an. Sedangkan, sebagian ulama
menyebutkan bahwa bacaan yang pelan dengan merenung itu lebih
utama daripada membaca Al-Qur’andengan cara al-hadr.
Selain

metode-metode

menghafal

Al-Qur’anyang

gtelah

disebutkan di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar
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menghafal Al-Qur’andapat berjalan dengan lancar. Hal-hal berikut
sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Abdur Rahman bin Abdul
Kholik antara lain:
1) Tahsin

Tilawah

Langkah

pertama

dalam

menghafal

Al-

Qur’ansetelah mengikhlaskan niat adalah meluruskan cara
pengucapan ayat-ayat Al-Qur’an(tahsin tilawah).
2) Menentukan kemampuan menghafal dalam sehari
Penghafal

Al-Qur’anseyogyanya

dapat

menentukan

kemampuannya dalam menghafal setiap hari, apakah satu halaman,
dua, tiga, sepuluh ayat atau seperdelapan juz dan seterusnya.
3) Memantapkan hafalan sebelum menambah dengan yang baru
Penghafal Al-Qur’ansangat dianjurkan untuk tidak menambah
hafalan ayat yang baru, kecuali jika ayat sebelumnya sudah betul-betul
hafal dan lancar, hal ini bertujuan agar hafalannya terekam dalam otak
dengan baik.52
3. Tetaplah pada satu jenis mushaf
Tetap pada satu jenis mushaf, termasuk suatu hal yang dapat
membantu memudahkan menghafal Al-Qur’an, karena penglihatan sama
seperti pendengaran dapat merekam sesuatu sampai terhafal dalam pikiran.
Dengan hanya satu jenis mushaf penglihatan anda akan dapat menghafal letak
dan posisi setiap ayat di dalam mushaf, semua ayat akan terpetakan di dalam
pikiran anda. Penggunaan mushaf yang tidak tetap, akan mudah mengacaukan
hafalan, apalagi jika ayat itu baru anda hafalkan, bahkan pikiran anda akan
susah berkonsentrasi.53
Misalnya dengan menggunakan Al-Qur’ankhusus untuk menghafal AlQur’an, yaitu Al-Qur’anpojok atau Al-Qur’ansudut menurut istilah Indonesia.
Sedangkan di luar negri Al-Qur’anini terkenal dengan nama “Al-Qur’an
Bahriyah”. Al-Qur’anini telah ada dan beredar di Indonesia semenjak seratus
52
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tahun yang lalu, dikatakan Al-Qur’anpojok karena setiap halaman diakhiri
dengan akhir ayat. Sedangkan sebutan Bahriyah berasal dari nama penerbit
yang pertama kali menerbitkan yaitu percetakan “Bahriyah” di Turki. Dan
ada kalanya orang menyebut Al-Qur’anStambul/Istambul (Turki). Al-Qur’an
Bahriyah ini populer di Indonesia karena praktis untuk menghafal dan sangat
membantu ingatan Oleh karena itu hampir semua orang Indonesia yang
menghafal Al-Qur’anmenggunakan Al-Qur’antersebut.
Adapun

ciri

khas

daripada

Al-Qur’anitu

ialah

bahwa

Al-

Qur’anBahriyah ini setiap halamannya berisi 15 baris, dan setiap juznya berisi
20 halaman. Perlu diketahui bahwa sekarang mulai beredar Al-Qur’anpojok
juga yang berbaris 17 atau 18 baris dalam setiap halaman dan ditulis dengan
rasam Utsman. Sedangkan Al-Qur’anBahriyah yang dimaksudkan di sini yaitu
Al-Qur’anBahriyah yang terkenal di Indonesia dan menggunakan rasam yang
hampir mendekati rasam Imlaiy (yaitu khat yang mengikuti cara penulisan
qaidah Imla‟).54
4. Menghafal dengan cara memahami
Memahami ayat-ayat yang akan dihafal dan mengetahui hubungan
maksud satu ayat dengan yang lainnya, sangat membantu dalam proses
manghafal Al-Qur’an. Dengan menggunakan kitab tafsir untuk melakukan
langkah di atas, untuk mendapatkan pemahaman ayat secara sempurna.
Setelah itu membaca ayat-ayat dengan penuh konsentrasi dan berulang-ulang
maka akan mempermudah untuk mengingatnya karena lidah yang banyak
mengulang hingga lancar membaca ayat-ayat yang dihafal, akan mudah
mengingat hafalan walaupun ia sedang tidak konsentrasi terhadap maknanya.
Orang yang banyak mengandalkan saja, akan banyak lupa dan mudah terputus
bacaannya dengan sekedar sampai lancar.55
5. Tetap pada satu surat sampai lancer
Penghafal Al-Qur’antidak pindah ke surat berikutnya, kecuali jika
sudah benar-benar lancar, mampu membacanya dari awal sampai akhir surat
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dengan mudah tanpa harus memeras pikiran dalam mengingat bacaannya dan
enak untuk disimak orang lain. Ukuran kelancarannya sampai pada tingkat
seakan serepti air yang tidak tersendat-sendat walaupun pikiran terkadang
tidak konsentrasi terhadap maknanya, atau seakan membaca al-Fatihah yang
dapat terbaca tanpa lelah dan konsentrasi walaupun tidak mungkin semua
surat di dalam Al-Qur’anakan dapat terbaca seperti al-Fatihah, namun ini
sekedar perumpamaan. Untuk itu sebelum pindah ke surat yang baru,
buktikanlah bahwa hafalan sudah betul-betul lancar dan mantap.
6. Selalu menyetorkan hafalan
Penghafal Al-Qur’antidak boleh mengandalkan hafalan dari dirinya
saja, namun ia harus men-tasmi‟-kannya (menyetorkannya) kepada orang lain
yang mampu menyimak bacaannya dengan melihat mushaf, dan lebih ideal
lagi jika di-tasmi‟-kan kepada orang yang sudah hafidz Al-Qur’an, karena
biasanya lebih teliti dan detail dalam meluruskan bacaan yang salah satu
terlupakan.
7. Pemantauan yang terus-menerus
Menghafalkan Al-Qur’anberbeda dengan menghafalkan hadits atau
syair, karena Al-Qur’anlebih cepat terlupakan dari ingatan. Jadi harus ada
perhatian yang optimal terhadap ayat yang sudah dihafalkan dengan cara
pemantauan dan kerja keras yang terus-menerus untuk menjaga dari
menurunnya daya ingat.Dengan cara inilah hafalan akan terjaga dengan baik,
dan tanpa cara ini hafalan akan mudah terlupakan.
8. Memanfaatkan usia emas dalam menghafal56
Memanfaatkan usia emas untuk menghafal yaitu yang dimulai dari
umur lima tahun sampai umur dua puluh tiga tahun kemampuan hafalan masih
kuat, dan setelah dua puluh tiga tahun, kemampuan menghafal turun, dan
sebaliknya kemampuan pemahaman meningkat. Agar lebih mendapat manfaat
yang besar, alangkah bagusnya bila usia emas tersebut dimanfaatkan untuk
menghafal Al-Qur’an.Menghafalkan sesuatu pada masa usia di atas, lebih
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cepat ingat dan lebih lama lupa, dan sebaliknya di atas usia itu lebih lama
ingat dan lebih cepat lupa. Selain cara di atas, ada cara yang lebih tepat
penerapannya bagi mereka yang mempunyai kesibukan tertentu. Mereka
hanya perlu waktu maksimal satu jam tiap hari, dapat dilaksanakan di rumah,
selanjutnya ikuti cara berikut:
a. Sediakan tape recorder dan kaset Al-Qur’anbacaan murottal seperti
yang dibacakan oleh Mahmud Al-Khusyawi dan lain-lain.
b. Jiwa ketenangan penuh keikhlasan dan konsentrasi sangat mendukung
cara ini.
c. Membaca doa
d. Untuk menghindari kesalahan bacaan, dengarkan bacaan ayat-ayat
melalui kaset tadi, tiga hingga lima ayat, panjangnya kurang lebih
tujuh baris.
e. Bila sudah yakin dengan bacaan yang benar, bacalah satu ayat dulu 3040 kali.57
f. Setelah ayat pertama selesai, dengarkan kembali ayat pertama dengan
memutar kaset tadi sambil mengikuti bacaan.
g. Selanjutnya gunakan cara di atas untuk kedua, ketiga dan seterusnya
untuk menggabungkan ayat-ayatnya.
9. Memanfaatkan usia emas dalam menghafal
Bila menggunakan kaset dirasa mahal, gunakan cara di bawah ini:
a. Mencari teman yang berminat dan terpanggil untuk menghafalkan AlQur’an.
b. Membaca 3-5 ayat secara bergilir.
c. Hafalkan ayat-ayat di atas secara bergilir.
d. Cara di atas seperti dikerjakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah
SAW.58
Bagi mereka yang telah memasuki usia senja yang menggunakan
sebagian besar waktunya untuk membaca Al-Qur’ansebagai ibadah,
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sebaiknya memakai cara berikut: ditinggal mengerjakan persoalan lain,
sore harinya sudah tidak berbekas lagi. Bahkan bila dicoba langsung
ditasmi‟kan atau diperdengarkan kepada seorang instruktur, suatu ayatpun
tidak terbayang.
C. Keutamaan dan Manfaat Menghafal Al-Qur’an
Menghafal Al-Qur’an merupakan perbuatan yang sangat terpuji dan
mulia. Banyak hadits mengungkapkan tentang keagungan orang yang belajar
membaca, atau membaca Al-Qur’an. Orang yang mempelajari, membaca atau
menghafal Al-Qur’an merupakan orang-orang pilihan yang memang dipilih
oleh Allah untuk menerima warisan kitab suci Al-Qur’an. Allah berfirman:

Artinya: yang menempatkan Kami dalam tempat yang kekal (surga) dari
karunia-Nya; didalamnya Kami tiada merasa lelah dan tiada pula
merasa lesu".(QS. Fathir, 35).59
Ada beberapa manfaat dan keutamaan menghafal Al-Qur’an. Menurut
Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan Fi Adabi Hamalati Al-Qur’anyang
dikutip oleh Wiwi Alawiyah Wahid, manfaat dan keutamaan tersebut ialah
sebagai berikut26:
1. Al-Qur’an adalah pemberi syafaat pada hari kiamat bagi umat
manusiayang membacanya, memahami dan mengamalkannya
2. Para penghafal Al-Qur’an telah dijanjikan derajat yang tinggi di sisi Allah
SWT, pahala yang besar serta penghormatan diantara sesama manusia
3. Al-Qur’an menjadi hujjah atau pembela bagi pembacanya serta pelindung
dari siksaan api neraka
4. Para pembaca Al-Qur’an khususnya para penghafal Al-Qur’an yang
kualitas dan kuantitas bacaannya lebih bagus akan bersama malaikat yang
selalu melindunginya dan mengajak pada kebaikan 60
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5. Para penghafal Al-Qur’an akan mendapatkan fasilitas khusus dari Allah
SWT yaitu terkabulnya segala harapan serta keinginan tanpa harus
memohon dan berdoa
6. Para penghafal Al-Qur’an berpotensi untuk mendapatkan pahala yang
banyak karena sering membaca (Takrir) dan mengkaji Al-Qur’an
7. Para penghafal Al-Qur’an diprioritaskan untuk menjadi imam dalam sholat
8.

Para penghafal Al-Qur’an menghabiskan sebagian besar waktunya untuk
mempelajari dan mengajarkan suatu yang bermanfaat yang bernilai ibadah.

9. Penghafal Al-Qur’an adalah orang pilihan Allah SWT 61
10. Para penghafal Al-Qur’an itu adalah para ilmuwan
11. Menghafal Al-Qur’an merupakan nikmat rabbani yang datang dari Allah
yang diberikan kepada mereka
12. Para penghafal Al-Qur’an dijanjikan sebuah kebaikan, kebarakahan, dan
kenikmatan dari Al-Qur’an
13. Para penghafal Al-Qur’an telah diberikan dan mendapatkan suatu yang
khusus, yaitu berupa Tasyrif Nabawi (penghargaan) dari Rosulullah
14. Para penghafal Al-Qur’an mendapat kepercayaan dari Rosulullah
15. Para penghafal Al-Qur’an juga akan diberikan keistimewaan mengenai
masalah perdagangan (masalah duniawi)
16. Para penghafal Al-Qur’an dalam hatinya ada bagian tersendiri dari kitab
Allah
17. Orang yang menghafal Al-Qur’an memperoleh keistimewaan yaitu
lisannnya tidak pernah kering dan pikirannya tidak pernah kosong karena
mereka sering membaca dan mengulang-ulang Al-Qur’an. Mengingat 62
18. Qur’an juga mempunyai pengaruh sebagai obat penenang jiwa, sehingga
secara otomatis jiwanya akan selalu tentram dan tenang
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19. Para penghafal Al-Qur’an juga mempunyai ingatan yang tajam dan bersih
intuisinya
20. Para penghafal Al-Qur’an akan memahami begitu banyak kosakata
bahasa Arab
21. Orang yang menghafal Al-Qur’an akan dapat berbicara dan membaca AlQur’an dengan fasih (jelas) dan benar, sehingga ia dapat mengeluarkan
dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Qur’an dengan cepat ketika hendak
menjelaskan atau membuktikan suatu permasalahan mengenai hukum
Islam.
22. Kehormatan dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah tidak hanya kepada
penghafal saja melainkan juga bagi kedua orang tuanya.
23. Menghafal

Al-Qur’an

mempunyai

manfaat

akademis.

Al-Qur’an

merupakan pengetahuan dasar bagi tholabul ilmi dalam proses belajarnya.
Apabila ia menghafal Al-Qur’an maka ia akan memberikan kontribusi
yang sangat besar bagi studinya. 63
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BAB IV
METODE PEMBELAJARAN TAHFIDZUL QUR’AN PONDOK
PESANTREN ZHILALUL QUR’AN DESA SUNGAI DUREN
A. Metode Pembelajaran Tahfidzul Qur’an Pondok Pesantren Zhilalul
Qur’an Desa Sungai Duren
Berikut ini adalah hasil wawancara di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an
Desa Sungai Duren terkait beberapa metode yang digunakan santri dalam
menghafal Al-Quran:
1. Metode Ayat Per-Ayat
Metode ini adalah cara menghafal ayat-ayat Al-Quran satu per satu
ayat. Untuk menghafalkan satu ayat maka ayat tersebut harus dibaca
sepuluh kali, atau lebih sehingga proses ini mampu membentuk pola
dalam

bayangan.

Dengan

demikian

penghafal

akan

mampu

mengkondisikan ayat-ayat yang dihafalkannya bukan saja dalam bayangan
akan tetapi hingga dalam membentuk gerak refleks pada lisannya. Metode
ini diterapkan oleh santri Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa
Sungai

Duren.Beberapa

informan

mengungkapkan

mereka

dalam

menghafal al- Qur’an juga menggunakan cara menghafal ayat per ayat.
Hal ini peneliti temukan dalam wawancara bersama Khoiruddin selaku
santri di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an berikut:
Membaca berulang ayat- per ayat, saya kalau sedang pikirannya enak
bisa lebih dari dua halaman sekali duduk, tetapi seringnya hanya satu
sampai dua halaman. Saya bisa hafal dengan mendengarkan orang
menghafal syaratnya tadi fikirannya nyaman.64
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa cara menghafal
Al-Qur’an yaitu dengan cara membaca berulang perayat dan dengan
mendengarkan orang lain namun dengar syarat situasi harus tenang
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nyaman itu dapat meningkatkan daya ingat dengan cepat. Ungkapan Saiful
selaku santri di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an berikut ini:
Cara saya menghafal, membaca kemudian mengamati atau
mencermati, kemudian saya hafalkan pelan-pelan. saya mintakan
teman untuk menyimakkan dan saya paling suka menghafal sehabis
subuh.65
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa cara menghafal
diwaktu subuh hari adalah waktu yang tepat untuk menghafal Al-Qur’an.
Dengan meminta bantuan kerabat untuk mengkoreksi hafalan yang telah
dihafalkan sehingga saat ada kesalahan akan di ingatkan. Cara Alif
menghafal Al-Qur’an yaitu dengan membaca, memahami dan dihafal
pelan-pelan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Alif sebagai berikut:
Saya menghafal ditempat yang nyaman, setelah tahajud, setelah subuh,
jeda pelajaran wajib, menghafal ½ lembar-2 lembar. Cara menghafal
terkadang membaca berulang-ulang, terkadang cukup 3-4 baca
kemudian hafal, syaratnya tidak banyak-banyak terlebih dahulu.
Kurang lebih ½ halaman. Dulu kalau simaan sama teman tidak setiap
hari, kalau sekarang setiap hari karena diwajibkan.66
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa waktu dini hari
tepatnya ketika shalat tahajud dan waktu subuh adalah waktu yang tepat
untuk menghafal Al-Qur’an dan jangan terlalu mentargetkan terlalu banyak
ayat yang dihafal, cukup dengan setengah lembar sampai dua lembar saja
dan dengan diulang-ulang. Cara Alif menghafal Al-Qur’an yaitu dengan
mencari tempat nyaman dibaca,

kemudian dihafalkan. Dia menambah

hafalan terkadang bisa sampai 2 halaman. Sebagaimana yang disampaikan
oleh Ria sebagai berikut
Cara saya menghafal membaca berulang, kemudian saya minta untuk
disimakkan teman beberapa kali, kemudian saya menyimak hafalan
teman yang sama dengan hafalan juz saya.67
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Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa dengan membaca
berulang dan bersama-sama dengan teman, sistem tukar menukar hafalan
dengan kawan namun pada ayat yang sama dapat membuat proses
penghafalan lebih cepat.
2. Metode Mendengarkan
Yang dimaksud dengan metode ini adalah mendengarkan sesuatu
bacaan untuk dihafalkannya. Metode ini mempunyai tujuan agar ayat AlQur’an terhindar dari berkurang dan berubahnya keaslian lafadz serta
mempermudah dalam memelihara hafalan agar tetap terjaga serta bertambah
lancar sekaligus membantu mengetahui letak ayat-ayat yang keliru ketika
sudah dihafal.
Salah satu metode agar hafalan tidak mudah lupa adalah dengan
melakukan simaan dengan sesama teman, senior, atau kepada guru dari ayatayat yang telah dihafal. Namun, jika penghafal malas atau tidak mengikuti
simaan, maka hal tersebut akan menyebabkan hafalan mudah hilang. Selain
itu, jika penghafal tidak suka melakukan simaan, maka ketika ada kesalahan
ayat, hal itu tidak akan terdeteksi. Oleh karena itu, perbanyaklah melakukan
simaan. Sebab, dengan banyak mengikuti simaan, sama halnya dengan
mengulang hafalan yang terdahulu atau yang baru. Pondok Pesantren Zhilalul
Qur’anjuga menggunakan metode mendengar, seperti ungkapan beberapa
informan berikutini:
Cara saya menghafal yaitu dengan cara mendengarkan audio recorder
dan mengulang-ulang rekaman tersebut lalu saya mulai melafalkan dan
mengingat. Hal tersebut saya ulang-ulang ketika mau tidur dan saya
paling suka menghafal sehabis subuh.68
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa dengan
mendengar rekaman dan mengulang-ulang rekaman tersebut dapat
mempermudah hafalan ayat Al-Qur’an terlebih jika sebelum tidur dan
sesudah subuh dalam memutar rekamannya.
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Saya biasanya menghafal dengan cara mendengarkan Ustad atau
dengan teman yang sudah lebih dulu menghafal ayat yang sedang
hafalkan tersebut. Setelah saya mendengarkan biasanya saya
mempraktekkannya depan Ustad atau depan teman, jika ada yang
keliru maka akan diluruskan bacaan saya tersebut.69
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa dengan
mendengarkan langsung dari Ustad dan orang yang sudah mahir dan
langsung mempraktekkannya langsung didepan Ustad tersebut dapat
meningkat daya ingat yang bagus untuk menghafal.
Kalau saya biasanya menggunakan alat rekaman, saya coba membaca
dengan melihat Al-Qur’an langsung dan merekamnya, setelah itu
biasanya saya mendengarkan hasil rekaman saya tadi. Jadi secara tidak
langsung akan terasa suara kita sendiri yang mengingatkan kita jika
ada kesalahan pada saat menghafal.70
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa dengan alat
rekaman dan dengan suara kita sendiri membuat kita lebih semangat dalam
menghafal Al-Qur’an setiap hari. Dengan adanya alat elektronik dapat
membantu kita dalam proses penghafalan.
Metode menghafal disini, pertama menghafal sendiri, kemudian
simaan bersama teman, setoran dengan Ustad pagi dan sore, setoran
mingguan dengan pengasuh setiap jumat. Untuk menghafal sendiri
pada prakteknya kita dibebaskan terkait caranya, untuk mengurangi
kesalahan yang ditekankan ya memperbanyak simaan itu. 71
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa terdapat beberapa
langkah dalam proses menghafal diantaranya yaitu, dengan menghafal
sendiri lalu simaan bersama teman, lalu membuat jadwal setoran setiap pagi
dan sore kepada Ustad atau ustazah bagi ikhwat. Metode ini biasa digunakan
santri atau para informan dalam menghafal Al-Qur’an, di mana santri sudah
mampu menghafal dengan ditakrir atau diulang kembali, harapannya supaya
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hafalan yang dihafalkannya tersebut tetap terjaga dan menjadikan lancar dan
berkualitas dalam menghafal Al-Qur’an. Seperti ungkapan informan berikut:
Cara saya menghafal ketika menambah hafalan baru yaitu dengan saya
baca terlebih dahulu 1 halaman, baru saya menghafalnya ayat per ayat
sampai lancar, setelah itu baru saya ulangi lagi atau tikrar sampai saya
benar-benar hafal 1 pojok/halaman itu. Dan biasanya saya dapat
menambah hafalan sebanyak satu pojok/ halaman sampai satu lembar
dalam satu hari.72
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa tikrar atau
mengulang hafalan dilakukan di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an
digunakan untuk bisa dibilang benar-benar hafal dan tanpa berfikir lagi
untuk mengungkapkan hasil hafalan tersebut.
Cara saya dalam menghafal, semisal saya menambah hafalan 1
pojok/halaman, awalnya saya baca dahulu berulang-ulang kemudian
saya angan-angan dan sambil menghafal ayat per ayat sampai lancar,
setelah lancar satu ayat baru saya lanjutkan ke ayat yang lain. Setelah
itu baru saya ulangi lagi dari ayat pertama sampai ayat terakhir (tikrar).
Kemudian minta di sima’kan oleh teman yang lain 73
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa dengan membaca
ayat per ayat ayat berulang-ulang dapat memperlancar bacaan kita bahkan
jika dilakukan terus menerus dapat memudahkan dalam proses menghafal.
Selain itu juga bantuan teman sangat mempengaruhi cepatnya proses
penghafalan.Seperti ungkapan Ustad Khairin pimpinan Pondok Pesantren
Zhilalul Qur’an berikut ini :
Metode yang sering kita pakai dan kami tekankan yaitu simaan, karena
kalau simaan tidak harus dengan guru. Tetapi selain simaan kita
menggunakan tartil setiap hari jumat, setoran: mulai setoran hafalan
baru, setoran dua halaman terdahulu dan setoran setiap kenaikan dua
juz. 74
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Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa selain simaan
metode yang gunakan di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an yaitu dengan
cara menggunakan tartil setiap hari jumat. Dengan melakukan setoran dari
mulai ayat terbaru sampai dengan setoran dua halaman terdahulu. Hal
tersebut dilakukan supaya tidak menghilangkan hafalan yang sudah lewat.
Ustad Khairin pimpinan Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an dia
menyampaikan penekanan metode yang dipakai yaitu mendengar dalam
arti simaan. Selain itu menggunakan metode tartil, dan setoran. Seperti
ungkapan Ikhwan berikut ini:
Metode yang kita terapkan saba‟75 (setoran hafalan baru), sabqi76
(mengulang dua lembar hafalan terbaru), manzil77 (mengulang hafalan
lama satu juz), tasmi‟78 (simaan satu juz setiap hari, misal di juz lima
tasmi‟ dijuz empat).79
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa ada 4 metode yang
digunakan yaitu saba yaitu setoran hafalan baru, sabqi dengan cara
mengulang dua lembar hafalan terbaru, manzil mengulang hafalan lama satu
juz dan tasmi yaitu simaan satu juz tiap hari. Metode inilah yang di terapkan
di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai Duren
3. Metode Jama’
Metode Jama‟ adalah cara menghafal yang dilakukan secara kolektif
(bersama-sama), dipimpin oleh seorang instruktur. Pertama, instruktur
membacakan satu ayat atau beberapa ayat dan siswa menirukan secara
bersama-sama. Kemudian instruktur membimbingnya dengan mengulang
kembali ayat- ayat tersebut dan siswa mengikutinya. Setelah ayat-ayat itu
dapat mereka baca dengan baik dan benar, selanjutnya mereka mengikuti
bacaan instruktur sedikit demi sedikit dengan mencoba melepaskan mushaf
(tanpa melihat mushaf) dan demikian seterusnya. Sehingga ayat-ayat yang
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sedang dihafalnya itu benar-benar sepenuhnya masukdalam bayangannya.
Cara ini termasuk model yang baik untuk dikembangkan, karena akan dapat
menghilangkan kejenuhan di samping akan banyak membantu menghidupkan
daya ingat terhadap ayat-ayat yang dihafalkannya. Pondok Pesantren
Zhilalul Qur’an juga

menggunakan

metode

Jama‟, seperti ungkapan

Purnomo berikutini:
Setiap jum’at menghafal bersama di aula menirukan bacaan pengasuh
atau Ustad kemudian dilanjut setoran mingguan kepada pengasuh. 80
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa diadakan
penghafalan rutin seminggu sekali yaitu setiap hari jumat untuk bersamasama menirukan bacaan pengasuh atau usdaz/ustazah lalu kemudian
dilanjutkan dengan setoran hafalan mingguan.
Seperti ungkapan Aminah berikut ini:
Di sini itu saya biasanya menghafalkan bersama-sama dengan teman
dengan cara membaca sistem acak dengan teman, biasanya yang salah
akan di beri sanksi seperti di coret bedak atau segalanya dengan bentuk
sanksi yang membangun dan tidak memberatkan.81
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa menghafal
bersama teman akan menambah situasi menjadi menyenangkan. Mereka
sering melakukan hafalan seperti itu, seehingga dengan adanya sanksi yg
mereka buat, menjadi satu ke hati-hatian bagi mereka dalam menghafal
maupun mengulang hafalan mereka tersebut.
Aminah adalah santri Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an, cara Aminah
menghafal Al-Qur’an dengan membaca berulang-ulang perayat. Dia juga
menghafal dengan mendengarkan bacaan. Dalam ungkapan Farhan berikut ini :
Saya itu paling senang menghafal bersama-sama dengan teman, yang
aman ada yang menilai kita jika ada kesalahan. Hal itu membuat saya
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mengingat hafalan-hafalan lebih mudah sebelum waktu penyetoran
ayat dilakukan.82
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa sebelum melakukan
setoran kepada pengasuh ataupun ke ustad/ustazah sebagian siswa melakukan
menghafal dengan bersama-sama kemudian saling mendegarkan hafalan masingmasing dan mengoreksi jika ada kesalahan dalam hafalan tersebut. Kemudian dia
menjelaskan langkah-langkah dalam menghafal yang diterapkan di Pondok
Pesantren Zhilalul Qur’an dapat kami simpulkan menjadi tiga, pertama menghafal
secara individu, sim’an bersama teman-teman, dan setoran dengan Ustad. Dalam
ungkapan Azmi berikut ini:
Metode yang kita terapkan disini yang membedakan dengan tempat
lain pengulangan hafalan yang terdahulu, mengulang dua lembaran,
mengulang setiap juz, dalam bahasa yang kita pakai Saba’.Sabqi,
Manzil, dan Tasmi’.83
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa Ponpes Zhilalul Qur’an
lebih mengutamakan hafalan, baik itu pengulangan hafalan ataupun hafalan yang
terbaru dengan beberapa langkah yaitu, mengulang setiap jus (saba), sabqi, manzil
dan tasmi (simaan).
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran
tahfidzul qur‟an Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai Duren dilakuakn
dengan, Metode ayat per-ayat, dimana santri harus menghafal ayat-ayat Al-Quran
satu per satu ayat pada setiap harinya, metode mendengar, dimana dengan
melakukan simaan dengan sesama teman, senior, atau kepada guru dari ayat-ayat
yang telah dihafal dan metode Jama’ dimana Ustad membacakan satu ayat atau
beberapa ayat dan siswa menirukan secara bersama-sama.
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B. Faktor Penghambat dalam Proses Menghafal Al Qur’an di Pondok
Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai Duren
1. Kurangnya motivasi muro’jaah santri
Hal ini dapat menjadikan santri tidak lancar bahkan kesulitan dalam
mengulang hafalan Al-Qur’an. Faktornya karena santri terlalu asyik dan
banyak bermain ketika di rumah dan kurangnya motivasi muro’jaah santri.
Seperti yang diungkapkan oleh Aminah sebagaiberikut.
Penghambatnya kalau pas liburan, dirumah pikirannya macam-macam,
sama kalau dirumah rasanya berat kalau mau mengulang hafalan, mana
kalau sudah kumpul sama adik-adik dirumah, ya ributnya bukan main
lagi. 84
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa hal yang
menyebabkan faktor penghambat yaitu keramaian yang tidak jelas
bentuknya. Karena dengan adanya keramaian tersebut membuat santri tidak
fokus dalam menghafal Al-Qur’an. Sehubungan dengan tidak muro‟jaah
ketika di rumah,

sehingga membuat santri cenderung lupa dalam

hafalannya. Oleh sebab itu seorang penghafal Al- Qur’an harus memiliki
jadwal khusus untuk mengulang hafalan. Jadi, ia harus memiliki wirid harian
untuk muro‟jaah hafalan yang sudah dihafal, baik di dalam shalat ataupun
di luar shalat. Sebab, di antara salah satu penyebab hafalan Al-Qur’an cepat
hilangi alah karena tidak memiliki jadwal khusus untuk muro‟jaah.
2. Tidak sabar dalam menghafal.
Seperti yang diungkapkan oleh Ustad Khairinpimpinan Pondok
Pesantren Zhilalul Qur’an.
Yang menghambat hafalan mungkin sama dengan ditempat- tempat
lain, tidak sabar dalam menghafal, malas-malasan, tidak menjalankan
tugas simaan, terlalu banyak nambah hafalan baru padahal belum
lancar mungkin itu. 85
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Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa terburu-buru
menghafal dapat menghambat proses menghafal yang sedang dijalani. Selain
itu juga bermalas-malasan adalah faktor yang harus di hancurkan dalam diri
seseorang jika memiliki minat untuk menjadi penghafal Al-Qur’an. Ada
beberapa hal yang membuat sulit dalam menghafal Al-Qur’an, di antaranya:
(1). Tidak menguasai makharijul huruf dan tajwid, (2). Tidak sabar, (3).
Tidak sungguh-sungguh, (4). Tidak menghindari dan menjauhi maksiat, (5).
Tidak banyak berdoa, (6). Tidak beriman dan bertakwa, (7). Berganti-ganti
mushaf Al-Qur’an. Menghafal Al-Qur’an diperlukan kerja keras dan
ketekunan dan kesabaran karena proses menghafal memerlukan waktu yang
relatif lama, konsentrasi dan fokus terhadap hafalan.
3. Padatnya kegiatan belajar mengajar.
Seperti yang diungkapkan oleh Ikhwan sebagai berikut.
Banykanya kegiatan belajar mengajar seperti kegiatan mingguan,
tengah tahunan, serta tahunan. Serta kegiatan co-kurikuler. Adapun
ulangan umum ujian semester. Banyaknya praktek-praktek sehingga
banyak waktu yang bertabrakan dengan jadwal hafalan. 86
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa banyaknya waktu
kegiatan belajar mengajar membuat konsentrasi hafalan santri Pondok
Pesantren Zhilalul Qur’an sedikit terganggu hafalannya. Seharusnya selain
banyaknya kegiatan, maka santri pun harus diajarkan cara memanagement
waktu yang baik.
Berkaitan dengan tanggung jawab atau kegiatan lain di luar hafalan AlQur’an, penghafal Al-Qur’an ada yang memproses menghafal Al- Qur’an
secara spesifik (khusus), yakni tidak ada kesibukan lain kecuali menghafal
Al-Qur’an saja. Adapula yang menghafal dan juga melakukan kegiatankegiatan lain. Bagi mereka yang menempuh program khusus menghafal AlQur’an dapat mengoptimalkan seluruh kemampuan dan memaksimalkan
seluruh kapasitas waktu yang dimilikinya, sehingga ia akan dapat
menyelesaikan program menghafal Al-Qur’an lebih cepat, karena tidak
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menghadapi kendala- kendala dari kegiatan-kegiatan lainnya. Sebaliknya,
bagi mereka yang menghafal Al-Qur’andan juga melakukan kegiatankegiatan lain, seperti sekolah, bekerja, dan kesibukan yang lain, maka ia
harus pandai-pandai memanfaatkan waktu yang ada.
Penulis juga menemukan bahwa faktor lain diantarnya Tidak
Istiqamah (Konsisten), di mana pada dasarnya untuk memelihara dan
menjaga hafalan Al- Qur‟an, anda membutuhkan sebuah keistiqamahan.
Selain itupenghafal juga harus disiplin agar hafalan tidak mudah hilang. Jika
kesulitan membagi waktu karena banyaknya kesibukan, maka susunlah
semua kegiatan atau jadwal sehari-hari dengan baik. Sediakanlah ruang dan
kesempatan untuk men-takrir hafalan. Sesibuk apapun itu, seorang
penghafal pasti tahu waktu yang tepat dan bisa untuk men-takrir hafalan.
Misalnya, di sela- sela kesibukan, seseorang penghafal men-takrir Al-Qur’an
saat mengerjakan shalat, atau ketika ada waktu senggang lainnya.
Sebagian santri juga tidak mengulang hafalan secara rutin, seorang
penghafal Al-Qur’an harus memiliki jadwal Khusus untuk mereproduksi
(mengulang) hafalan. Rasulullah SAW telah memberikan peringatan kepada
orang yang menghafal Al-Qur’an untuk selalu menjaga hafalan. Sebab, AlQur’an akan lebih mudah lepas dibandingkan dengan seekor unta yang
terikat kuat. Dengan demikian, tidak konsisten dalam mengulang hafalan
juga akan mempercepat hilangnya hafalan. Mengulang dengan semaunya
tanpa memenuhi target, bisa berdampak tidak baik. Akibatnya, ia akan
cenderung malas untuk mengulang. Hal inilah yang dapat menyebabkan
hilangnya hafalan Al-Qur'an.
4. Sakit
Seperti yang diungkapkan oleh Khoiruddin berikut ini:
Faktor penghambat saya menghafal kalau pas lagi sakit, Kalau sudah
sakit itu jangankan konsentrasi bahkan otak pun rasanya tidak bisa
berpikir lagi.87
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Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa sakit atau kurang
sehatnya fisik tubuh maka akan membuat tidak konsentrasinya hafalan. Baik
hafalan baru ataupun hafalan yang sudah dihafal. Karena kesehatan adalah
nomor satu saat bagi setiap santri untuk mencapai santri yang berpotensi.
Senada dengan hal itu ada enam faktor yang dapat menentukan
keberhasilan seseorang dalam menghafal Al-Qur’an diantaranya adalah faktor
pribadi. Faktor pribadi seseorang sangat berperan penting dalam menghafal
Al-Qur’an. Tiap-tiap orang mempunyai sifat kepribadian masing-masing
yang berbeda antara seseorang dengan yang lain. Ada orang yang mempunyai
sifat keras hati, berkemampuan keras, tekun dalam segala usahanya, halus
perasaannya dan ada pula yang sebaliknya. Sifat-sifat kepribadian yang ada
pada seseorang itu sedikit banyak turut pula mempengaruhi hasil menghafal
yang dapat dicapai. Salah satu sifat-sifat kepribadian ini ialah faktor
kesehatan fisik dan kondisi badan.
5. Ambisi Berlebihan dalam MenambahHafalan
Seperti yang diungkapkan oleh Azmi sebagai berikut.
Faktor penghambat lainnya terlalu terburu-buru ingin menambah
hafalan itu tidak akan efektif dalam menghafal ayat Al-Qur’an. Karena
membaca Al-Qur’an yang baik saja kan harus tartil, apalagi ini
menghafal. 88
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa hanya ketartilan
dan kenyamanan lah yang akan membuat hafalan mudah dihafal dan masuk
ke dalam otak. Jauhkan sifat tergesa-gesa untuk memproleh hasil hafalan
yang lebih baik.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Faktor penghambat
dalam proses menghafal Al Qur’an di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an
Desa Sungai Duren diantaranya Kurangnya motivasi muro‟jaah santri
saatdirumah, Tidak sabar dalammenghafal, Sakit dan Ambisi Berlebihan
dalam Menambah Hafalan.
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C. Usaha yang Dilakukan Ustad dalam Proses Menghafal Al Qur’an di
Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai Duren
1. Memperketat Pengawasan Jadwal Menghafal Santri
Pondok pesantren Zhilalul Qur’an menggunakan beberapa metode
yang sangat mudah diterima oleh santri, akan tetapi lebih menekankan pada
metode Mendengar. Seperti yang diungkapkan oleh Farhan sebagaiberikut.
Di sini kami terus diawasi oleh ustad unutk menghafal Al-Quran, jadi
kami merasa terus diperhatikan. Lagian sistem disini bagus, seperti
yang saya sebutkan tadi mulai menghafal sendiri, simaan, setoran
harian, setoran mingguan. Disini pendampingan dan pengawasannya
ketat.89
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa setiap Pondok
Pesantren memiliki sistem yang dimiliki. Pada Pondok Pesantren Zhilalul
Qur’an Sungai Duren memiliki beberapa sistem diantaranya, menghafal
sendiri, simaan, setoran harian, dan setoran mingguan. Senada dengan
Farhan apa yang diungkapkan Aminah dan Ria berikut:
Waktu menghafal yang diterapkan di sini selalu menjadi proritas
utama Ustad dan Ustadzah, kami terus diawasi dan kami hanya
diperbolehkan menghafal di masjid dan di sekitar masjid saja.Metode
yang kita terapkan disini yang membedakan dengan tempat lain
pengulangan hafalan yang terdahulu, mengulang dua lembaran,
mengulang setiap juz, dalam bahasa yang kita pakai saba’.Sabqi,
manzil, dan tasmi’. Tasmi disini simaan satu juz setiap hari yaitu juz
yang pernah dihafal. 90

Selalu saling menyimak bersama membaca berulang-ulang pada waktu
menghafal.
Metode yang sering kita pakai dan kami tekankan yaitu simaan, karena
kalau simaan tidak harus dengan guru. Tetapi selain simaan kita,
setoran: mulai setoran hafalan baru, setoran dua halaman terdahulu dan
setoran setiap kenaikan dua juz. 91
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Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa waktu yang terus
diawasi dalam waktu untuk menghafal Al-Quran menjadi pengawasan
utama ustad dan ustadzah, sehingga metode yang diterapkan bisa efektif.
Metode simaan adalah metode yang benar-benar ditekankan di Pondok
Pesantren Zhilalul Qur’an Sungai Duren,
Sedangkan salah satu metode agar hafalan tidak mudah lupa adalah
dengan melakukan simaan dengan sesama teman, senior, atau kepada guru
dari ayat-ayat yang telah dihafal. Namun, jika penghafal malas atau tidak
mengikuti simaan, maka hal tersebut akan menyebabkan hafalan mudah
hilang. Selain itu, jika penghafal tidak suka melakukan simaan, maka ketika
ada kesalahan ayat, hal itu tidak akan terdeteksi. Oleh karena itu,
perbanyaklah melakukan simaan. Sebab, dengan banyak mengikuti simaan,
sama halnya dengan mengulang hafalan yang terdahulu atau yang baru.
2. Adanya variasi Metode Tasmi‟ Dalam Menghafal Al-Qur’an
Variasi metode Tasmi‟ Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai
Duren adalah :
a. saba‟, yaitu memperdengarkan hafalan baru kepada orang lain
b. sabqi, yaitu memperdengarkan 2 lembar hafalan terbaru kepada Ustad.
c. Manjil, yaitu memperdengarkan atau mengulang hafalan lama satu juz
sebagai evaluasi kenaikan juz.
d. Tasmi’ adalah memperdengarkan hafalan satu juz setiap hari. Misalkan
hafalan seorang santri sampai juz lima,maka tasmi‟ pada juz empat.
Dengan adanya variasi metode tasmi‟ tersebut santri akan lebih mudah
menghafal, fasih dalam baca, serta mempunyai ingatan yang kuat. Seperti
yang diungkapkan oleh Aminah dan Ikhwan sebagai berikut.
Metode yang kita terapkan disini yang membedakan dengan tempat
lain pengulangan hafalan yang terdahulu, mengulang dua lembaran,
mengulang setiap juz, dalam bahasa yang kita pakai saba’.Sabqi,
manjil, dan tasmi satu juz setiap hari yaitu juz yang pernah dihafal. 92
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Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa terdapat beberapa
metode yang dtekankan dan diterapkan di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an
yaitu, hafalan yang terdahulu, mengulang dua lembar, mengulang setiap juz
dan tasmi yaitu satu juz setiap hari.
Di sini juga biasanya menggunakan metode Tasmi yaitu
memperdengarkan hafalan satu juz setiap hari. Misalnya hafalan
seorang santri sampai juz lima,maka tasmi‟ pada juz empat, maka akan
ada pengulangan hafalan juz sebelumnya. Sehingga semakin tinggi
hafalan maka santri tidak akan melupakan hafalan sebelumnya. 93
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa adanya metode
tasmi untuk mengulang 1 juz hafalan. Hal itu sangat membantu mengingat
hafalan juz sebelumnya karena kebanyakan santri setelah naik ke juz
selanjutnya maka juz yang sudah lewat yang sudah dihafalkan akan lupa.
Dengan adanya metode tisma ini dapat mengingatkan santri kepada juz yang
sudah dia hafal. Salah satu metode agar hafalan tidak mudah lupa adalah
dengan melakukan simaan dengan sesama teman, senior, atau kepada guru
dari ayat-ayat yang telah dihafal. Namun, jika penghafal malas atau tidak
mengikuti simaan, maka hal tersebut akan menyebabkan hafalan mudah
hilang. Selain itu, jika penghafal tidak suka melakukan simaan, maka ketika
ada kesalahan ayat, hal itu tidak akan terdeteksi. Oleh karena itu,
perbanyaklah melakukan simaan. Sebab, dengan banyak mengikuti simaan,
sama halnya dengan mengulang hafalan yang terdahulu atau yang baru.
3. Diwajibkan Mendengar diantara Santri.
Mendengar diantara santri ini merupakan bagian dari cara untuk
mempercepat dan memperkuat hafalan. Seperti yang diungkapkan oleh
Khoiruddin, Farhan, Azmi dan Ikhwan sebagai berikut.
Menurut saya faktor penunjang tahfidz karena kita diwajibkan sima’sima’an tadi. Karena berawal dari mendengarkan yang nantinya akan
dipraktekkan bahkan langsung di hafalkan. Selalu sima’-sima’an,
sama membaca berulang-ulang pada waktu menghafal. 94
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Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa salah satu
penunjang tahfidz itu yaitu adanya simaan tadi. Yang mana metode
mendengarkan dan menerapkan bisa membuat seseorang menjadi tahfidz.
Ataupun metode itu adalah salah satu metode yang harus dimiliki calon
tahfidz ataupun yang sudah menjadi tahfidz.
Sistem di sini bagus, seperti yang saya sebutkan tadi mulai menghafal
sendiri, simaan, setoran harian, setoran mingguan. Di sini
pendampingan dan pengawasannya ketat. Semua peraturan itu juga
gunanya untu kesuksesan santri. 95
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa peraturan yang
ada di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an sangat ketat, hal itu sudah menjadi
umum bagi santri karena dengan ketatny peraturan akan membuat
kedsiplinan yang tingi bagi santri. Ada enam faktor yang dapat menentukan
keberhasilan seseorang dalam menghafal Al-Qur’andiantaranya

adalah

faktor Latihan dan Pengulangan (Reproduksi). Pada saat menghafal AlQur’an yang disertai dengan pengulangan secara konsisten, maka hafalan
akan semakin melekat pada memori pikiran dan semakin lancar. Sebaliknya,
tanpa adanya latihan maupun pengulangan, hafalan yang sudah dihafal akan
menjadi berkurang bahkan hilang sama sekali. Ada beberapa faktor
penyebab hilangnya hafalan Al-Qur’an di antaranya adalah Malas
Melakukan Simaan. Salah satu metode agar hafalan tidak mudah lupa adalah
dengan melakukan simaan dengan sesama teman, senior, atau kepada guru
dari ayat-ayat yang telah dihafal. Namun, jika penghafal malas atau tidak
mengikuti simaan, maka hal tersebut akan menyebabkan hafalan mudah
hilang.
4. Adanya Evaluasi Setiap Semester Minimal 3 Juz
Seperti yang diungkapkan oleh Ikhwan sebagai berikut.
Hal-hal yang menunjang disini membaca berkal-kali, persemester
ditarget minimal target 3 juz. Hal lain yang bagus mengulang hafalan
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terdahulu sebelum setoran, mengulang 1 juz terdahulu, simaan 1 juz
setiap hari. 96
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa setiap satu
semester diadakan evaluasi yaitu dengan hafalan minimal 3 juz. Hal tersebut
dilakukan agar Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an memiliki banyak tahfidztahfidz baru yang muncul.Bagi seorang penghafal Al-Qur’an wajib
menentukan target atau rancangan menghafal yang disanggupi dalam setiap
hari. Perhatikan perkiraan berikut ini:
b. Apabila menghafal Al-Qur’an sehari satu ayat saja, berarti anda

menghafal seluruhnya dalam rentang waktu 17 tahun, 7 bulan, 9 hari.
c. Apabila menghafal Al-Qur’an sehari 2 ayat saja, berarti andamenghafal

seluruhnya dalam rentang waktu 8 tahun, 9 bulan, 18 hari.
d. Apabila menghafal Al-Qur’an sehari 3 ayat saja, berarti anda menghafal

seluruhnya dalam rentang waktu 5 tahun, 10 bulan, 13hari.
e. Apabila menghafal Al-Qur’an sehari 4 ayat saja, berarti anda menghafal

seluruhnya dalam rentang waktu 4 tahun, 4 bulan, 24 hari.
f. Apabila menghafal Al-Qur’an sehari 5 ayat saja, berarti anda menghafal

seluruhnya dalam rentang waktu 3 tahun, 6 bulan, 7 hari.
g. Apabila menghafal Al-Qur’an sehari 6 ayat saja, berarti andamenghafal

seluruhnya dalam rentang waktu 2 tahun, 11 bulan, 4 hari.
h. Apabila menghafal Al-Qur’an sehari 7 ayat saja, berarti andamenghafal

seluruhnya dalam rentang waktu 2 tahun, 6 bulan, 4 hari.
i.

Apabila menghafal Al-Qur’an sehari 8 ayat saja, berarti andamenghafal
seluruhnya dalam rentang waktu 2 tahun, 2 bulan, 12 hari.

j.

Apabila menghafal Al-Qur’an sehari satu wajah,berarti anda menghafal
al-aqaur‟an seluruhnya dalam rentang waktu 1 tahun, 8 bulan, 12hari.

k. Apabila menghafal Al-Qur’an seharu 2 wajah, berarti anda menghafal

Al-Qur’an seluruhnya dalam rentang waktu 10 bulan, 6 harisaja.
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5. Adanya pendidikan Dini Mengenalkan Ayat Al-Quarn
Fasilitas penunjang proses pembelajaran di antaranya adalah adanya
pendidikan dini mengenalkan ayat Al-qur’an, karena santri akan lebih
nyaman dalam menghafal. Sehingga proses pembelajaran akan lebih efektif
dan efisien. Seperti yang diungkapkan oleh Ustad Khairin pimpinan Pondok
Pesantren Zhilalul Qur’an.
Pengenalan dilakukan dengan memberikan bimbingan khusus bagi
santri-santri yang belum fasih mengenal huruf, untuk dikenalkan pada
ayat-ayat al-quran. Faktor pendukung yang lain usia santri-santri disini
masih muda, selain yang utama tetap karna metode yang bagus. 97
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa mahad menjadi
alternatif belajar lebih efektif dan efisien. Satu faktor pendukung tercapainya
tujuan menghafal Al-Qur’an adalah Tempat Menghafal. Situasi dan kondisi
suatu tempat ikut mendukung tercapainya program menghafal Al-Qur’an.
Suasana yang bising, kondisi lingkungan yang tak sedap dipandang mata,
penerangan yang tidak sempurna dan polusi udara yang tidak nyaman akan
menjadi kendala berat terhadap terciptanya konsentrasi. Oleh karena itu,
untuk menghafal diperlukan tempat yang ideal

untuk terciptanya

konsentrasi.
6. Santri Berada dalam Usia Ideal Untuk Menghafal Al-Qur’an
Mayoritas santri yang menghafal Al-Qur’an di Pondok Pesantren
Zhilalul Qur’an Desa Sungai Duren berusia 7-22 tahun. Oleh karena itu,
daya serap masih sangat bagus untuk menghafal Al-Qur’an dengan cepat dan
mudah. Seperti yang diungkapkan oleh Ustad Khairin pimpinan Pondok
Pesantren Zhilalul Qur’an.
Iya disini itu rata-rata umur mereka mulai dari 7 sampai 22 tahun. Bisa
dikatakan kita memilihi dari umur yang paling dini yaitu 7 tahun
karena daya serap masih sangat bagus dan mudah mendengarkan
bahkan mempraktekkan segala bentuk hafalan. 98
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Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa umur menjadi
faktor cepat atau lambatnya sebagai santri untuk menghafal Al-Qur’an
ataupun memhami pelajaran yang ada di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an
Sungai Duren. Salah satu faktor pendukung tercapainya tujuan menghafal
Al-Qur’an adalah usia yang ideal. Sebenarnya tidak ada batasan usia tertentu
secara mutlak untuk menghafal Al-Qur’an, tetapi tidak dapat dipungkiri
bahwa tingkat usia seseorang memang berpengaruh terhadap keberhasilan
menghafal Al-Qur’an. Seorang penghafal yang berusia relatif muda jelas
akan lebih potensial daya serap dan resapnya terhadap materi-materi yang
dibaca, dihafal, atau didengarnya dibanding dengan mereka yang berusia
lanjut, meskipun tidak bersifat mutlak. Dalam hal ini, ternyata usia dini
(anak-anak) lebih mempunyai daya rekam yang kuat terhadap sesuatu yang
dilihat, didengar, atau dihafal.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa usaha yang dilakukan
dalam mengatasi hambatan dalam proses menghafal Al Qur’an di Pondok
Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai Duren, diantarnaya memperketat
pengawasan jadwal menghafal santri, Adanya variasi metode tasmi‟ dalam
menghafal Al-Qur’an, Adanya evaluasi setiap semester minimal 3 juz,
Adanya pendidikan dini mengenalkan ayat Al-Qur’an dan Santri berada
dalam Usia Ideal Untuk Menghafal Al-Qur’an.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari penjelasan di atas maka penulis menarik beberapa kesimpulan
sebagai berikut:
1. Metode pembelajaran tahfidzul qur‟an Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an
Desa Sungai Duren dilakuakn dengan, Metodeayat per-ayat, diman dengan
santri harus menghafal ayat-ayat Al-Quran satu per satu ayat pada setiap
harinya, metode mendengar, dimana dengan melakuakn melakukan
simaan dengan sesama teman, senior, atau kepada guru dari ayat-ayat yang
telah dihafal dan metode Jama’ dimana Ustad membacakan satu ayat atau
beberapa ayat dan siswa menirukan secara bersama-sama.
2. Faktor penghambat dalam proses menghafal Al Qur’an di Pondok
Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai Duren diantaranya Kurangnya
motivasi muro‟jaah santri, Tidak sabar dalam menghafal, Sakit dan
Ambisi Berlebihan dalam Menambah Hafalan.
3. Usaha yang dilakukan Ustad dalam proses menghafal Al Qur’an di
Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai Duren diantaranya
memperketat pengawasan jadwal menghafal santri, adanya variasi metode
tasmi‟ dalam menghafal Al-Qur’an, Adanya evaluasi setiap semester
minimal 3 juz, Adanya pendidikan dini mengenalkan ayat Al-Qur’an dan
Santri Berada dalam Usia Ideal Untuk Menghafal Al-Qur’an.
B. Saran
Metode pembelajaran Tahfidzul Qur‟an yang ada di Pesantren Zhilalul
Qur’an Desa Sungai Duren. Adapun hal-hal yang perlu ditingkatkan antara lain:
1. Penyediaan asrama atau ma’had khusus untuk santri putra, agar terjadi
proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
2. Perlu diadakannya penyisipan materi umum, misalnya dalam ranah
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kewirausahaan agar terbentuk kader Qur’ani yang mampu berdikari.
3. Penulis sadar akan banyaknya kekurangan dalam penelitian ini, dari itu
penulis berharap ke depannya disempurnakan dengan mengadakan
penelitian lebih lanjut dari segi lain
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Penulis. 18 September 2019. Desa Sungai Duren. Rekaman Audio.
Purnomo, Santri di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an. Wawancara dengan
Penulis.18 September 2019.Desa Sungai Duren. Rekaman Audio.
Ria, Santriwati di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an. Wawancara dengan
Penulis.18 September 2019. Desa Sungai Duren. Rekaman Audio.
Saiful, Santri di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an. Wawancara dengan Penulis.18
September 2019. Desa Sungai Duren. Rekaman Audio.
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INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA
A. Observasi
Instrumen observasi ditujukan untuk mengetahui Metode apa yang
digunakan santri dalam menghafal Al-Qur’an di Pondok Pesantren Zhilalul
Qur’an Desa Sungai Duren:
1. Survei melihat Metode apa yang digunakan santri dalam menghafal AlQur’an di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai Duren
2. Survei kegiatan dan aktivitas pengelola pembelajaran di Pondok Pesantren
Zhilalul Qur’an Desa Sungai Duren
3. Survei mengenai faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses
menghafal Al Qur’an
4. Melihat usaha apa saja yang dilakukan ustadz mengatasi hambatan dalam
menghafal Al-Qur’an di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai
Duren
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B. Wawancara
Adapun Pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan dalam wawancara
sebagai berikut :
1.

Bagaimana sejarah berdirinya Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa
Sungai Duren?

2.

Bagaimana perkembangan yang dicapai Pondok Pesantren Zhilalul
Qur’an Desa Sungai Duren?

3.

Apa Visi dan Misi Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai
Duren?

4.

Bagaimana keadaan struktur organisasi Pondok Pesantren Zhilalul
Qur’an Desa Sungai Duren?

5.

Bagaimana keadaan ustad/ustadzahPondok Pesantren Zhilalul Qur’an
Desa Sungai Duren?
a. Latar belakang pendidikan
b. Alamat
c. Usaha yang dilakukan untuk peningkatan profesionalisme

6.

Bagaimana keadaan santri di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa
Sungai Duren?
a. Jumlah
b. Keadaan

7.

Bagaimana jadwal kegiatan belajar-mengajar di Pondok Pesantren
Zhilalul Qur’an Desa Sungai Duren?

8.

Bagaimana biaya santri di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa
Sungai Duren?

9.

Bagaimana sarana dan prasarana digunakan santri dalam menghafal AlQur’an di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai Duren?

10.

Metode apa yang digunakan santri dalam menghafal Al-Qur’an di
Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai Duren?

11.

faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses menghafal Al
Qur’an Survei mengenai?
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12.

Usaha apa saja yang dilakukan ustadz mengatasi hambatan dalam
menghafal Al-Qur’an di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai
Duren?

13.

Apa harapan kedepan Anda dalam menghafal Al-Qur’an di Pondok
Pesantren Zhilalul Qur’an Desa Sungai Duren?
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C. Dokumentasi
1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an
2. Visi Misi Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an
3. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an
4. Geografis Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an
5. Program Kegiatan di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an
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DAFTAR INFORMAN

NO

NAMA

KETERANGAN

1

Ustad Khairin

pimpinan Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an

2

Azmi

santri di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an

3

Khoiruddin

santri di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an

4

Saiful

santri di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an

5

Alif

santri di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an

6

Ria

santri di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an

7

Aminah

santri di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an

8

Farhan

santri di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an

9

Purnomo

santri di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an
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DOKUMENTASI

Lokasi Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an

Kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an
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Kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an

Wawancara bersama Khoiruddin, santri di Pondok Pesantren Zhilalul
Qur’an
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Wawancara bersama Ustad Khairin pimpinan Pondok Pesantren Zhilalul
Qur’an

Wawancara bersama santri di Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Informasi Diri
Nama

: Kholik Qurrahman

Jenis Kelamin

: Laki-Laki

Tempat & Tgl. Lahir

: Teluk singkawang, 09-September-1997

NIM

: UT.150205

Alamat

: Teluk Singkawang Kec sumay Kab. Tebo

No. Telp/HP

: 081279260369

Email

: kholliq09@gmail.com

Nama Ayah

: Syargawi

Nama Ibu

: Suryani

B. Riwayat Pendidikan
a. SDN No 44/VIII Teluk Singkawang

: Tahun 2009

b. MTs Nurul Jalal Muaro Tebo Lulus 2012

: Tahun 2012

c. MA. Musthafawiyah Purbabaru Lulus 2015

: Tahun 2015

