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MOTTO

ِ
ِ ِ
قاؿ َخْيػ ُرُك ْم َم ْن تَػ َعلَّ َم الْ ُق ْرا َف- صلى عليو كسلم-َّب
ّ  َعن الن- َرضيَاهللُ َعْنو-َع ْن عُثْ َما ْف
)َك َعلَّ َموُ( ركاه البغا رم
“Dari Utsman radhiallahu anhu dari Nabi shallahu „alaihi wa sallam beliau

bersabda “Orang yang paling baik diantara kalian adalah seseorang yang belajar
Al-Qur‟an dan mengajarkannya” ( H.R. Bukhori no. 4639)1

1

Imam Bukhari, Shahi Al-Bukhari (Jakarta: As-Sunnah). Jilid ke-5, 253.
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ABSTRAK
Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Cendekia (SMP IT) merupakan
satu-satunya sekolah tahfiz yang ada di wilayah Rimbo Bujang. Tujuan penelitian
ini ada tiga, pertama, mengetahui proses pengajaran Tahfidz Al-Qur‟an di SMP
IT Cendekia Rimbo Bujang; Kedua, mengetahui penerapan teknik komunikasi
dalam pembinaan tahfidz Al-Qur‟an terhadap siswa; Ketiga, mengetahui faktorfaktor penghambat dan pendukung pada proses penerapan teknik komunikasi
dalam pengajaran Tahfidz Al-Qur‟an.
Penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan teknik
pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, Observasi dilakukan
terhadap teknik komunikasi pembinaan tahfidz terhadap, Wawancara pada bulan
Februari hari Senin sampai Jumat dilakukan dengan 14 orang siswa, 2 guru dan 2
pembina, dan Dokumentasi yang berupa foto kegiatan, daftar siswa, dan
dokumentasi lainnya di SMP IT Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, yang
kemudian di deskripsikan, diinterpretasikan dan ditafsirkan.Penelitian ini adalah
siswa yang terdaftar pada tahun 2019/2020, yaitu 14 orang siswa.
Hasil penelitian ini, yaitu: Pertama, proses pengajaran tahfidz
membutuhkan komunikasi antara pembina dan siswa. Kedua, teknik komunikasi
yang digunakan adalah teknik komunikasi informatif, persuasif, koersif dan
hubungan manusiawi atau dialog diluar ruangan. Teknik komunikasi yang sering
digunakan di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Cendekia yaitu teknik
komunikasi informatif dan persuasif. Ketiga, faktor penghambat dalam pembinaan
Tahfidz yaitu adanya siswa yang belum bisa membaca sehingga Pembina harus
mengajarkan dan membenahi bacaan, malas untuk mengulang-ulang hafalannnya,
siswa tidak diasramakan, kurangnya tenaga pembina, kurangnya motivasi dari
kedua orang tua. Sedangkan Faktor pendukung dalam pembinaan Tahfidz yaitu
adanya dorongan yang cukup kuat dari teman sebaya dan pembina dalam memberi
motivasi agar memperbaiki kehidupannya.
Peneliti merekomendasikan kepada SMP IT Cendekia memotivasi siswa
menghafal Al-Qur‟an dan pembina lebih menerapkan teknik komunikasi persuasif
yang telah ada.

v

PERSEMBAHAN
Kupersembahkan Skripsi Ini Teruntuk:
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia, baik sebagai individu
maupun sebagai kelompok. Hal ini disebabkan oleh identitas manusia sebagai
makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri-sendiri melainkan saling
membutuhkan satu sama lain. Melalui interaksi setiap hari dengan sesama,
manusia berhubungan satu sama lain dengan berbagai tujuan. Menurut George
Herbert

Mead

yang

dikutip

oleh

Dedy

Mulyana,

“[S]etiap

manusia

mengembangkan konsep dirinya melalui interaksi dengan orang lain dalam
masyarakat dan itu dilakukan lewat komunikasi”.3
Keberadaan komunikasi didalam kehidupan ini sangatlah penting.
Karena dengan komunikasi kita bisa membentuk sebuah relasi dengan individu
maupun kelompok lainnya, dan relasi tersebut dibutuhkan dalam kehidupan sosial
yang pasti dimiliki oleh masyarakat.Komunikasi itu akan terus ada seiring atau
sejajar dengan perkembangan manusia. Manusia tidak berkembang tanpa ada
komunikasi, dan komunikasi tidak mungkin ada tanpa ada manusia. Bisa
dikatakan manusia itu tidak bisa terlepas dari komunikasi, dengan diri sendiripun
manusia tidak bisa terlepas dari komunikasi.
Perlu disadari bahwa peran komunikasi tidak hanya terbatas pada
kegiatanbersosialisasi

saja,

bahkan

proses

belajar

mengajarpun

sangat

memerlukankomunikasi, karena proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah
prosespenyampaian pesan berupa ilmu melalui komunikator (ustadz/ustadzah)
kepadakomunikan

(siswa).

Pesan

yang

disampaikan

berisikan

materi-

materipelajaran yang ada dalam kurikulum. Sumber pesan dapat berposisi sebagai
pembina, siswa, dan lain sebagainya. Sedangkan salurannya berupa media
penyampaiannya adalah pembina danpenerimanya adalah murid.

3

Deddy Mulyana,
Rosdakarya,2005),11.

Ilmu

Komunikasi

1

Suatu

Pengantar

(Bandung:

Remaja

2

Konteks hubungan sosial, setiap individu akanberinteraksi dengan
individu yang lain. interaksi tersebut dilakukan karena adanyamaksud, baik untuk
mempengaruhi individu maupun tujuan-tujuan tertentulainnya. Berintekrasi atau
berkomunikasi antara pembina dan siswa sangat dibutuhkan dalam kegiatan
menghafal Al-Qur‟an.
Al-Qur‟an firman Allah SWT yang berupa wahyu disampaikan oleh
Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, didalamnya terkandung ajaran pokok yang
dapat dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek kehidupan. Fungsinya bagi
manusia di dunia ini yaitu untuk menuntun mereka kejalan yang benar demi
memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.
Al-Qur‟an isinya sangat luas dan dalam, yang semuanya itu mengarah
pada peningkatan kehidupan manusia ketingkat yang lebih baik dan sempurna.
Dengan kata lain semua ajaran islam terkandung dalam Al-Qur‟an pada akhirnya
mengarah supaya mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan cara berbagai
aktivitas yang berguna bagi kehidupan umat manusia pada umumnya. Salah satu
kaktivitas yang sangat berguna yakni menghafal Al-Qura‟n atau Tahfidz.
Tahfidz berarti menghafal yaitu selalu ingat dan sedikit lupa. Menghafal
adalah

proses

pengulangan

sesuatu

baik

dengan

membaca

atau

mendengar.Menghafal/Tahfidz merupakan kegiatan yang mengikut sertakan
aktifitas ingatan dalam. Menurut pakar psikologi anak ingatan usia 6-20 tahun ini
mencapai intensitas paling besar dan paling kuat. Maka dari itu mengajar dan
menghafal Al-Qur‟an di anjurkan sejak usia dini.
Aktifitas menghafal Al-Qur‟an terus meluas pada masa generasi
pertamaumat Islam. Para sahabat merasa memiliki kewajiban untuk menghafal
ayat-ayatsuci tersebut, sehingga melahirkan penghafal Al-Qur'an yang handal dan
masyhur.
Kegiatan menghafal ini sudah jelas diperintahkan dalam Al-Qur‟an surah
Al-Qamar ayat 22:

ْ َولَقَديَسَّرْ ن
ٍَاالقُرْ آنَلِل ِّذ ْك ِرفَهَ ْل ِمن ُّم َّد ِكر

3

“Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur‟an untuk pelajaran, maka
adakah yang mengambil pelajaran?”. (QS. Al-Qamar: 22)4
Berdasarkan ayat diatas bahwasanya Allah telah menjelaskan dalam AlQur‟an untuk diambil pelajaranya, maka dengan cara menghafal bisa kita ambil
pelajarannya. Sesungguhnya Allah telah memudahkan Al-Qura‟an untuk
mempelajarinya.
Di Indonesia pada masa sekarang ini telah tumbuh subur lembagalembagaIslam yang telah mendidik para santri untuk mampu menguasai ilmu AlQur‟ansecara mendalam, disamping itu juga ada yang mendidik santrinya untuk
menjadihafidzh dan hafidzah.
Pembinaan Tahfidz Al-Qur‟an sangatlah diperlukan, mengingat pada
zamansekarang ini remaja mengalami dekadensi moral atau kemerosotan nilainilaimoral yang disebabkan akibat perkembangan zaman. Dimana remaja
disibukanoleh teknologi yang semakin canggih, dengan adanya media atau
hiburan yangmenjerumuskan ke hal yang tidak baik.
Pembina harus menggunakan keterampilan dalam berkomunikasi,
bagaimana cara mengajak siswanya agar mengikuti kegiatan tahfidz dengan
menggunakan teknik-teknik yang ada, dalam pembinaan tahfidz pembina
menerapkan teknik komunikasi yaitu teknik komunikasi informatif, persuasif,
koersif dan hubungan manusiawi yang diterapkan dalam pembinaan tahfidz ini.
Teknik pembinaan tahfidz Al-Qur‟an juga bisa dikatakan dengan
berdakwahsebagai

arti

untuk

mengajak umat manusia denagn

hikmah

kebijaksanaan untukmengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Seiring dengan
perkembangan ilmupengetahuan banyak mengadopsi dan memberikan pengertian
lain sesuai denganbidang ilmu atau kegiatan yang menyertainya sesuai dengan
ajaran yang disampaikan oleh Allah SWT kepadaNabi Muhammad SAW.
Allah SWT telah menjelaskan bahwa manusia harus mepelajari Al-Qur‟an
yang sudah Allah mudahkan unutuk membaca, memahami dan menghafalkannya,
maka dari itu Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Cendekia memiliki cara
4

Departemen agama, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan
mushaf al- Qur‟an, 2009),219.

4

untuk mengamabil pelajaran dari Al-Qur‟an salah satunya dengan melakukan
kegiatan tahfidz bagi siswanya. Adapun waktu yang ditentukan dalam kegiatan
tahfidz ini yaitu setiap hari jam 13.00 sampai dengan selesai. Adapun untuk
pembayaran sekolah/SPP itu dibagikan pada awal bulan Dari hasil pengamatan
penulis melihat, sebelum dimulainya pembinaan tahfidz, para pembina melakukan
pendeketan terlebih dahulu, dengan mengajak para penghafal berkomunikasi dan
mengajak berolahraga sambil menunggu temanlainya datang, para pembina ikut
serta dalam melakukan olahraga tersebut, agarbisa lebih dekat dengan para
penghafal. Keragaman dalam berkomunikasipun berbeda-beda, sesuai dengan
siapa yang mereka hadapi.
Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Cendikia Rimbo
Bujang yang dipimpin oleh ustad Mustaharuddin. Sekolah Menengah Pertama
Islam Terpadu inimerupakan salah satu Sekolah Menengah Pertama yang
menerapkan pembinaan Tahfidz bagi siswanya dan sekolah yang kondusif untuk
mendidik anak bersama Al-Qur‟an, dalam pembinaan Tahfidz Sekolah Menengah
Pertama Islam Terpadu Cendikia dibina oleh Syahid.Pembinaan tahfidz di
Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu oleh Ustad Syahidtentunya
mempunyai teknik komunikasi dalam mengajarkan maupun membina siswa
dalam menghafal AL-Qur‟an.
Otomatis teknik komunikasi yang digunakan dapat mempengaruhi siswa
dalam melatih minat menghafal Al-Qur‟an dan menjadi seorang Hafidz AlQur‟an, dan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu mempunyai komitmen
agar seluruh civitas sekolah adalah penghafal AL-Qur‟an. Kepala sekolah, guru
akademik dan non akademik, penjaga kantin seluruhnya berupaya menghafal AlQur‟an. Ternyata bukan siswa saja yang bersemangat dalam mengafal Al-Qur‟an
tetapi guru, keluarga hingga penjaga kantin bahkan orang-orang yang berada di
lingkungan Sekolah Menengah Pertama juga bersemangat dalam menghafal AlQur‟an dan semangat menjadi penghafal Al-Qur‟an.
Berdasarkan observasi awal Hal yang menarik dari Sekolah Menengah
Pertama Islam Terpadu ini adalah banyak membuat perubahan pada masyarakat
sekitar, diantaranya dalam bidang keagamaan, sehingga kehidupan sehari-hari
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diwarnai oleh nilai-nilai keagamaan. Memiliki ciri khas dari Sekolah Menengah
Pertama Islam Terpadu lainnya yaitu kegiatan tahfidz Al-Qur‟an sejak dini.
Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah
penelitian dengan mengambil judul “Teknik Komunikasi dalam Pembinaan
Tahfidz Al-Quran di Sekolah Menengah PertamaIslam Terpadu Cendikia
Rimbo Bujang”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, masalah pokok yang di angkat sebagai
kajian utama dalam penelitian ini adalah: Teknik Komunikasi Dalam Pembinaan
Tahfidz Al-Quran diSekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Cendikia Rimbo
Bujang Dalam upaya untuk mengkonkretkan pokok masalah tersebut, maka
beberapa masalah dapat dirumuskan dalam penelitian ini, permasalahan yang di
angkat sebagai berikut:
1. Bagaimanakahproses Tahfidz Al-Qur‟an pada Siswa Sekolah Menengah
Pertama Islam Terpadu Cendekia?
2. Apa saja teknik komunikasi yang digunakan dalam pembinaan tahfidz AlQur‟an diSekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Cendikia Rimbo
Bujang?
3. Apafaktor-faktor

penghambatan

dan

pendukungpada

siswa

Sekolah

Menengah Pertama Islam TerpaduCendikia Rimbo Bujang dalam proses
Thafidz Al-Qur‟an?
C. Batasan Masalah
Mengingat luasnya pembahasan yang akan dibahas,maka perlu adanya
batasan masalah. Dalam penelitian ini penulisannya membahas tentang Teknik
Komunikasi dalam Pembinaan Tahfidz Al-Quran diSekolah Menengah Pertama
Islam TerpaduCendikia Rimbo Bujang Sehingga penelitian ini hanya fokus
kepada Teknik Komunikasi yang digunakan oleh Pembina/Ustadz diCendikia
Rimbo Bujang.
D. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian
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Penelitian ini, secara umum diupayakan untuk mengetahui Peran Ustadz pada
Komunikasi dalam Pembinaan Tahfidz Al-Qur‟an sedangkan secara khusus
penelitian ini ditujukan untuk:
a. Mengetahuiproses Tahfidz Al-Qur‟an di Sekolah Menengah Pertama Islam
TerpaduCendekia Rimbo Bujang.
b. Mengetahui penerapan teknik komunikasi dalam pembinaan tahfidz AlQur‟an terhadap terhadap Siswa Sekolah Menengah Pertama Islam
TerpaduCendikia Rimbo Bujang.
c. Mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukungpada proses teknik
komunikasi dalam Tahfidz Al-Qur‟an.
2. Kegunaan Penelitian
a. Segi Akademis
1) Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan penelitian ilmu
Komunikasi, khususnya dalam komunikasi kelompok.
2) Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi kajian komunikasi
kelompok, baik untuk mahasiswa maupun pembaca umum.
b. Segi Praktis
Dapat menjadi bahan masukan

bagi pengurus yayasan atau lembaga

mengenai teknik berkomunikasi dalam hal pembinaan tahfidz Al-Qur‟an di
Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Cendikia Rimbo Bujang.
E. Kerangka Teori
1. Pengertian Komunikasi
Komunikasi adalah proses berbagi makna melalui perilaku verbal
maupun nonverbal. Segala perilaku dapat disebut komunikasi jika melibatkan
dua orang atau lebih. Komunikasi terjadi jika setidaknya suatu sumber
membangkitkan respons pada penerima melalui penyampaian suatu pesan
dalam bentuk tanda atau simbol, baik bentuk verbal (kata-kata) atau bentuk
nonverbal (non kata-kata), tanpa harus memastikan terlebih dahulu bahwa
kedua pihak yang berkomunikasi punya suatu sistem simbol yang sama.5
5

Deddy Mulyana, Komunikasi Efektif Suatu Pendekatan Lintas Budaya (Bandung: PT
Remaja Rosdakarya,2004), 3.
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a. Fungsi Komunikasi
Apabila komunikasi dipandang dari arti yang lebih luas, tidak
hanya diartikan sebagai pertukaran berita dan pesan tetapi seabagai kegiatan
individu dan kelompok mengenai tukar menukar data,fakta, dan ide maka
fungsinya dalam setiap sistem sosial adalah sebagai berikut:
1) Informasi: Pengumpulan, penyimpanan, pemprosesan, penyebaran berita,
data, gambar, fakta, pesan opini dan komentar yang dibutuhkan agar dapat
dimengerti dan beraksi secara jelas terhadap kondisi lingkungan dan orang
lain agar dapat mengambil keputusan yang tepat.
2) Motivasi: Menjelaskan tujuan setiap masyarakat jangka pendek maupun
jangka

panjang,

mendorong

orang

menentukan

pilihannya

dan

keinginannya, mendorong kegiatan individu dan kelompok berdasarkan
tujuan bersama yang akan dikejar.
3) Pendidikan:

pengalihan

ilmu

pengetahuan

sehingga

mendorong

perkembangan intelektual, pembentuk watak dan pendidikan keterampilan
dan kemahiran yang diperlukan pada semua bidang kehidupan.
4) Hiburan: penyebarluasan sinyal, symbol, suara, dan image dari drama, tari,
kesenian, kesusasteraan, musik, olah raga, permainan dan lain-lain untuk
rekreasi, keenangan kelompok da individu.
5) Integrasi: Menyediakan bagi bangsa, kelompok dan individu kesempatan
untuk memperoleh berbagai pesan yang mereka perlukan agar mereka
dapat saling kenal dan mengerti dan menghargai kondisi, pandangan dan
keinginan orang lain.6
b. Proses Komunikasi
Sebelum kita mengetahui klasifikasi teknik komunikasi apa yang
diterapkan dalam sebuah komunitas baik secara individu maupun organisasi
maka kita perlu melihat proses komunikasinya, karena teknik komunikasi
tersebut terlahir dari berbagai proses komunikasi sehingga keduanya tidak
dapat dipisahkan karena menjadi sebuah satu kesatuan. Tanpa kita melihat
proses komunikasi yang terjadi dalam sebuah aktivitas komunikasi maka kita
6

Widjaja, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat (Jakarta: PT Bumi Aksara,2002), 9-10.
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tidak dapat mengetahui teknik komunikasi apa yang digunakannya.Proses
komunikasi terbagi menjadi dua tahap, yaitu:
a) Proses komunikasi secara primer
Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian
pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan
lambang (simbol) sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam
proses

komunikasi

adalah

bahasa

yang

secara

langsung

mampu

menerjemahkan pikiran atau perasaan kepada komunikator. Pertama-tama
komunikator menyandi (encode) pesan yang disampaikan kepada komunikan,
ini berarti ia mempormulasikan pikiran atau perasaannya kedalam bahasa
yang diperkirakan akan dimengerti oleh komunikan. Kemudian menjadi
giliran komunikan yang mengawa-sandi (decode) pesan komunikator itu. Ini
berarti ia menafsirkan lambang yang mengandung pikiran atau perasaan
komunkator tadi dalam konteks pengertiannya.
b) Proses Komunikasi secara sekunder
Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian
pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana
sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama.7
Dari pengertian komunikasi sebagaimana yang sudah diuraikan ,
tampak adanya sejumlah komponen dan unsur yang dirangkup dan
merupakan persyaratan terjadinya komunikasi. Dalam bahasa komunikasi
komponen atau unsur adalah sebagai berikut:
1) Sumber
sumber adalah dasar yang digunakan dalam penyampaian pesan dalam
rangka memperkuat pesan itu sendiri. Sumber dapat berupa orang, lembaga,
buku atau sejenisnya.
2) Komunikator

7

Ahmad Habibul Muiz, “Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam: Komunikasi Persuasif
Griya Al-Qur‟an Dalam Penyemangatan Hafalan Al-Qur‟an Masyarakat Surabaya dan Sidoarjo”,
Tesis (Surabaya: Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 10.
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Komunikator merupakan unsur komunikasi yang bertindak sebagai
penyampai pesan. Sehingga bagaimana komunikator mendeliver sebuah
pesan sangat mempengaruhi keberhasilan komunikasi.

3) Pesan
Pesan merupakan ide, informasi atau berita yang ingin disampaikan
komunikator kepada komunikan. Pesan disini bisa berupa kata-kata, tulisan,
gambar atau yang lainnya. Pesan mengandung materi yang ditunjukkan untuk
mempengaruhi atau mengubah komunikan.
4) Media Komunikasi
Media komunikasi merupakan sarana atau saluran yang digunakan
oleh komunikator untuk menyampaikan sebuah pesan. Dalam berkomunikasi,
pesan akan diterima oleh pancaindra manusia baru selanjutnya diproses dalam
pikirannya dan kemudian menghasilkan sebuah feedback.
5) Komunikan
Komunikan merupakan penerima pesan, pihak yang menjadi sasaran
komunikasi. Target yang ditentukan oleh komunikator untuk menerima pesan
yang disampaikannya. Komunikan bisa seorang iindividu, kelompok,
organisasi atau lainnya.8
Penerimaadalah elemen penting dalamproses komunikasi, karena
dialah yang menjadi sasaran dari komunikasi. Jikasuatu pesan tidak diterima
oleh penerima, akan menimbulkan berbagaimacam masalah yang sering kali
menuntut perubahan, apakah pada sumber,pesan, atau saluran.
6) Feedback
Feedback atau umpan balik merupakan respons yang diberikan
komunikan

untuk

menanggapi

pesan

yang

telah

diterimanya

dari

komunikator. Feedback dari komunikan akan mengukur apakah komunikasi

8
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berjalan dengan baik dan memahami pesan yang disampaikan kepada
Komunikator.9
Dengan adanya umpan balik, situasi ketidak menentuan dapat
ditekankansekecil mungkin, dengan adanya umpan balik maka terciptanya
komunikasidua arah (timbal balik). Tanpa adanya umpan balik, kerancuan
dapat timbulsebagai akibat penafsiran yang akan ditujukan akan salah atau
keliru.
2. Teknik Komunikasi
Setiap komunikasi yang dikakukan oleh manusia memiliki teknik
komunikasi tersendiri termasuk Ustadz dan Santri, sedangkan dalam kamus teknik
adalah cara atau kepandaian membuat sesuatu atau melakukan sesuatu untuk
mendapatkan hasil yang diinginkannya.10 Teknik adalah cara, metode seorang
pembina dalam menyampaikan suatu pesan untuk mencapai suatu tujuan yang
tepat. Teknik dapat dikatakan sebagai pendekatan secara sederhana tentang
kenyataan yang ada teknik-teknik dalam komunikasi secara sederhana.
Komunikasi berasal dari bahasa latin communicate yang berarti
berbicara, menyampaikan pesan, informasi, pikiran, gagasan dan pendapat yang
dilakukan oleh seseorang untuk orang lain dengan mengaharpkan jawaban,
tanggapan atau arus balik (feed back).11Menurut Onong “[k]omunikasi
mempunyai arti pemberitahuan atau pertukaran pikiran”.12
Istilah komunikasi sendiri yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu
Communication yang berasal dari kata lain dari communis yang bermkna sama
(common). Jika kita melakukan komunikasi, baik secara pribadi, kelompok,
verbal ataupun non-verbal bisa berlangsung dalam prosesnya, harus adanya
kesamaan makna dan system isyarat yang sama.13 Devito menjelaskan bahwa di
dalam komunikasi dengan orang lain jika system bahasanya berbeda, maka
komunikasi itu tidak akan efektif dan bermakna. Menurut Alexander Gode bahwa
9

Onong Uchjana Efendi, Dinamika Komunikasi (Bandung: Remaja Rosdaarya,2004), 19.
Depdikbud., Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1998),4035.
11
A. Muis, Komunikasi Islam (Bandung: PT Remaja Rosdakrya, 2001),35.
12
Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Prektek (Jakarta: PT Remaja
Rosdakrya, 2001), Cet-Ke 1, 4.
13
Wiryanto, Pengantar Ilmu Komunikasi (Jakarta: PT Gramedia/Grafindo, 2004), 5.
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komunikasi ini adalah suatu proses dapat menciptakan kebersamaan antara dua
orang atau lebih yang awalnya dimonopoli oleh seseorang atau beberapa orang.
Setelah dikemukakan pengertian teknik dan pengertian komunikasi di
atas, maka dapat dipahami bahwa pengertian teknik komunikasi adalah cara atau
kepandaian seseorang dalam menyampaikan pesan, gagasan pemikiran, idea atau
lainnya untuk dapat lebih mudah dipahami/dimengerti oleh orang lain.
Dengan mengetahui cara pada sebuah proses komunikasi maka kita
dapatmengetahui teknik komunikasi apa yang digunakan sehingga apabila
terjadisebuah kekurangan atau kelemahan kita dapat meminimalsasikan sehingga
tidakmenjadi sebuah kesalahan dalam penyampaian sebuah informasi dan
dalamsebuah proses komunikasi.
Sesuai dengan kodrat manusia bahwa komunikasi merupakan tradisi
yang dikembangkan oleh manusia. Manusia melakukan komunikasi merupakan
naluri manusia untuk memperoleh kebutuhannya dengan mudah. Melalui
komunikasi segala keperluannya akan terpenuhi, dari keperluan makan, papan,
sandang, dan kesehatan, di sinilah pentingnya teknik komunikasi.
Setelah melihat proses komunikasi beserta unsur-unsurnya diatas maka
kita dapat melihat seiring berjalannya sebuah proses komunikasi berkembang pula
teknik-teknik komunikasi, menurut Onong Uchjana Effendy, M.A. dalam sebuah
bukunya “Ilmu Komunikasi teori dan praktek” “[b]ahwadalam sebuah proses
komunikasi terdapat pembagian atau klasifikasi teknik komunikasi yakni”.14 :
a. Informative Communication(Komunikasi Informatif)
Informative communication adalah Memberikan keterangan-keterangan
(fakta-fakta), kemudian komunikan mengambil keputusan sendiri.
b. Persuasif Communication (Komunikasi Persuasif)
Komunikasi Persuasif yaitu berisikan bujukan yakni membangkitkan
pengertian dan kesadaran seseorang bahwa apa yang disampaikan akan
memberikan rupa pendapat sikap sehingga ada perubahan. Tetapi perubahan
tersebut diterima atas kesadaran diri sendiri tanpa pakssaan.

14

Onong Uchjana Efendi, Dinamika Komunikasi ( Bandung: Remaja Rosdaarya, 2004), 8.
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c. Koersif Communicatioin ( Komunikasi Koersif )
Komunikasi instruktif, penyampaian pesan yang bersifat memaksa
dengan menggunakan sanksi-sanksi apabila tidak dilaksanakan. Koersif dapat
berbentuk perintah-perintah, intruksi, dan sebagainya.15
d. Human Relation (Hubungan Manusia)
Hubungan manusiawi merupakan terjemahan dari human relation.
namun dalam kaitannya hubungan manusia tidak hanya dalam hal
berkomunikasi saja, namun didalam pelaksanaannya terkandung nilai nilai
kemanusiaan serta unsur-unsur kejiwaan yang amat mendalam.16 Hubungan
manusia dikatakan komunikasi karena sifatnya action oriented, yang
mengandung sebuahh kegiatan untuk merubah sikap, pendapat atau prilaku
seseorang.17Hubungan

manusia

pada

umumnya

dilakukan

untuk

menghilangkan hambatan-hambatan komunikasi, meniadakan salah pengertian
dan mengembangkan tabiat manusia.
Komunikasi Informatif, dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dimana
pembina duduk bersama dihadapan penTahfidz, untuk diberikan informasi
dansedikit

pengarahan

setelah

selesai

pembinaan

tahfidz

berlangsung.

Sedangkanteknik komunikasi persuasif dilaksanakan sebelum kegiatan pembinaan
Tahfidz dimulai, dan sedang melakukan kegiatan Tahfidz dimana Pembina
meminta seluruh anak asuh untuk mengulangi hapalannya secara bersama, setiap
pertemunnya dan mengajak melakukan olahraga serta merayu para penghafal agar
menyetorkan

hafalannya

dengan

rasa

tidak

takut.

Adapun

teknik

komunikasiinstruktif/koersif dilakukan ketika Pembina mendapati pentahfidz
yangmengganggu jalannya kegiatan tahfidz, Pembina memberi teguran dan sangsi

15

Widjaja, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat (Jakarta: PT Bumi Aksara,2002), 14-
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Onong Uchjana Efendi, Dinamika Komunikasi (Bandung: Remaja Rosdaarya,2004), 21.
Onong Uchjana Efendi, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek (Bandung: Remaja
Rosdaarya,2004), 138.
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yang sesuai dengan sangsi yang sudah disepakati oleh seluruh pimpinan yayasan,
sehingga merasa takut untuk mengulangi kesalahannya. Hubungan manusia
dilaksanakan ketika para penghafal dan pembina bertemu dilain waktu atau dilain
tempat, seperti dijalan, komunikasi mereka tetap terjalin dengan baik, dimanapun
mereka berada.
3. Pengertian Pembinaan
Pembinaan secara etimologi berasal dari “kata bina yang berarti
mendirikan,membangun.18Dari segi Terminology arti kata pembinaan adalah
segala usaha pengelolaanberupa merintis, meletakan dasar melatih, membiasakan
memelihara,

mencegah,mengawasi,

menyantuni,

menyerahkan

serta

mengembangkan kemampuanseseorang untuk mencapai tujuan. Mewujudkan
manusia dengan mengadakan dan penggunakan segala Dana dan daya yang
dimiliki.
Pembinaan adalah proses, pembuatan, membina, pembaruan, usaha dan
tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna mendapatkanhasil
yang baik.Pembinaan berasal dari bahasa arab yaitu “bina” yang artinya bangun,
setelah dilakukan pemindahan kedalam bahasa indonesia, jika diberi awalan “pe”
dan akhiran “an” maka menjadi pembinaan, yang memiliki arti pembaharuan,
penyempurnaan usaha. Tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya
guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
Pembinaan adalah suatu upaya kegiatan yang terus menerus untuk
memperbaik,

meningkatkan,

menyempurnakan,

mengarahkan

dan

mengembangkan kemampuan untuk mencapai tujuan agar sarana pembinaan
mampu menghayati dan mengamalkan ajaran islam sebagai pola kehidupan
sehari-hari baik dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun kehidupan sosial
masyarakat.19
Pembinaan ini benar-benar dilakukan dengan sebaik mungkin. Pembina juga
sebelum
18

memberikan

materi

hafalan

kepada

para

penghafal

terlebih

Tim Penyusun Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,
2001), 110.
19
Proyek Penerangan Bimbingan Khutbah/Dakwah Agama, Pembinaan Rohani pada
Dharma Wanita (Jakarta: Depag, 1994), 8.
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dahulupembina meminta dan mengajarkan anak asuh tersebut agar sebelum
mereka memperdengarkan kepada pembina dan membacanya dalam bacaan shalat
mereka, seperti:
1. Terlebih dahulu penghafal membaca dengan melihat mushaf, materimateri yang akan diperdengarkan kehadapan pembina minimal dibaca tiga
kali.
2. Setelah dibaca dengan melihat mushaf dan terasa ada bayangan lalu dibaca
dengan hafalan (tanpa melihat mushaf) minimal tiga kali dalam satu
kalimat dan maksimalnya tidak terbatas.
3. Setelah satu kali ada dampaknya dan menjadi hafal dengan lancar,
kemudian ditambah dengan merangkaikan kalimat berikutnya sehingga
sempurna menjadi satu ayat.
4. Setelah materi satu ayat ini dikuasai dengan hafalan yang betul-betul
lancar, maka diteruskan dengan menambah materi baru dengan membaca
(melihat mushaf) terlebih dahulu dan mengulang-ngulang seperti pada
materi pertama.20
5. Setelah mendapat hafalan dua ayat dengan baik dan lancar, maka hafalan
tersebut diulang-ulang mulai dari materi ayat pertama dirangkaikan
dengan materi ayat kedua minimal tiga kali.
6. Setelah materi yang tentukan menjadi hafal dengan baik dan lancar,
kemudian hafalan ini diperdengarkan kehadapan pembina untuk ditashih
hafalnnya serta mendapat petunjuk-petunjuk dan bimbingan seperlunya.
7. Waktu menghadap kepada pembina penghafal memperdengarkan materi
baru yang sudah ditentukan dan mengulang materi hari pertama untuk
lebih memantapkan lagi hafalnnya.21
Beberapa defenisi di atas, jelaslah bahwa pembinaan itu merupakan suatu
usaha terus menerus untuk melatih, mendidik dan mengembangkan suatu dasar

20

Shalah Al-Khalidi, Membedah Al-Qur‟an trj. Muhil DA (Surabaya: Pustaka Progresif,
1997), Cet-Ke 1, 103
21
Ustadz Syahid, Pembina Tahfidz Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Cendekia
Rimbo Bujang, wawancara dengan Penulis, 22Februari 2020 Kabupaten Tebo.
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kepribadian yang dimiliki seseorang dalam mencapai suatu kesempurnaan dengan
bakat yang dimiliki dari masing masing karakter.

4. Pengertian Tahfidz
Tahfidz Al-Qur‟an terdiri dari dua kata yaitu Tahfidz dan Al-Qur‟an., yang
mana keduanya mempumyai arti yang berbeda. Tahfidz yang berarti menghafal,
menghafal dari kata dasar hafal yang dari bahasa arab hafidza-yahfadzu-hifdza,
yaitu lawan dari lupa, yaitu selalu ingat dan sedikit lupa. Menurut Abdul Aziz
Abdul Rauf definisi tahfidz atau menghafal adalah proses mengulang sesuatu,
baik dengan membaca atau mendengar. Pekerjaan apapun jika sering diulang,
pasti menjadi hafal.
Kedua Al-Qur‟an menurut bahasa Al-Qur‟an berasal dari kata qaa-ra-a
yang artinya membaca. Sedangkan menurut Caesar E. Farah, Qur‟an in a literal
sense means “recitation, “reading.”. Kemudian pengertian Al-Qur‟an menurut
istilah adalah kitab yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, ditulis dengan
mushaf, dan diriwayatkan secara mutawatir tanpa keraguan.22
Dapat disimpulkan bahwa Tahfidz Al-Qur‟an adalah proses untuk
memelihara, menjaga dan melestarikan kemurnian Al-Qur‟an yang diturunkan
kepada Rasulullah SAW, di luar kepala agar tidak terjadi perubahan dan
pemalsuan serta dapat menjaga dari kelupaan baik secara keseluruhan maupun
sebagian.
Untuk lebih menunjang tercapainya tujuan atau pembinaan, maka
tentunyadiperlukan beraneka macam metode yang tepat dalam memudahkan para
penghafal untuk melalukan hafalannya. Dalam pembinaan tahfidz ini pembina
juga menggunakan metode-metode yang ada seperti:
a) Metode Wahdah
Metode ini, yaitu mengafal satu persatu terhadap ayat-ayat yang hendak
dihafalnya. Untuk mencapai hafalan awal, setiap ayat yang dapat dibaca
22

Umar, “Implementasi Pembelajaran Tahfidz Al-Qur‟an di SMP Luqman Al-Hakim”,
Jurnal Pendidikan Islam, 6, No.1 (2017), 5.
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sebanyak sepuluh kali atau dua puluh kali atau lebih, sehingga proses ini
mampu membentuk pola dalam bayangannya dan membentuk gerak refleks
pada lisannya. Langkah selanjutnya ialah membaca dan menggulang-ngulang
tiap ayat sehingga semakin banyak di ulang maka kualitas hafalan akan
semakin efektif.
b) Metode Kitabah
Kitabah artinya menulis. Metode ini penghafal terlebih dahulu menulis
ayat-ayat yang akan dihafalnya pada buku yang memang sudah diberikan oleh
pembina, kemudian ayat-ayat tersebut dibacanya sehingga lancar dan benar
bacanya lalu dihafalnya. Menghafal bisa dengan menggunakan metode
Wahdah atau berkali-kali menuliskannya sehingga penghafal bisa dapat sambil
memperhatikan dan sambil menghafalnya dalam hati.
c) Metode Sima‟i
Sima‟i

artinya

mendengar.

Yang

dimaksud

metode

ini

adalah

mendengarkan sesuatu bacaan untuk dihafalkannya. Metode ini sangat efektif
bagi penghafal yang mempunyai daya ingat ekstra.
d) Metode Jama‟
Cara ini dilakukan dengan cara kolektif atau secara bersama-sama dalam
membacakan ayat yang dihafalkannya, yang dipimpin oleh seorang pembina. 23
Meode-metode ini, merupakan upaya dalam membina menurut ajaran Islam
yang selaras dengan bentuk keadaan psikologis, menurut masing-masing
individu, dengan menyeimbangkan teknik komunikasi dengan pembinaan
tahfidz Al-Qur‟an maka sebenarnya apa yang menjadi tujuan akan dapat
dengan mudah terealisasikan dalam benak mereka sehingga menjadi modal
yang berharga daam proses perubahan perilaku mereka.
F. Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Setiap penelitian tentunya membutuhkan suatu metode, yang dimaksud
sebagai metode adalah suatu system aturan yang menentukan arah penelitian
23

Umar, “Implementasi Pembelajaran Tahfidz Al-Qur‟an di SMP Luqman Al-Hakim”,
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yang akan dilaksanakan agar memperoleh hasil yang optimal dan objektif secara
kaidah penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif
yaitu metode yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaankeadaan nyata sekarang (sementara berlangsung). Metode deskriptif juga dapat
diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan
menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian, pada
saat sekarang berdasarkan fakta-fakta tampak atau semestinya.
Penulis menggunakan Pendekatan Kualilatifyang bersifat deskriptif,
dimana pendekatan ini adalah metode yang dihasilkan dari data-data yang
dikumpulkan dan berupa kata-kata serta merupakan suatu penelitian ilmiah,
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang
lisan maupun tertulis, dan perilaku yang dapat diamati dari subjek yang diteliti.24
2. Setting dan Subjek Penelitian
Setting penelitian adalah Sekolah Menengah Pertama Islam TerpaduCendekia
Rimbo Bujang, Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo. Pemilihan setting didasarkan
atas pertimbangan rasional bahwaSekolah Menengah Pertama Islam Terpadu
Cendikia mempunyai kegiat Tahfidz.
Sebjek penelitian berpusat pada segenap pimpinan, pembina, dan siswa.
Mengingat subjek yang baik adalah subjek yang terlibat aktif, cukup
mengetahui, memahami, atau berkepentingan dengan aktivitas yang akan diteliti,
serta memiliki waktu untuk memberikan informasi secara benar.
3. Sumber dan Jenis data
A. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari manusia, situasi/peristiwa dan
dokumentasi. Sumber perkataan manusia berbentuk perkataan maupun tindakan
orang

yang

bisa

memberikan

data

melalui

wawancara,

sumber

data

suasana/peristiwa berupa suasana yang bergerak (peristiwa) ataupun diam
(suasana) meliputi ruangan, suasana dan proses.Sumber data dokumenter atau

24

RahmatKriyantono,Teknik Praktis Riset Komunikasi (Jakarta:Prenada,2006), 20.
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berbagai referensi yang menjadi bahan rujukan dan berkaitan langsung dengan
masalah yang diteliti.25
Secara umum sumber data penelitian kualitatif adalah tindakan dari
pendekatan manusia dalam suatu yang bersifat alamiah. Sumber data lain adalah
seperti dokumen, arsip, koran, majalah, laporan tahunan dan sebagainya.26
Sumber data dalam penelitian ini meliputi:
1. Kepala Sekolah.
2. Pembina.
3. Siswa.
4. Arsip.
B. Jenis Data
a) Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama
(First hand) melalui observasi atau wawancara di lapangan. Dalam hal ini
data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari para informan atau kenyataan
yang diamati secara langung di lapangan tentang Teknik Komunikasi yang
digunakan untuk menanamkan pembinaan tahfidzAl-Qur‟an terhadap siswa di
luar kelas belajar.
1. Proses Tahfidz Al-Qur‟an pada Siswa Sekolah Menengah Pertama Islam
Terpadu Cendekia.
2. Teknik komunikasi yang digunakan dalam pembinaan tahfidz Al-Qur;an di
Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Cendekia.
3. Faktor-faktor penghambatan dan pendukungpada siswa Sekolah Menengah
Pertama Islam Terpadu Cendekia.Cendikia Rimbo Bujang dalam proses
Thafidz Al-Qur‟an.
b) Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan bukan
oleh orang yang melakukan penelitian akan tetapi diperoleh dari sumber25

Mohd Arifullah,Dkk, Panduang Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas
Ushuluddin IAIN STS Jambi (Fak. Ushuluddin IAIN STS Jambi, 2016), 62.
26
Sayuti Ali, Metodologi Penulisan Agama Pendekatan Teori dab Praktek (Jakarta:
Gafindo Persada, 2002), 63.
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sumber yang ada berupa dokumentasi serta peristiwa yang berisfat lisan dan
tertulis.27 Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian adalah sebagai
berikut:
1. Sejarah Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Cendekia Rimbo
Bujang.
2. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu
Cendekia Rimbo Bujang.
3. Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu
Cendekia Rimbo Bujang.
4. Dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian.
2. Metode Pengumpulan Data
Sesuai dengan masalah yang dikaji, maka dalam pengumpulan data
penulis melakukan dengan tiga teknik yaitu :
a. Wawancara
Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan
penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara
dengan responden yang diwawancarai.28Wawancara yang dilakukan dengan
teknik wawancara tak terstruktur yang bertujuan untuk meminimalisir kekakuan
para informasi dan narasumber dalam memberikan informasi. Ketika melakukan
wawancara, peneliti berusaha sefleksibel mungkin dalam mengali informasi
sehingga

narasumber

tidak

merasa

tertekan

dalam

memberikan

informasi.Wawancara dilakukan secara lisan dalam pertemuan tatap muka
secaraindividual maupun secara kelompok.
b. Observasi
Metode observasi merupakan “kegiatan pemuatan perhatikan semua objek
dengan menggunakan seluruh indera”.

29

Observasi terhadap objek penelitian

akan dilakukan secara langsung oleh peneliti. Dalam kegiatan observasi

27

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung:
Alfabeta,2010), 226.
28
BurhanBungin : Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi(Jakarta:Kencana,2013), 133.
29
Suharmisi Arikunto,Produser Penelitian (Jakarta:Rineka Cipta,2006), 146.
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penelitiakan meneliti tentang teknik komunikasi dalam pembinaan tahfidz AlQur‟an siswa yang dilakukan di SMPIT Cendekia.

c. Dokumentasi
Dokumen merupakan sumber data yangdigunakan untuk melengkapi
penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar(foto), dan karya-karya
monumental, yang semuanya itu memberikan informasibagi proses penelitian.
Dokumentasi sebagai cara mencari data, mengurangi hal-hal atau variabelvariabel yang merupakan catatan buku, surat kabar, majalah, agenda ataupun
jurnal

yang

dapat

memberikan

informasi

tentang

objek

yang

30

diteliti. Dokumentasi penelitian dapat berupa foto, video, rekaman suara catatan,
buku dan arsip, serta literatur yang memiliki kaitan dengan suatu penelitian.
Dalam penelitian ini proses pengumpulan, pengambilan, dan pemilihan data hanya
sesuai Apa yang di butuhkan di antaranya catatan, buku, dokumen, arsip-arsip
yang dimiliki Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Cendikia, serta tulisan
lain yang memiliki hubungan dengan penelitian yang ini.
3. Tehnik Analisis Data
Analisi data dalam teknik penelitian kualitatif adalah upaya yang
dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih
data menjadi satuan yang dapat diolah, mensestimatiskannya dan menemukan apa
yang penting dan dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada
orang lain.
Menurut Miles dan Huberman, “[T]erdapat tiga teknik analisis data
kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung,
bahkan sebelum data benar-benar terkumpul”.31
a. Reduksi Data

30

Suharsimi Arikunto, Prosuder Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 155.
Moleong, Lexy. : Metodologi Penelitian Kualitatif(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
2004), 103.
31
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Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif.
Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan,
mengarahkan,

membuang

yang

tidak

perlu

dan

mengorganisasi

data

sedemikianrupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu
diartikan sebagai kuantifikasi data.32
b. Penyajian Data
Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif.
Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga
memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data
kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik,
jaringan dan bagan.33
c. Verifikasi Data
Verifikasi data adalah upaya membuktikan kembali benar atau tidaknya
kesimpulan yang dibuat, sesuai atau tidaknya kesimpulan dengan kenyataan.
Verifikasi dapat dilakukan dengan jalan melakukan pengecekan ulang, atau
dengan melakukan trianggulasi. Cara lain yang dapat dilakukan dengan
merekomendasikan kepada pelaku riset lain untuk mengulangi riset yang telah
dilakukan itu terhadap masalah yang sama. Apabila terbukti temuan-temuan yang
dihasilkan tidak berbeda secara signifikan berarti kesimpulan itu terverifikasi.34
G. Pemeriksaan Keabsahan Data
Untuk memperoleh data yang terpercaya dan dapat dipercayai, maka
peneliti melakukan tehnik pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan dengan
empat cara, yaitu :
1) Perpanjangan keikutsertaan
Pelaksanaan perpanjangan keikutsertaan dilakukan lewat keikutsertaan
peneliti di lokasi secara langsung dan cukup lama, dalam upaya mendeteksi dan
memperhitungkan penyimpangan yang mungkin mengurangi keabsahan data,
32

Matthew B, Miles dan Micheal Huberman, Analisis Data Kualitatif(Jakarta:Universitas
Indonesia,1992), 16.
33
Sugiono,Metode Penelitian Kualitatif,Kuantitatif dan R S D, (Bandung: Alfabeta,2012),
249.
34
Muhammad Ali, Metodologi dan Aplikasi Riset Pendidikan(Jakarta: Bumi
Aksara,2014), 288-290.

22

karena kesalahan penelitian data oleh peneliti atau responden disengaja atau tidak
sengaja.

2) Ketekunan pengamatan
Ketekunan pengamatan dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan
secara seksama dan berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang diutamakan
dalam penelitian. Faktor-faktor tersebut selanjutnya ditelaah, sehingga peneliti
dapat memahaminya ketekunan pengamatan dilakukan dalam upaya mendapatkan
karakteristik data yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang
dicari kemudian mamusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.
3) Trianggulasi
Trianggulasi

merupakan

teknik

pemeriksaa

keabsahan

data

yang

memanfaatkan sesuatu di luar data pokok, untuk keperluan pengecekan reabilitas
dan melalui pemeriksaan silang, yaitu lewat perbandingan berbagai data yang
diperoleh dari berbagai informan.
Melalui cara ini peneliti mengharapkan mendapatkan sumbangan, masukan,
dan saran yang berharga dan konstruktif dalam meninjau orisinilitas data yang
telah didapatkan.35
H. Studi Relevan
Untuk mengetahui lebih jelasnya penelitian ini kiranya penting
mengetahui karya-karya terdahulu yang membicarakan tentang nilai-nilai
toleransi beragama baik secara teori maupun secara keilmuan. Beberapa karya
yang saya temui diantaranya :
1. Sri

Hardiati,

Fakultas

Ilmu

Sosial

dan

Ilmu

Politik

Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2018 yang berjudul “ Teknik
Komunikasi Ustadzah Kepada Para Santriwati untuk Dapat Menghafal AlQur‟an Al-Fuad di Pesantren Tahfiz Qur‟an Al-Fuad Kecamatan Seruway
Kabupaten Aceh Temiang”.36 Penelitian berfokus pada teknik komunikasi
35

Mohd Arifullah,Dkk,Panduang Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas
Ushuluddin IAIN STS Jambi ( Fak. Ushuluddin IAIN STS Jambi, 2016), 66-68.
36
Sri Hardiati, “Teknik Komunikasi Ustadzah Kepada Para Santrwati untuk Dapat
Menghafal Al-Qur‟an Al-Fuad di Pesantren Tahfiz Qur‟an Al-Fuad Kecamatan Seruway
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yang dilakukan oleh Ustadzah dengan santriwati dalam kegiatan menghafal,
yang dilaksanakan setiap pagi. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mencetak
santriwati yang dapat menghafal Al-Qur‟an, sehingga semua santriwati.
2. Skripsi dari Probo Trio Anggoro, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyajakarta tahun 2017 yang
berjudul “Teknik Komunikasi Persuasif dalam Membangun Minat Belajar”.37
Penelitian ini menegaskan pada suatu teknik komunikasi persuasif dalam
membangun minat belajar pada staff.
3. Skripsi dari Sumidayana, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas
Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018 yang berjudul “ Komunikasi Kiayi
dengan Santri dalam Hafalan Al-Qur‟an dan Implikasinya terhadap Syiar
Islam di Pondok Pesantren Lam Alif Madarizul Ulum Desa Kertasana
Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran“.38 Penelitian ini berfokus
pada komunikasi yang dilakukan oleh kiayi kepada santri dalam membimbing
santrinya untuk menghafal Al-Qur‟an, dan perbedaan karakter pada masingmasing santri harus dipahami oleh kiayi. Sehingga kiayi akan lebih mudah
mengerahkan santri untuk mencetak generasi muda berwawasan Al-Qur‟an
yang berkualitas dengan menggunakan komunikasi yang baik.
Jadi, penelitian-penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan
dilakukan oleh penulis ini, yaitu berjudul “Teknik Komunikasi dalam Pembinaan
Tahfidz Al-Qur‟an terhadap Siswa di Luar Kelas Belajar”. Dalam penelitian ini,
penulis memfokuskan penelitian pada Teknik Komunikasi yang dilakukan oleh
Ustadz/Pembina dengan Santri dalam Pembinaan Tahfidz Al-Qur‟an, Komunikasi
yang dilakukan yaitu pada pembinaan atau bimbingan yang dilakukan oleh
Ustadz/pembina ketika kegiatan rutin pagi atau di luar kelas belajar.

Kabupaten Aceh Temiang”. Skripsi (Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018).
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Probo Trio Anggoro, “Teknik Komunikasi Persuasif dalam Membangun Minat
Belajar”. Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yougyakarta, 2017).
38
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BAB II
PROFIL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU CENDEKI
A. Sejarah Singkat Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Cendekia
Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu mulai dibangun pada Tahun
2018, sebelumnya yayasan ini hanya mengadakan kegiatan Ramadhan yang
bernama KIARA (Kemah Intensif Menghafal Qur‟an Ramadhan) Pada tahun 2019
dipindahkan ke tangan Bapak Mustaharuddin selaku pembinaan yayasan, atas
gagasan Bapak Mustaharuddin dibuat nama baru yaitu Sekolah Menengah
Pertama Islam Terpadu Cendekia di bawah nanungan Al-Qur‟an.
Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Cendekia Rimbo Bujang ini
berdiri dilokasi Unit 2 Wirotho Agung, Rimbo Bujang, Kab. Tebo.dengan status
lahan milik sendiri dengan luas kurang lebih +-65 M2 Sekolah Menengah Pertama
Islam Terpadu Cendekia Rimbo Bujang ini selalu bertekad untuk bias mencetak
generasi penghafal Al-Qur‟an yang bias mandiri sesuai dengan mottonya
“Mencetak Generasi Muttaqin dan Mandiri”. Harapannya adalah agar siswa
lulusan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Cendekia dididik menjadi
pemimpin ummat juga dapat mempunyai jiwa berwirausaha sesuai dengan sunnah
Rasulullah SAW.
Selain sebagai lembaga dakwah dan tahfidz Sekolah Menengah Pertama
Islam Tepadu Cendekia Rimbo Bujang telah banyak membuat program kegiatan
yang memacu perkembangan siswa yang mempelajari Al-Qur‟an.
Dalam upaya mencapai siswa yang berkompeten, Sekolah Menengah
Pertama Islam Terpadu Cendekia Rimbo Bujang khususnya dalam bidang Tahfidz
Al-Qur‟an siswa memiliki yang mendukung berupa sering mengikuti perlombaan
MTQ (Musabaqoh Tilawah Qur‟an) untuk melatih potensi siswa dalam
mengahafal.39
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Ustadz Rochim, Kepala SMPIT Cendekia, wawancara dengan Penulis, 07 Februari
2020, Rimbo Bujang, Rekaman Audio, dan File Profil Sekolah.
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B. Visi, Misi dan Tujuan
Visi keberhasilan dapat dijelaskan sebagai suatu deskripsi tentang bagaimana
seharusnya rupa dan suatu organisasi pada saat ini berhasil dengan sukses
melaksanakan strateginya dan menemukan dirinya yang penuh potensi yang
mengagumkan. Perumusan visi adalah tugas dan manajemen tingkat atas, namun
hal itu harus dilakukan melalui proses interaksi yang memberi peluang untuk
mendapatkan umpan balik dan semua tingkat manajemen. Misi menggambarkan
kehendak organisasi, adapun visi lebih jauh lagi Hetgeson menjelaskan
“bagaimana rupa yang seharusnya dan suatu organisasi kalau ia berjalan dengan
baik.
Adapun Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu
Cendekia adalah sebagai berikut:
1. Visi
Menyiapkan Generasi Cendekia dan Berkarakter Rabbani sebagai
Pemimpin Masa Depan dan Menjadi Yayasan yang Istiqomah dalam menebar
Nilai-nilai keislaman pada setiap insan sehingga terbentuk masyarakat madani.40
2. Misi
1) Mengintegrasikan nilai Qur‟ani pada setiap kegiatan belajar mengajar.
2) Menumbuhkan dan menjaga adab Islami pada diri peserta didik dan guru.
3) Selalu mengupgrade kapasitas SDM Pendidik dan tenaga pendidikan.
4) Menyiapkan sistem pembelajaran yang sistematik, terencana dan terukur
dalam setiap sesi kegiatan belajar mengajar.
5) Mengintegrasikan teknologi informasi dalam kegiatan belajar mengajar dan
dalam sistem managemen sekolah.
6) Membangun hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar sekolah.
7) Mewujudkan sinergi dan kerjasama yangbaik antara komponen sekolah.
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3. Tujuan
1) Mendirikan sarana dan prasarana Pendidikan berbasis Tahfidzul Qur‟an
yang menggabungkan antara pengetahuan agama, semangat pengalaman dan
akhlak yang mulia serta keterampilan berwirausaha.
2) Meghasilkan generasi muda Islam yang mempunyai kemampuan menghafal
dan memahami Qur‟an secara tekstual dan kontekstual.
3) Menerima Siswa yang mau Pondok.
C. Letak Geografis
Secara Geografis, Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Cendekia
terletakdi Jln Teuku Umar (Jln 1 Unit 2) Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo
Bujang, Kabupaten Tebo dan didirikan di atas atas selua -+625 M2.
D. Struktur Organisasi/Kepengurusan Sekolah Menengah Pertama
Struktur kepengurusan pada lembaga pendidikan menempati sentral dan
mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap tercapainya sasaran sesuai
dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam pembentukan struktur
pada suatu lembaga pendidikan disusun berdasarkan ketentuan lembaga
pendidikan tersebut, guna memperlancar aktivitas pembelajaran, personil yang
diamanatkan memegang jabatan haruslah mempunyai potensi dibidang tersebut
serta memiliki loyalitas yang tinggi terhadap organisasi/lembaga pendidikan
tersebut, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
Setiap sekolah sebagai lembaga pendidikan yang mengelolah kegiatan
pembelajaran mesti memerlukan struktur organisasi sekolah dalam rangka
pembagian tugas atau kerja sesuai dengan bidangnya demi memperlancar kegiatan
bealajar dan mengajar di sekolah atau madrasah. Untuk lebih jelasnya struktur
organisasi pembina Siswa Sekolah Menengah Pertamah Islam Terpadu Cendekia
Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo BujangKabupaten Tebo dapat di
lihat pada bagan berikut ini :41
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Struktur Organisasi/Kepengurusan
Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Cendekia
Gambar 2.1
Struktur Organisasi/Kepengurusan Sekolah Menengah Pertama
Islam TerpaduCendekia

Pimpinan Utama
Yayasan

Wakil
Kesiswaan

Kepala Sekolah
Menengah Pertama
Islam Terpadu
Cendekia

Pembina
Tahfidz

Sekretaris

Bendahara
Tata Usaha

Guru
Sumber: Data Guru di Kepala Sekolah.
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Pimpinan Utama

: Mustaharuddin, SE

Pimpinan SMPIT Cendekia

: Ust Nur Rochim Muntaha, S.Pd. Si.

Wakil Kesiswaan SMPIT Cendekia : Winda Widyastuti.
Sekretaris SMPIT Cendekia

: Titik Handayani, SS

Bendehara SMPIT Cendekia

: Yuhanas, A.Md.

Tata Usaha SMPIT Cendekia

: Astia Suarti, S.Pd.

Pembina Tahfidz SMP IT Cendekia : Ust Shudar Syahid Jalaaludin, S.Pd. I.

Guru SMPIT Cendekia

-

Ust Nur Rochim Muntaha, S.Pd. Si.

-

Astia Suarti, S.Pd.

: - Yuhanas, A.Md.
- Arif Triyadi, S.Pd.
- Titik Handayani, SS
- Nur Rochim Muntaha, S.Pd. Si.
- Syahid Jalaaludin, S.Pd. I.
- Wahyu Dwi Lestari, S.Pd.

E. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana adalah sesuatu yang ada kaitannya dengan
kelancaran kegiatan pendidikan atau segala sesuatu yang dipergunakan dalam
rangka pelaksanaan kegiatan pendidikan dan kegiatan proses pembelajaran pada
suatu lembaga pendidikan baik yang bersifat formal maupun nonformal.
Upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan dan tercapainya tujuan yang
telah ditetapkan maka dalam suatu lembaga pendidikan adanya faktor yang
menunjang terlaksananya proses pembelajaran tersebut, karena itu sarana dan
prasarana merupakan salah satu faktor yang mempunyai fungsi penting yang
dapat memperlancar proses pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan.
Sarana pendidikan merupakan tempat berlangsungnya suatu proses
pembelajaran agar dapat berjalan dengan baik dan juga dapat memberikan
pembelajaran dengan baik kepada siswa, sementara prasarana merupakan fasilitas
yang membantu dan menunjang proses pembelajaran.
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Sedangkan prasarana adalah sesuatu yang merupakan penunjang utama
terselenggaranya suatu proses. Sarana yang ada di Sekolah Menengah Pertama
Islam Terpadu Cendekia Rimbo Bujang yaitu dapat dilihat pada tabel berikut:42
Tabel 2.1
Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Cendekia
NO

JENIS SARANA & PRASARANA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

JUMLAH

Ruangan Kelas
Ruang Guru
Masjid
Perpustakaan
Lab IPA
Lab Komputer
Lapangan
Mobil Transportasi
Aula
Masjid
Kamar Mandi
Tempat Wudhu
Tempat parker
Aula
Asrama Putra
Asrama Putri
Rumah Ustadz
Kamar Ustadz
Kantin

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

Sumber: Data daftar siswa di Kepala Sekolah.

F. Keadaan Pembina dan Siswa
1. Pembina
Pembina adalah suatu usaha terus menerus untuk melatih, mendidik dan
mengembangkan suatu dasar kepribadian yang dimiliki seseorang dalam
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mencapai suatu kesempurnaan dengan bakat yang dimiliki dari masing masing
karakter.
Demikian pula mengenai kualitas hasil belajar dan mengajar di Sekolah
Menengah Pertama Islam Terpadu Cendekia Rimbo Bujang ini sangat ditentukan
tersedianya tenaga pengajar (ustadz/pembina yang berbobot, terampil disiplin dan
bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Menurut data yang penulis
peroleh menganai keadaan Ustadz yang mengajar di Sekolah Menengah Pertama
Islam Terpadu Cendekia yaitu berjumlah 20 orang.
Tabel 2.2
Daftar nama Pembina Tahfidz Al-Qur’an di Sekolah Menengah
Pertama Islam Terpadu Cendekia Rimbo Bujang
No

Nama Pembina

Kualitas Hafalan Ustadz

1

Shudar Syahid Jalaaludin, S.Pd.I

30 Juz

2

Nur Rochim Muntaha, S.Pd.Si.

30 Juz

3

Astia Suarti, S.Pd.

30 Juz
Sumber: Data Guru di Kepala Sekolah.

Kepala Sekolah Menengah Pertama, dalam hal ini Ust. Rochim
mengungkapkan bahwa:
“[P]embina sangat berperan penting, disini kami seperti orang tua
merekayang kedua yang menjadi pendukung dan penyemangat mereka
dalam belajar.”43
2. Siswa
Yang dimaksud dengan siswa yang belajar pada suatu pondok atau
lembaga pendidikan keisalaman, dalam mendidik siswa memerlukan usaha,
bimbingan, serta didikan dari yang lebih mengetahui tentang ilmu pengetahuan
dalam bidang apapun. Oleh karena itu tugas Ustadz di lembaga pendidikan untuk
membantu siswa dalam mengembangkan potensi. Potensi dasar yang mereka
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miliki dapat berkembang sesuai dengan bakat dan pembawaan mereka masingmasing.
Dari sumber data yang penulis peroleh mengenai keadaan siswadi Sekolah
Menengah Pertama Islam Terpadu Cendekia Rimbo Bujang tahun ajaran
2019/2020 berjumlah 14 siswa yang bermukim di asrama. 44
Santri yang mukim berasal dari daerah :
a.

Pulau Temiang

b.

Teluk Kuali

c.

Rimbo Bujang

d.

Kuala Tungkal

Siswadi Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Cendekia terdiri dari
berbagai suku etnis, latar belakang pendidikan, dan kemampuan ekonomi yang
berbeda-beda. Hal ini menimbulkan suatu problem bagi Ustadz/Ustadzah yang
mengajar di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu karena dalam
meyampaikan materinya. Para siswa mukim yang tinggal di Asrama tersebut
mereka tinggal dan belajar menimba ilmu ditempat yang telah ditentukan oleh
pihak Pondok Pesantren.
Tabel 2.3
Tentang keadaan siswa dan Jumlah Penghafalannya Al-Qur’an
No

Nama

1

Amanda Firliani

2

Aurel Salsabila Putri

3 Juz

3

Diah Ajeng Nadien C

3,5 Juz

4

Kurnia Fadilla

2,5 Juz

5

Ma’rifatul Hidayah

6

Muhammad Fariz R. A

1,5 Juz

7

Muhammad Ridho Satibi

2,5 Juz

8

Niati Putri Adinda

3,5 Juz

44
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3,5 Juz

4 Juz
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No

Nama

Juz

9

Ridho Putra Ramdani

10

Rudi Hartono

1 Juz

11

Rumaika Az Zahra

3 Juz

12

Shinta Tri Putri Aprilya

3 Juz

13

Sri Rahayu Setiowati

14

Zahara widiatul Fhadila

2,5 Juz

3,5 Juz
3 Juz

Sumber: Data Guru di Kepala Sekolah.

G. Kegiatan Pembelajaran Siswa Sekolah Menengah Pertama Islam
Terpadu Cendekia
Jadwal pembelajaran siswaSekolah Menengah Pertama Islam Terpadu
Cendekia, yaitu:
a. Pada pukul 07.00 s.d pukul 13.00, melakukan pembelajaran dalam kelas
dengan mata pelajaran sesuai tuntutan standar isi dan standar kompetensi
lulusan dari Kemendiknas dan Kemenag, serta dari Majelis Pendidikan
Menengah Pimpinan.
b. Pada pukul 14.30 s.d pukul 17.00, melakukan pembinaanyaitu: Mengkaji
Al-qur‟an, As-sunnah dan Kitab lainnya, hafidz Ai-qur‟an, pembinaan
ibadah, pembinaan bahasa, pembinaan akhlaqul Karimah, dan lain-lain
yang terkait denganpembinaan keagamaan.
c. Untuk hari Jum‟atPukul:13.00 s.d pukul 17.00, dilaksanakan latihan
ceramah/khotbah.
d. Sabtu dan minggu: Pukul 06.00 s.d pukul 17.00, dilaksanakan kegiatan
ekstra kurikuler (hari bebas).45
H. Kegiatan Siswa Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Cendekia
Kepala Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu merupakan hal yang
sangat mendasar yang dilakukan oleh seorang ustaz sekaligus guru pada waktu
menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik dan pembina. Kegiatan siswa di
45

Ustadz Rochim, Kepala Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Cendekia,
wawancara dengan Penulis, 07 Februari 2020, Rimbo Bujang, Rekaman Audio.

33

Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Cendekia dikoordinasi dan ditangani
oleh para pembina siswa dalam membina dan mendidik siswa.
Pengelolaan siswa Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu dalam
kegiatan kurikuler

cukup kondusif, ketat dan teratur sesuai dengan kalender

akademik dan jadwal yang sudah ditetapkan. Pencapaian penguasaan materi
pelajaran dilakukan secara kontinyu agar siswa mampu mencapai kompetensi
secara kontekstual.
Kegiatan siswa ini biasanya dibagi menjadi 4 bagian, yaitu :
1.

Kegiatan harian, meliputi semua kegiatan siswa yang rutin dilakukan
setiap hari, seperti kegiatan belajar formal.

2.

Kegiatan Mingguan, yaitu kegiatan yang tidak dilakukan setiap hari,
biasanya kegiatan ini dilakukan satu kali dalam seminggu, atau dua kali,
atau tiga kali. Misalnya: Senam, Latihan pidato, Latihan Pramuka, dan
lain-lain.

3.

Kegiatan Bulanan, kagiatan yang dilakukan biasanya satu bulan satu kali
saja, ada juga yang dua kali. Misalnya: kerja bakti dengan masyarakat.

4.

Kegiatan Tahunan, kegiatan yang biasanya dilakukan satu tahun Cuma
satu kali atau ada juga yang dua kali. Misalnya: Harlah, Haul, Upacara 17
Agustus.
Untuk lebih jelasnya mengenai kegiatan Siswa Sekolah Menengah

Pertama Islam Terpadu Cendekia secara umum sebagai berikut:46
a.

Kegiatan Pelajaran.

b.

Pembinaan Bahasa Arab dan Inggris.

c.

Pembinaan Olahraga.

d.

Pembinaan Da‟i - Da‟iya.

e.

Kaligrafi.

f.

Senam.

g.

Paskibraka.

h.

Tekondo.

46
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i.

Pramuka.

j.

Nasyid, dll.
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BAB III
TEKNIK KOMUNIKASI DALAM PROSES TAHFIDZ AL-QUR’A
A. Proses Komunikasi dalam tahfidz Al-Qur’an Sekolah Menengah Pertama
Islam Terpadu Cendekia Rimbo Bujang
Setiap kegiatan yang telah diselenggarakan, komunikasi merupakan hal
yang sangat penting sebagai alat untuk berbagi informasi dan menjalin
silaturahmi. Kepala Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Cendekia telah
menerapkan sistem komunikasi sejak berdirinya Sekolah Menengah Pertama
Islam Terpadu Cendekia. Komunikasi yang dibangun antara pimpinan dan
anggota, baik dalam peraturan yang berlaku maupun dalam proses kegiatan
didalamnya. Komunikasi yang sering digunakan adalah teknik komunikasi yaitu
cara yang digunakan dalam menyampaika informasi dari ustadz ke siswa.
1. Proses Komunikasi dalam menghafal Al-Qur‟an
Sebelum program kegiatan tahfidz Al-Qur‟an dilakukan, interaksi
komunikasi antara ustadz/ustadzah siswa telah berlangsung. Salah satu siswa
mengatakan.
“[S]elama saya belajar di sini kami sering mendengar istilah komunikasi,
baik secara lisan maupun tulisan. Tentu sebelum mulai menyetor hafalan
kami selalu diberi arahan terlebih dahulu dengan ustadz agar tidak terjadi
kesalahan dalam menghafal ayat-ayat Al-Qur‟an seperti halnya dalam
penyebutan huruf dan fisahahnya secara berulang-ulang, kemudian kami
dianjurkan menulis ayat yang telah berulang-ulang.”47
Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu ustadz
Tahfidz Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Cendekia, yaitu Ustadz
Syahid beliau juga mengatakah, bahwa “[p]ada proses kegiatan tahfidz di Sekolah
Menengah

Pertama

Islam

TerpaduCendekia

telah

menerapkan

teknik

48

komunikasi.”
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Karena teknik komunikasi merupakan metode komunikasi yang terpenting
bagi manusia. Kemampuan komunikasi secara efektif sangat digunakan, karena
adanya teknik komunikasi dapat mengembangkan hafalan Al-Qur‟an, pemahaman
kata dan motivasi bagi seorang siswa.
2. Program tahfidz Al-Qur‟an
Program tahfidz Al-Qur‟an merupakan salah satu program unggulan yang
berada di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Cendekia Rimbo Bujang,
program ini menjadi wadah bagi siswa untuk mempelajari serta menghafal AlQur‟an dengan lebih baik.Berdasarkan firman Allah Tabaaraka wa Ta‟aala:

“Dan Al-Qur-an (Kami turunkan) berangsur-angsur agar engkau
(Muhammad) membacakannya kepada manusia perlahan-lahan dan Kami
menurunkannya secara bertahap.” [Al-Israa‟: 106]
Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan salah satu
ustadz tahfidz Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Cendekia yaitu ustadz
Rochim beliau mengatakan:
“[S]ebelum melakukan penghafalan, para siswa diwajibkan untuk
menghatamkan membaca Al-Qur‟an sebanyak sepuluh kali serta
membenarkan bacaannya atau tajwid dan sahahah dalam membaca AlQur‟a. setelah melalui tahapan tersebut barulah siswa diperoleh untuk
menyetor hafalan, perhalaman kepada Pembina.”49
Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan salah satu siswa
SMPIT Cendekia yakni Ridho, beliau juga mengatakan bahwa “[m]etode
awalmenghafal, jadi sebelum menyetor ke pembina, hafalan harus dibaca
sebanyak10x, terus diulang-ulang sampai hafal, lalu baru menghal hafalan
selanjutnya.”50
Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa, proses kegiatan tahfidz
Al-Qur‟an di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu menggunakan empat tipe
metode, yaituWahddah, Jama‟, Tasmi‟, dan Tahsin, sebagai berikut:
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1) Waddah, yang berarti menghafal ayat perayat secara berulang, sebanyak
10 kali.
2) Jama‟ yang berarti menghafal secara bersama-sama yang dipimpin oleh
Pembina, membacakan satu ayat dan siswa menirukan secara bersama.
3) Tasmi‟ yaitu memperdengarkan hafalan kepada orang iain baik kepada
perorangan maupun kepada jama‟ah, dengan tasmi‟ ini seorang
penghafal Al-Qur‟an diketahui kekurangan pada dirinya, karena bsa
saja ia engah dalam mengucapkan huruf atau harakat, drngn tasmi‟
seseorang akan lebih brkonsentrasi dalam hafalan.51
4) Tahsin,Proses ini dilakukan untuk mengajarkan kepada para siswa cara
pelafalan al-Qur'an yang baik dan benar. Baik dari segi makhraj alhuruf sekaligus kaidah tajwidnya. Secara teknis, proses ini dilakukan
dengan cara: tiga bulan pertama siswa ditahsin. Dalam satu kali
pertemuan, para santri diwajibkan untuk membaca 2-3 halaman alQur'an ditambah dengan -membaca al-furqan, yakni buku panduan
tahsin yang digunakan.
3. Program Kewirausahaan
Di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Cendekia mengajarkan
tentang pembelajaran kewirausahaan salah satunya membudayakan tanaman
pohon papaya dan perdagangan.Selain dari kegiatan Tahfidz Al-Qur‟an, para
siswa diajarkan tentang kewirausahaan, salah satu siswa Tibi mengatakan, bahwa:
“[D]engan adanya pembelajaran tentang kewirausahaan agar siswa tahu
bagaimana keterampilan dalam membudayakan tanaman pohon papaya dan
pedagangan dan lain sebagai keterampilan kami.”52
Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu ustadz
tahfidz Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Cendekia, yaitu ustadz Rochim
beliau menyatakan bahwa:

51
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“[K]ami menerapkan pelajaran tentang kewirausahaan agar siwa tahu
bagaimana keterampilan dalam membudayakan pohon papaya dan
perdagangan.”53
Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan, bahwa proses keiatan
kewirausahaan ini dapat menambah ilmu yang bermanfaat serta meningkatkan
keterampilan para siswa, diselah-selah waktu sambal menghafal Al-Qur‟an.
B. Al-Quran sebagai Informasi
Terdapat berbagai keutamaan bagi mereka yang memahami Al-Qur‟an
sebagai sumber informasi dan meneruskan kepada saudara muslim lainnya,
sebagai terdapat penambahan dan semakin cinta terhadap Al-Qur‟an Rasulullah
SAW.
Berdasarkan wawancara bersama Ustadz Syahid mengatakan, “[B]eliau
menekankan pada pentingnya informasi membawa kebahagiaan yang hakiki.
Allah SWT menurunkan Al-Qur‟an sebagai informasi yang benar. Bercerita yang
akan terjadi dan pasti benar. Al-Qur‟an juga memotret kebaikan untuk manusia”
54

Sementara Ustadz Rochim mengatakan [M]edia dan Al-Qur‟an sama-sama

informasi. Jika diolah dengan kebenaran di dalamnya maka akan muncullah
kebahagiaan bagi umat atau masyarakat maupun anak-anak. Setidaknya ada 108
ayat di dalam Al-Qur‟an bicara tentang informasi. Wahyu Allah yang turun saat
bulan Ramadhan ini adalah peta bagi kehidupan manusia”55
Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa mempelajari Al-Qur‟an
berarti bagaimana membacanya, memahami maksudnya, dan menerapkan dalam
praktek kehidupan sehari-hari. Sedangkan mengajar berarti menyampaikan atau
meneruskan pesan AL-Qur‟an tersebut kepada saudara-saudara kita.
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C. Keutamaan, kiat-kiat dan metode Menghafal Al-Quran
1. Fadhilah/keutamaan di Dunia:
a. Hati tidak akan pernah merasa kosong.
Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas secara marfu yang
artinya:“Orang yang tidak mempunyai hafalan Al Quran sedikitpun adalah
seperti rumah kumuh yang mau runtuh”. (Hadits diriwayatkan oleh Tirmizi
dari Ibnu Abbas (2914), ia berkata hadits ini hasan sahih).56
b. Al-Qur‟an

menjanjikan

kebaikan,

berkah

dan

kenikmatan

bagi

penghafalnya.
Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yang artinya: ”Tidak
boleh ada seseorang berkeinginan kecuali dalam dua perkara, meminta
seseorang yang dituntut oleh Allah SWT Al-Qur‟an kemudian membacanya
sepanjang malam dan siang, jadi membaca tetangganya sambil membaca,
kemudian ia berkata, „Andaikan saya telah memilih si fulan bertanya, jadi aku
dapat dilakukan dengan si fulan dilakukan‟. (HR. Bukhari)57
c. Seorang Hafidz Al-Qur‟an adalah seseorang yang mendapat Tasyrif nabawi
( penghargaan khusus dari Nabi Muhammad SAW).
d. Hifdzul Quran adalah keluarga orang yang diberi ilmu.
e. Hafidz Quran merupakan keluarga Allah SWT yang berada diatas bumi.
f. Menghormati seorang penghafal Al-Qur‟an sama saja mengagungkan Allah
SWT.
Fadhilah/keutamaan di Akhirat:
a. Al-Qur‟an akan menjadi penolong (Syafa‟at) bagi penghafal.
Penghafal Qur‟an akan datang oada hari kiamat dan Al-Qur‟an berkata,
yang diartinya; “Wahai Tuhanku, bebaskanlah dia. Kemudian orang itu
dipakaikan mahkota keramah (kehormatan). Al-Qur‟an kembali meminta;
wahai Tuhanku, ridhailah dia. Maka Allah meridhainya dan perintahkan
kepada orang itu, bacalah dan teruslah naik (derajat-derajat surga) dan Allah
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menambahkan dari setiap ayat yang dibacanya tambahan nikmat dan
kebaikan.” (HR. Tarmidzi)58
b. Hifdzul Quran akan meninggikan derajat manusia surga.
Sabda rasulullah Shallallahu „alayhi wasallam, yang artinya:“Dari Sisyah
Radhiyallahu „anhu ia berkata, bahawasanya Rasulullah Shallallahu „alayhi
wasallam bersabda; jumlah tingkatan-tingkatan surga sama dengan jumlah
ayat-ayat Al Qur‟an. Maka tingkatan surga yang di masuki oleh penghafal Al
Qur‟an adalah tingkatan yang paling atas, dimana tidak ada tingkatan lagi
sesudah itu.
c. Bagi para penghafal kehormatan berupa Tajul Karomah (mahkota
kemuliaan).
Dari Abu Hurairah radhiyallahu „anhu, Nabi shallallahu „alaihi wa
sallam bersabda, yang artinya:Al-Quran akan datang pada hari kiamat, lalu
dia berkata, “Ya Allah, berikan dia perhiasan.” Lalu Allah berikan seorang
hafidz al-Quran mahkota kemuliaan. Al-Quran meminta lagi, “Ya Allah,
tambahkan untuknya.” Lalu dia diberi pakaian perhiasan kemuliaan.
Kemudian dia minta lagi, “Ya Allah, ridhai dia.” Allah-pun meridhainya.
Lalu dikatakan kepada hafidz quran, “Bacalah dan naiklah, akan ditambahkan
untukmu pahala dari setiap ayat yang kamu baca.” (HR. Tirmudzi 3164 dan
beliau menilai Hasan shahih).59
d. Kedua orang tua penghafal Al-Qur‟an mendapat kemuliaan.
Sabda rasulullah SAW:
“Dari Buraidah Al Aslami ra, ia berkata bahawasanya ia mendengar
Rasulullah SAW bersabda, yang artinya: “Pada hari kiamat nanti, Al Quran
akan menemui penghafalnya ketika penghafal itu keluar dari kuburnya. Al
Quran akan berwujud seseorang dan ia bertanya kepada penghafalnya:
“Apakah anda mengenalku?”
58
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Penghafal tadi menjawab; “saya tidak mengenal kamu.” Al Quran berkata;
“saya adalah kawanmu, Al Quran yang membuatmu kehausan di tengah hari
yang panas dan membuatmu tidak tidur pada malam hari. Sesungguhnya
setiap pedagang akan mendapat keuntungan di belakang dagangannya dan
kamu pada hari ini di belakang semua dagangan.
Maka penghafal Al Quran tadi di beri kekuasaan di tangan kanannya dan
diberi kekekalan ditangan kirinya, serta di atas kepalanya dipasang mahkota
perkasa. Sedang kedua orang tuanya diberi dua pakaian baru lagi bagus yang
harganya tidak dapat dibayar oleh penghuni dunia keseluruhannya.Kedua
orang tua itu lalu bertanya: “kenapa kami di beri dengan pakaian begini?”
Kemudian di jawab, “kerana anakmu hafal Al Quran.”
Kemudian kepada penghafal Al Quran tadi di perintahkan, “bacalah dan
naiklah ketingkat-tingkat syurga dan kamar-kamarnya.” Maka ia pun terus
naik selagi ia tetap membaca, baik bacaan itu cepat atau perlahan (tartil).
2. Kiat-Kiat Menghafal Al-Qur’an
a. Mempunyai niat yang benar dan ikhlas karena mengharapka ridho Allah
dalam menghafal Al-Qur‟an, dalam artian menghafal Al-Qur‟an itu bukan
karena ingin mencari popularitas atau ingin dipuji orang bahwa dia hafal
Al-Qur‟an disertai niat yang benar dan ikhlas maka niscaya Allah akan
memberikan pintu kemudahan baginya dalam menghafal.
b. Seseorang yang menghafal Al-Qur‟an karena Riya‟ ingin dilihat orang lain
maka tidak ada pahala baginya bahkan tidak akan mencium bau surga.
c. Senantiasa berdoa kepada Allah agar dimudahkan dalam menghafal AlQur‟an, tidak seorangpun memberikan kemudahan dalam menghafal AlQur‟an kecuali Allah.
3. Metode Tahfidz Al-Qur’an
Menurut Sa‟dullah metode menghafal Al-Qur‟an ada Lima yaitu:
a. Bin-Nazhar, yaitu membaca dengan cermat ayat-ayat Al-Qur‟an yang akan
dihafal dengan melihat mushaf Al_Qur‟an secara berulang-ulang. Proses BinNazhar ini hendaknya dilakukan sebanyak atau empat puluh kali yang
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dilakukan oleh para ulama terlebih dahulu. Selama proses BinNazhar ini
diharapkan calon Hafidz juga mempelajari makna dari ayat-ayat tersebut.
b. Tahfidz, yaitu menghafal sedikit demi sedikit ayat-ayat Al-Qur‟an yang telah
dibaca berulang-ulang secara Bin-Nazhar tersebut.
c. Talaqqi, yaitu menyetorkan atau memperdengarkan hafalan yang baru dihafal
kepada seorang guru atau Pembina. Proses Talaqqi dilakukan untuk
mengetahui hasil hafalan seorang calon Hafidz dan mendapatkan bimbingan
seperlunya.
d. Taqrir, yaitu mengulang hafalan atau men-sima‟-kan hafalan yang perlu
dihafalkan atau sudah pernah di-sima‟-kan kepada Pembina. Taqrir bertujuan
agar hafalan yang pernah dihafal tetap terjaga dengan baik. Selain itu juga bias
dilakukan dengan sendiri-sendiri dengan maksud melancarkan hafalan yang
telah dihafal.
e. Tasmi‟, yaitu memperdengarkan hafalan kepada orang lain baik kepada
persorangan maupun kepada Jama‟ah. Dengan Tasmi‟ ini seorang penghafal
Al-Qur‟an diketahui kekurangan pada dirinya, karena bias saja ia lengah
dalam mengucap huruf atau harakat, dengan Tasmi‟ seseorang akan lebih
berkonsentrasi dalam hafalan.60
Menurut Ahsin menyampaikan bahwa ada Lima metode yang dapat
dipergunakan dalam mengahfal Al-Qur‟an,antara lain:
a. Metode Wahdah (satu persatu), Metode wahdah adalah metode menghafal
satu persatuayat Al-Qur‟an dengan setiap ayat dibaca sebanyak sepuluh
kaliatau dua puluh kali, sampai hafal sempurna sebanyak satumuka. Setelah
ayat-ayat
urutannya.

tersebut

hafal

sempurna kemudiantinggal

menghafal

urut-
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b. Metode Kitabah (menulis), Metode ini dilakukan dengan terlebih dahulu
menulis satu persatu ayat yang akan dihafalkan dalam selembar kertas.
Metode ini hampir sama seperti metode wahdah, hanya saja ayat ditulis lebih
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dahulu. Dapat juga dilakukan dengan menulis ayat yang akan dihafal sebanyak
dua kali atau tiga kali.
c. Metode Sama‟i (mendengarkan), Metode ini dilakukan dengan mendengarkan
satu bacaan untuk dihafalkan, baik melalui bimbingan guru atau dengan
memutar rekaman ayat Al-Qur‟an. Metode ini efektif bagi tunanetra dan anakanak yang belum bisa membaca ayat Al-Qur‟an.
d. Metode Gabungan, Metode ini dilakukan dengan menggabungkan antara
metode wahdah dan kitabah. Setelah ayat dihafal kemudian diuji coba untuk
menuliskan ayat yang baru dihafal dengan tanpa melihat mushaf.
e. Metode Jama‟, Metode ini dilakukan dengan mebaca satu atau dua ayat secara
bersama-sama dipimpin oleh instructor (tutor).62
Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa metodedalam tahfidz AlQur‟an adalah Bin-Nazhar,Tahfizh, Talaqqi, Taqrir, Tasmi‟, Wahdah, Kitabah,
Sama‟,Gabungan, dan Jama‟.
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BAB IV
PENERAPAN TEKNIK KOMUNIKASI DALAM PEMBINAAN TAHFIDZ
AL-QURAN
A. Penerapan Teknik Komunikasi
1. Komunikasi Informatif
Penggunaan metode komunikasi informatif tanpa disadari merupakan
metode yang sangat sering digunakan, dengan menyampaikan pesan kepada
seseorang atausejumlah orang tentang hal-hal baru yang belum diketahui dengan
cara apa adanyayang berdasarkan sumber.
Berdasarkan hasil Observasi penulis di lapangan bahwa teknik komunikasi
informatif di terapkan dalam pembinaan tahfidz Al-Qur‟an terhadap siswa
Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Cendekia, sebelum dimulai kegiatan
tahfidz semua pembina berkumpul untuk membicarakan bagaimana cara
mengajak siswa untuk melakukan kegiatan menghafal dari sejak dini. Setelah
sekian lama dibicarakan salah satu pembina mengusulkan bagaimana mengajak
siswauntuk menghafalkan Al-Qur‟an tanpa adanya pro kontra dari masing-masing
siswa.Salah satu pembina ini bernama Shudar Syahid Jalaaludin, beliau membaca
salah satu buku mengatakan, “[b]agaimana mengajak anak asuh untuk melakukan
tahfidz itu dengan cara tidak memberikan kesadaraan kepada anak asuh kalau
akan dilaksanakannya kegiatan tahfidz ini.”63
Disitulah pembina mulai melaksanakan pembinaan kepada para anak asuh,
sebelumnya setelah berkumpul anak asuh diajak untuk mendo‟akan para donator
dengan membaca surat Yasiin, Tabarok, Waqi‟ah dan Ar-Rahman. Tetapi disini
pembina mewajibkan untuk menghafal surat yang akan dibacakan setiap
minggunya untuk para donatur. Inilah salah satu teknik komunikasi yang
diterapkan oleh pembina tahfidz.Setelah mereka menghafal surat yang ditentukan
oleh pembina dalam 3 bulan. Mereka diberikan gambaran-gambaran mengenai
63
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orang-orang yang menghafal Al-Qur‟an dan menyebutkan dari beberapa manfaat
dalam menghafal oleh pembina, diantaranya :
a. Kebahagiaan atau kemenangan di dunia dan akhirat, jika disertai dengan amal
saleh dan menghafalnya.
b. Tajam ingatannya dan cemerlang pemikirannya. karena itu para penghafal AlQur‟an lebih cepat mengerti, teliti, dan lebih apik karena banyak latihan untuk
mencocokan ayat serta membandingkan keporosnya.
c. Menghafal bisa mendorong seseorang untuk berprestasi lebih tinggi dari
teman-teman mereka yang tidak hafal dari banyak segi, sekalipun umur, dan
kecerdasan mereka.
d. Memiliki identitas yang baik dan berprilaku jujur. Seseorang yang hafal AlQur‟an sudah selayaknya bahkan menjadi suatu kewajiban untuk berprilaku
jujur dan berjiwa Qur‟ani. Identitas demikian akan terpelihara karena jiwanya
selalu mendapat peringatan dan teguran dari ayat-ayat Al-Qur‟an yang selalu
dibaca.
e. Fasih dalam berbicara, ucapannya benar dan dapat mengeluarkan fonetikarab
dari landasannya secar tabi‟i (alami).
f. Memiliki do‟a yang mustajab, orang yang hafal Al-Qur‟an yang selalu
konsekuen dengan predikatnya Hamalatul Qur‟an, yakni yang hafal Al-Qur‟an,
memahami dan mengamalkan isi kandungannya merupakan orang yang
dikasihi Allah SWT.64Setelah diberikan gambaran-gambaran seperti itu
pembina melihat perkembangan minggu berikutnya. Apakah siswa tersentuh
hatinya untuk melanjutkan hafalannya keSurat berikutnya, atau malah
meninggalkan surat yang sudah mereka hafalkan. Satu minggu berikutnya
pembina melihat antusias siswa untuk menghafal sehingga pembina senang
sekali akan hal ini. Siswapun tersentuh hatinya untuk melakukan hal yang sama
dan ingin menjadi seseorang yang Qur‟ani seperti orang yang sudah hafal Al-
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Qur‟an dengan dijuluki PenTahfidz yang handal, apabila saya giat menghafal
dan rajin belajar serta memperdalam ilmu agama. Saya akan seperti penTahfidz
yang ada sekarang ini. Jadi dengan memberikan gambaran-gambaran seperti
itu, pembina secara tidak langsung menyadarkan para penTahfidz sekarang
agar lebih giat lagi dalam menghafal, Dan tidak perlu lagidengan pemaksaan.
Kami melihatperkembangannya. Setiap minggunya para pentahfidz terlihat
lebih giat dan lebih percaya diri menyerahkan hasil hafalannya ayat demi ayat.
Mereka sadar akankebutuhan menghafal dalam dirinya masing-masing.
Beberapa peserta didik pun mengaku teknik komunikasi ini sangat efisien di
kalanganSekolah

Menengah

Pertama

Islam

Terpadu

Cendekia,

seperti

wawaancara yang disampaikan oleh salah satu siswa mengatakan, bahwa “[s]etiap
hari kami sering diberikan informasi dari Ustadz dan Ustadzah agar semua
kegiatan tahfidz berjalan dengan tertib”.65
Dari keterangan tersebut dapat dilihat bahwa, teknik komunikasi informatif
lebih sering digunakan saat di luar kelas belajar oleh para pembina tahfidz untuk
berkomunikasi kepada siswa tersebut.
2. Komunikasi Persuasif
Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan bahwa teknik komunikasi
persuasif diterapkan ketika pembina memberikan semangat kepada siswa agar
lebih giat lagi menghafal dengan menerapkan metode-metode yang mungkin bisa
membantu para penghafal untuk mengurangi kepayahan mereka dalam menghafal
metode ini juga diperkuat oleh Al-Qur‟an surat Al-Qalam ayat 22 yang berbunyi:

ْ َولَقَديَسَّرْ ن
ٍَاالقُرْ آنَلِل ِّذ ْك ِرفَهَ ْل ِمن ُّم َّد ِكر
“Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur‟an untuk pelajaran,
maka adakah yang mengambil pelajaran?”. (QS. Al-Qamar: 22)66
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Dalam menerapkan teknik komunikasi persuasif ini juga pembina diabantu
dengan startegi-strategi seperti meminta pengulangan ganda kepada penghafal
yang masih sulit untuk membacakan hafalan, tanpa beralih keayat berikutnya.
Apabila ada salah satu atau dua diantara mereka yang memiliki kekurangan dan
sulit dalam menghafal, pembina membimbingnya secara intensif, melalui tahaptahap sedikit demi sedikit sampai mereka bisa membacanya dengan lancar.
Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu ustadz
tahfidz Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Cendekia, yaitu ustadz Rochim
menyatakan.
“[T]eknik komunikasi persuasive ini yang sering digunakan dalam kegiatan
tahfidz Al-Qura‟an untuk memberikan motivasi pada siswa. Kami pernah
menceritakan tentang kesuksesanseseorang yang menghafal Al-Qur‟an,
itukansalah satu motivasi, kalau keberkahan dari menghafal Al-Qur‟an
banyaklah, habisjadi tahfizh biasanya orang yang dari pondok pesantren
pasti gak tebuanglah,misalnya minimal jadi imam di kota ataupun diluar
negeri, banyak imam-imamyang ada dipesantren dipanggil untuk menjadi
imam di luar negeri contohnyaMalaysia. Walaupun dia gak punya ijazah,
dimana pun dia diletak dia akan tetapditerima oleh masyarakat, jadi kalo
kita jadi santri gak usah takut menghafal karnaberkahnya banyak sekali.”67
Kemudian keterangan dari Ustadzah Astia Suarti, beliau juga mengatakan
bahwa, “[M]otivasi yang diberikan kepadasiswa saat mereka merasa jenuh
menghafal Al-Qur‟an, saya akan ceritakan pengalaman kami selama di
pesantren.Kalian itu masih enak karna kalian udah di sekolah modern, kalau
kami dulu dipesantren Al-Innayah, kalau kalian bosan apalagi kami lebih bosan,
karna kami jugasantri dulunya”.
Pembina juga menyiapkan dan menyediakan alat olaharaga dan
keterampilan untuk para penghafal. Sebelum dimulai kegiatan menghafal para
penghafal diminta untuk berolahraga sambil menunggu temannya yang belum
datang selama 15 menit, setalah itu penghafal diminta untuk melaksanakan shalat
duha, guna agar hafalan yang mereka lakukan dirumah tetap terjaga, dan siap
untuk disetorkan kepada pembina. Setelah mereka melakukan kegiatan menghafal
67
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mereka dipersilahkan mengikuti kegiatan keterampilan, bagi laki-laki bermain
marawis dan bagi perempuan belajar memasak di pimpin oleh pembina masingmasing. Sedangkan menurut Ustadz Syahid ia membaca dalam buku yang karang
oleh seprang tokoh yakni Ahmad Von Denfferada beberapa strategi dalam
menghafal Al-Qur‟an yaitu:jadikanlah kegiatan menghafal sebagai kegiatan
sehari-hari. Lakukan sedikit demi sedikit, walaupun walaupun sebentar, tetapi
teratur, kemudian baca dan hafalkan ayat-ayat tersebut dengan keras beberapa
kali, dan ulang kembali hafalan yang tadi dalam berbagai kesempatan seperti
dalam shalat.68
Kegiatan ini dilakukan oleh penghafal siswa Sekolah Menengah Pertama
Islam Terpadu Cendekia, dalam mencapai metode ini pembina merayu dan
membujuk agar mereka melakukan kegiatan ini dengan rasa ikhlas dalam hatinya.
Sehingga menimbulkan perubahan dalam dirinya dari adanya manfaat menghafal.
Sehingga dengan sendirinya penghafal dan mengikuti dan melaksanakan apa yang
telah dinformasikan oleh pembinanya. Teknik ini sangat efektif diterapkan dalam
pembinaan tahfidz ini menurut pembina, dengan diterapkannya teknik juga
pembina berusaha mendekatkan diri lebih dekat lagi dengan para penghafal, agar
mereka tidak takut dan grogi ketika menyetorkan hafalannya, disini juga pembina
membangunkan rasa percaya diri dari masing-masing penghafal agar tidak takut
dan pede ketika berhadapan dengan pembina.
Selain dari Pembina Tahfidz, penulis juga melakukan wawancara
denganalah satu siswaSekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Cendekia, siswa
juga mengatakan.
“[U]stad dan Ustadzah sering menceritakan sukses dalam meghafal AlQur‟an dan mereka juga sering memberikan motivasi kepada kami semua.
Salah satu motivasi yang sering di berikan ustadzah kepada kami yaitu
denganmengajarkan kami untuk selalu bermujahadah atau bersyukur kepada
Allah dan hormat kepada guru. Mengingatkan kami pada awal dari tujuan
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kami masukke sekolah ini untuk semata-mata untuk mendapatkan Ridho
nya Allah.”69
3. Komunikasi Instruktif / Koersif
Berdasarkan hasil observasi dilapangan penulis menemukan teknik
komunikasi instruktif/koersif ini diterapkan pada saat dimulainya pembinaan
sampai akhir pembinaan berlangsung. Teknik ini diterapkan dalam pembinaan
tahfidz dikarenakan pada awalnya anak asuh ketika mengetahui akan diadakannya
program tahfidz mereka tidak menyetujui kegiatan ini, dari mereka masingmasing berpendapat dan menolak diadakannnya kegiatan ini. Alasan merekapun
beragam, mulai dari mengerjakan pekerjaan rumah, membantu orang tua dan
sebagainya.
Dalam hal ini pembina menggunkan teknik komunikasi instruktif/Koersif,
dimana pembina memaksa siswanya untuk menghafal surat-surat tertentu pada
awalnya, tujuannyauntuk mendo‟akan orang tua saudara mereka yang sudah tiada.
Setelah mereka menghafal surat-surat yang diberikan oleh pembina, mereka mulai
diajak untuk menghafal Al-Qur‟an dari awal, dimulai dari juz 30 dan dilanjutkan
ke juz 1.
Informasi ini diberikan kepada siswa setelah mereka menghafal 4 surat
yang sudah ditentukan, disini pembina tidak terlalu merasa kesulitan dalam
mengajak siswa untuk memulai menghafal juz pertama, karena sebelumnya
pembina sudah memaksa mereka untuk menghafal surat yang 4 tersebut, yang
sudah ditentukan oleh pembina.Teknik ini juga diterapkan kepada para penghafal
ketika pembina mendapati penghafal yang mengganggu jalannya kegiatan tahfidz
dan tidak taat dalam mentaati peraturan tahfidz. Contohnya untuk anak penghafal
surat 30 juz atau anak-anak yang berumur 5-9 tahun, penulis mendapati ketika
observasi pembina sedang memberikan sanksi kepada anak tersebut untuk menulis
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dua kali lipat dari sebelumnya penulis berikan. Dan memberikan peringatan
kepada anak tersebut agar tidak mengulangi kesalahannya.
Para penghafal bisa mengambil pelajaran dari Al-Qur‟an sesuai dengan
perinta Allah diantaranya agar mudah menghafal Allah memberikan kemudahan
untuk orang-orang yang akan mengambil pelajaran dari Al-Qur‟an dengan
metode-metode yang diterapkan oleh pembina, diantaranya :
a. Metode (Thariqah) Wahdah
Metode ini adalah para penghafal diwajibkan untuk menghafal satu
persatuerhadap ayat-ayat yang hendak dihafal, setiap ayat bisa dibaca sebanyak
tujuh kali, atau 13 kali, atau lebih sehingga proses ini mampu membentuk pola
dalam bayangannya dan membentuk gerak refleks pada lisanny. Setelah membaca
satu persatu ayat yang hendak dihafal, penghafal harus mengulang-ulang. Untuk
menghafal cara seperti ini, maka langkah selanjutnya ialah membaca dan
mengulang-ngulang tiap ayat sehingga semakin banyak di ulang maka kualitas
hafalan akan semakin efektif.
b. Metode (Thariqah)Kitabah
Artinya menulis. Pada metode ini penghafal terlebih dahulu diminta untuk
menulis ayat-ayat yang akan dihafalnya pada buku yang memang sudah diberikan
oleh pembina, kemudian ayat-ayat tersebut dibacanya sehingga lancar dan benar
bacaannya, lalu dihafalnya. Menghafal bisa dengan metode Wahdah, atau berkalikali menuliskannya sehingga penghafal bisa dapat sambil memperhatikan dan
sambil menghafalnya dalam hati. Metode ini cukup praktis dan baik, karena
disamping membaca dengan lisan, aspek visual dengan menulis juga akan sangat
membantu dalam mempercepat terbentuknya pola hafalan dalam bayangannya.
c. Metode (Thariqah) Sima‟i
Artinya mendengar, mendengarkan sesuatu bacaan untuk dihafalkannya.
Metode ini akan sangat efektif bagi penghafal yang mempunyai daya ingat ekstra,
bagi anak-anak yang masih dibawah umur yang belum mengenal tulisan bacaan
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Al-Qur‟an. Pada metode ini dapat dilakukan dengan dua alternatif yaitu
mendengar dari yang membina, terutama bagi penghafal anak-anak, dan yang
kedua merekam terlebih dahulu ayat-ayat yang akan dihafalnya kedalam vita kaset
atau handpone sesuai dengan kebutuhan dan kemampunnya.
d. Metode (Thariqah) Jama‟
Metode ini ialah cara menghafal yang melakukan secara kolektif atau
secara bersama-sama dalam membacakan ayat yang akan dihafalnya, yang di
pimpin oleh seorang pembina. Pertama, pembina membaca satu ayat atau
beberapa ayat dan para penghafal menirukannya secara bersama-sama. Kemudian
pembinamembimbingnya dengan mengulang kembali ayat-ayat tersebut dan
penghafal mengikutinya sampai bacaannya baik dan benar. Selanjunya penghafal
mengikuti bacaan pembina sedikit demi sedikit mencoba melepaskan mushaf
(tanpa melihat mushaf) dan demikian seterusnya sehingga ayat-ayat sedang
dihafalnya itu benar-benar sepenuhnya masuk dalam bayangannnya. Metode ini
sangat efektif digunakan untuk penghafal juz 30, karena mereka belum bisa
membaca Al-Qur‟an sendiri, tanpa pembina.70
Sangsi yang diberikan kepada para penghafal ketika mereka becanda atau
mengganggu temannya yang sedangg menghafal, membuat mereka merasa
terbebani, sehingga pada setiap pertemuan mereka sangat berhati-hati ketika
meraka akan melakukan sesuatu. Ini sangat terlihat jelas ketika ada salah satu
penghafal yang sedang berbisik-bisik dengan temannya, mereka sangat berhatihati takut salah satu pembinanya melihat dia sedang berbicara dengan temannya,
dan mereka takut akan sangsi yang diterimanya. Seperti petikan dari wawancara
kepada Ustadz Rochim sebagai berikut :
“[T]eknik Komunikasi Instruktive karena para siswa masih dalam masa
labil atau baru beranjak remaja, jadi harus diberi tahu kalau apa-apa saja
yang boleh, karena ini termasuk dalam perintah, kalau melanggar yang
diperintahkan akan diberikan sanksi nya, jadi memang seperti sedikit
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paksaan, karena memang berawal dari paksaan biar lama-lama juga
terbiasa dengan aturan.”71
Sanksi yang diberikan kepada para penghafal ini merupakan perintah dan
peringatan yang diberikan kepada para pengahafal itu merupakan intruksi dalam
komunikasi. Sanksi yang diberikan kepada para penghafal ini tidak menimbulkan
ketakutan yang menjadikan para penghafal stress, tetapi hanya menimbulkan
ketakutan ketika para penghafal tidak menyetorkan hafalannya minggu ini.Teknik
Komunikasi Instruktif ini juga diterapkan ustadzah kepada paraSiswa.Salah satu
siswa menyatakan, bahwa “[k]etika ustadzah mendapati kami tidak sholat
berjama‟ah di mesjiddan datang terlambat saat jam Tasmi‟ maka bagi kami yang
melanggarnyaakan diberikanhukuman atau sangsi.”72
4. Hubungan Manusiawi
Dari pengamatan penulis melihat hubungan manusiawi ini dilakukan,
karena komunikasi ini dilakukan oleh pembina dan siswanya dimanapun mereka
beretemu. Jadi tidak hanya di Sekolah komunikasi mereka berlangsung, diluar
Sekolah pun mereka berkomunikasi dengan baik, sebagaimana mereka lakukan di
Sekolah, sehingga siswa tersebut merasa selalu diperhatikan, sehingga
menimbulkan kesenangan dan hubungan sosial yang baik antara pembina dan
siswa. Pembina selalu bertanya sudah sampai mana hafalannya. Penulis
menyimpulkan teknik komunikasi persausif dan hubungan manusiwilah yang
paling efektif dan paling banyak dilakukan, seperti petikan dari wawancara
kepada Ustadz Syahid, bahwa:
“[T]eknik Hubungan Manusiawi, karena para siswa dengan Pembina
maupun guru lainnya harus bisa berkomunikasi dimanapun bertemu,
sehingga siswa bisa berhubungan sosial dengan Pembina secara baik.”73
Melalui wawancara dengan beberapa siswa, siswa ini juga mengatakan, bahwa
“[p]embina dan Guru juga selalu bertanya kepada kami siswa-siswanya sudah
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sampai mana hafalannya.”74“[y]a, jadi kami sebagai siswa merasa kami selalu
diperhatikan, sehingga kami merasakan senang dan menimbulkan hubungan sosial
yang baik dengan Pembina maupun para Guru.”75
Dari penjelasan pada bab-bab diatas, dalam menjalankan tugasnya Sekolah
Menengah Pertama Islam TerpaduCendekia memberikan sebuah wacana yang
dapat menunjang kegiatan pembinaan terhadap para pembina dan guru, dalam
kegiatan pembinaan sekolah ini memberikan arahan-arahan yang sudah
memberikan pelayanan yang sangat baik, namun dalam keberhasilan ini target
yang ditempuh mempunyai hambatan-hambatan tersendiri, baik hambatan yang
bersifat individual maupun hambatan yang bersifat organisasional. Peneliti ingin
menunjukan bahwa setiap keberhasilan yang diraih adalah mempunyai hambatan
tersendiri, dalam hambatan yang bersifat individual tentunya berbeda dengan
hambatan yang bersifat organisasional, tapi peneliti ingin menjelaskan bahwa
hambatan disini hanya sebatas adanya ketidak percayaan diri yang menghambat
pada upaya keberhasilan yang mutlak.Berbagai upaya kegiatan yang diberikan
kepada para penghafal yang sesuai dengan metode tahfidz sudah cukup
memberikan bantuan kepada para pengahfal dengan baik. Namun hambatan tetap
timbul dalam pelaksanaan pembinaan tahfidz ini.
B. Faktor Penunjang dan Penghambat Teknik Komunikasi dalam
Pembinaan Tahfidz Al-Qur’an
1. Faktor Penghambat
a. Masih belum bisa membaca sehingga Pembina harus mengajarkan
membacanya dan membenahi bacaan.
b. Banyak ayat-ayat yang sudah dihafal lupa lagi, malas untuk mengulangulang lagi hafalannnya.
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c. Apabila penghafal tidak hafal dengan hafalnnya minggu ini maka anak
tersebut tidak hadir, karena takut dimarahi sama pembina.
d. Tidak diasramakannya anak asuh tersebut, sehingga pembinaan belum
begitu efektif.
e. Masih kurangnya tenaga pembina.
f. Merasa Kangen dengan Keluarga terutama Orang Tua.
g. Kurangnya waktu.
h. Rasajenuh.
g. Masih banyak penghafal merasa ngantuk.
h. Kurangnya semangat dari para penghafal ketika tidak ada jadwal
santunan setiap minggunya.
i. Adanya masalah pribadi.
j. Kurangnya kasih sayang dari kedua orang tua, membuat membina
kewalahan untuk dibina.
Seperti hasil dari wawancara kepada Ustadz/Ustadzah sebagai pembinaan
Tahfidz

Al-Qur‟an

di

Sekolah

Menengah

Pertama

Islam

Terpadu

Cendekiamengatakan bahwa, “[y]ang menjadi faktor penghambat, pertama karena
kangen sama keluarga, kedua,terjadi masalah dengan temannya, misalnya lagi ada
pertengkaran, ketigakurangnya membaca sebelum menghafal.”76
Kemudian keterangan dari Ustadzah Suarti, beliau mengatakan bahwa,
“[R]asa jenuh, serta bacaan yangbelum fasih, rasa kemauan yang kurang, dan niat
yang belum kuat, tingkat tanggapsiswa itu berbeda-beda, ada yang lambat dan ada
yang cepat namun malas,disitulah peran pembina untuk memotivasinya”77
Adapun wawancara dengan beberapa siswa Sekolah Menengah Pertama
Islam Terpadu Cendekia, Aurel juga mengatakan bahwa, “[K]endala dari
menghafal adalah kurangnya waktu dalam menghafal, sering mengantuk, dan
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banyak ayat-ayat yang sudah lupa.”78 Kemudian Rudi juga mengatakan bahwa,
“[f]aktornya, mengantuk, jenuh, kurangnya niat menghafal, ada yang belum bisa
membaca dan ada juga masalah pribadi sehingga susah dalam menghafal.”79
Hasil di atas, peneliti melihat bahwa segala aktivitas yang dilakukan oleh
mereka didasari dengan paham imbalan, dengan kata lain apapun yang
merekalakukan mempunyai imbalan yang nyata, sehingga untuk melakukan
perbuatanyang tidak terlihat bentuk hasilnya maka mereka kurang bersemangat
datang untuk menyetorkan hafalannya. Disinilah harus kita cermati sebagai
kalangan intelektual, bahwa upaya untuk menembus hal itu dibutuhkan
pemikiran-pemikiran yang akurat. Dan peran yayasan sosial berpacu dalam
menembus organisasional.
2. Faktor Pendukung
a. Adanya dorongan yang cukup kuat antara teman dan pembina agar para
penghafal tetap datang da mau mengafal setiap minggunya.
b. Adanya daya tarik yang dianjurkan oleh sekolah guna memperbaiki
kehidupannya serta berkomunikasi dengan baik terhadap individu
masing-masing.
c. Menggunakan metode El-Tahfidh untuk pembinaan Tahsin.
d. Adanya partisipasi atau peran saudara, orang tua, dan orang-orang
terdekat

dari

seseorang

penghafal

sehingga

mereka

merasa

mendapatkan dukunganyang sangat besar terutama dari pihak-pihak
yang selama ini sangat dekat dengan mereka.
Seperti hasil dari wawancara kepada Ustadz syahid mengatakan bahwa, “[s]alah
satu faktor pendukung dalam pembinaan tahfidz di Sekolah Menengah Pertama
Islam Terpadu ini adalah menggunakan metode El-Tahfidh kepada siswa.”80
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Walaupun begitu kegiatan tahfidz tetap berlangsung sampai saat ini,
dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pembina dengan selalu memberikan
motivasi, arahan dan meyakini benar-benar tujuan dan fadhilah menghafal . Agar
hatinya tetap bersih dan suci (saliim), sangat perlu bagi anak asuh untuk
memperbanyak amal-amal shalih dan istighfar serta banyak-banyak berdoa
kepada Allah SWT. Hal ini sangatlah diperlukan oleh siwa atau menghafal AlQur‟an lainnya, karena ini untuk membekali diri anak asuh agar mampu bersabar,
bersemangat, dan tidak kenal putus asa dalam menghadapi problematika
menghafal Al-Qur‟an.
3. Solusi Mengurangi Tingkat Hambatan dalam Melakukan Kegiatan
Tahfidz
a. Mengasramakan siswa dalam jangka waktu dekat, agar kegiatan
tahfidz berjalan lebih efektif lagi.
b. Ciptakan suasana baru, yang bisa menarik perhatian lebih dari para
penghafal, agar mereka lebih bersemangat lagi mengafalnya.
c. Berikan perhatian khusus kepada para penghafal, agar mereka
merasakan nyaman, hangat jika mereka sedang berhadapan dengan
para pembina.
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BAB V
PENUTUPAN
A. Kesimpulan
Setelah meneliti, menelaah dan mengkaji berbagai data dari babbabsebelumnya, maka untuk mengakhiri pembahasan skripsi ini penulis
dapatmenarik kesimpulan:
1. Dalam Proses tahfidz Al-Qur‟an terdapat teknik komunikasi yang merupakan
komunikasi paling efektif digunakan, melalui dalam proses belajar mengajar,
serta menghafal Al-Qur‟an.
2. Teknik komunikasi yang di terapkan dalam pembinaan tahfiz Qur‟an di
Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu ini adalah:
a. Komunikasi Informatif antara ustadz/ustadzah dan siswa di Sekolah
Menengah Pertama Islam Terpadu Cendekia yakni adanya pemberitahuan
informasi kegiatan tahfidz, komunikasi ini juga digunakan diluar jam
sekolah.
b. Komunikasi Persuasif antara Pembina dan siswa yakni adanya memberikan
motivasi baik menceritkan tentang kesuksesan seseorang yang menghafal
Al-Qur‟an agar mereka tidak pernah merasakan kejenuhan saat menghafal,
Karena pada dasarnya saat menghafal mereka membutuhkanmotivasi dan
penyemangat. Dan dalam hal ini mereka ingin mendapatkanperlakuan yang
baik dan perhatian yang penuh dalam melakukan kegiatanmenghafal AlQur‟an.
c. Komunikasi Intruksi antara Pembina dan siswa yakni didws sksn dikenakan
sanksi atau hukuman apabila melaggar peraturan, kelihatannya keras tapi ini
sebagai memberikan siswa rasa takut akan kesanksian yang diberikan
Pembina kepada siswa, sehingga siswa tidak melanggarnya.
d. Komunikasi Hubungan Manusia bertujuan untuk memberikan perhatian
kepada siswa walaupun diluar jam sekolah aau diluar kegiatan tahfidz agar
sikap sosial akan timbul kepada setiap siswa.
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Dari ketiga macam teknik tersebut yang paling banyak di gunakan
adalahkomunikasi informatif dan komunikasi persuasif.
3. Dalam proses tahfidz Al-Qur‟an terdapat beberapa faktor penghambat faktor
penduung pada proses tahfidz Al-Qur‟an, untuk faktor penghambat meliputi:
a. Masih belum bisa membaca.
b. Banyak ayat-ayat lupa.
c. Malas untuk mengulang-ulang lagi hafalannnya.
d. Tidak diasramakan.
e. Masih kurangnya tenaga pembina.
f. Merasa Kangen Orang Tua.
g. Kurangnya waktu.
h. Rasajenuh.
i. Merasa ngantuk.
j. Adanya masalah pribadi, dan Kurangnya kasih sayang dari kedua orang
tua.
Sedangkan faktor pendukung dari hasil wawancara meliputi:
a. Adanya dorongan yang cukup kuat antara teman dan pembina.
b. Adanya daya tarik yang dianjurkan oleh sekolah.
c. Menggunakan metode El-Tahfidh untuk pembinaan Tahsin.
d. Adanya partisipasi atau peran saudara, orang tua, dan orang-orang terdekat
dari

seseorang

penghafal

sehingga

mereka

merasa

mendapatkan

dukunganyang sangat besar terutama dari pihak-pihak yang selama ini
sangat dekat dengan mereka.
B. Implikasi
Sebagai generasi penerus bangsa dan ali ulama masa depan, para orang tua
diharapkan dapat mendidik anak-anak mereka dalam ilmu agama terutama dalam
menghafal Al-Qur‟an merupakan sumber utama dan pertama ajaran Islam. AlQur”an adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, untuk
disampaikan pada umat manusia sebagai salah satu Rahmat yang tiada taraNya
bagi alam semesta. Di dalamnya terkumpul Wahyu Ilahi yang menjadi petunjuk,
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pegangan dan pedoman hidup manusia dalam mencapai kebahagiaan dan
kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat.
Seperti yang kita ketahui pada Zaman milenial atau lebih sering disebut
dengan era milenial membawa perkembangan yang sangat pesat di dunia, namun
anak muda sekarang jauh mementingkan kecanggihan dalam ilmu teknolohi
dibandingkan untuk menghafal Al-Qur‟an.
Dunia tanpa seorang Hufadz (para penghafal) Al-Qur‟an akan sepi dari
suasana Al-Qur‟an yang semarak, dengan adanya Sekolah Menengah Pertama
Islam Terpadu Cendekia bisa mendidik siswa untuk menghafal Al-Qur‟an.
Sesuai dengan skripsi yang penulis susun, maka penulis dapat memberi
saran-saran yang berguna untuk bahan masukan bagi pembaca, yaitu sebagai
berikut:
1. Kepada pembinaan tahfidz, Pembina harus berupaya lebih jauh lagi mengajak
agar para penghafal lebih giat lagi menghafal Al-Qur‟annya.
2. Dalam kegiatanan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu harus
dipersiapkan pembinaan-pembinaan yang professional guna mencetak caloncalon tahfidz yang muda.
3. Untuk mendapatkan hafalan yang baik, para penghafal harus ada
memperhatikan hal-hal seperti; Niat yang Ikhlas dari calon penghafal, harus
ada Pembina, harus menggunakan satu huruf saja dan mengulang-ulang ayatayat yang sudah dihafal sehingga tidak lupa.
4. Pembinaan tahfidz, harus berupaya lebih giat lagi memberikan semangat dan
motivasi agar mengurangi masa jenuh siswa agar hafalnya teru bertambah.
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