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ABSTRAK 

 

Sulissatul Hasanah, 2022. Strategi Guru Tahfiz dalam Meningkatkan Hafalan 

Al-Qur’an Siswa di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok 

Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember. Tesis Program 

Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri 

Kh. Achmad Siddiq Jember, Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Titiek 

Rohanah Hidayati, M.Pd. Pembimbing II: Dr. Saihan, S.Ag., M.Pd.I. 

 

Kata Kunci: strategi guru, hafalan Al Qur’an 

 

Dalam kegiatan menghafal Al-Qur’an bukan sebuah perkara yang mudah. 

Dalam menghafal Al-Qur’an tidak semua orang bisa. Mengingat kemampuan 

siswa yang berbeda-beda. Dalam kegiatan menghafal Al-Qur’an di sekolah 

seorang guru mempunyai peranan penting terhadap keberhasilan siswa untuk 

menghafalkannya dengan baik. Dalam menghafal Al-Qur’an tidak semua guru 

mampu menerapkan strategi pembelajaran dengan baik hal ini bisa dilihat dari 

kesulitan siswa dalam menghafal Al-Qur’an. Seorang guru harus mampu memilih 

strategi yang tepat agar siswa mampu menghafal Al-Qur’an secara efektif dan 

efisien sesuai dengan tujuan yang sudah diterapkan. 

Fokus dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan strategi 

klasikal dalam meningkatkan hafalan Al-Qur’an di Madrasah Tsanawiyah (MTs) 

Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember? 2) 

Bagaimana pelaksanaan strategi kelompok kecil dalam meningkatkan hafalan Al-

Qur’an di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam 

(Nuris) Antirogo Kab. Jember?, 3) Bagaimana pelaksanaan strategi individu 

dalam meningkatkan hafalan Al-Qur’an di Madrasah Tsanawiyah (MTs) 

Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember Jember? 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan pelaksanaan 

strategi klasikal dalam meningkatkan hafalan Al-Qur’an di Madrasah Tsanawiyah 

(MTs) Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember 2) 

Mendeskripsikan pelaksanaan strategi kelompok kecil dalam meningkatkan 

hafalan Al-Qur’an di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok Pesantren 

Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember. 3) Mendeskripsikan pelaksanaan 

strategi individu dalam meningkatkan hafalan Al-Qur’an di Madrasah Tsanawiyah 

(MTs) Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember 

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori strategi 

pembelajaran klasikal Pestalozzi, teori strategi kelompok kecil (cooperative 

learning) Bern dan Erickson,  teori strategi pembelajaran individual Rowntree. 

Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian 

yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo 

Kab. Jember. Kehadiran peneliti sebagai key instrument. Teknik penentuan 

subyek penelitian dilakukan secara purposive. Sumber data yang digunakan 

adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data 

yaitu: wawancara, observasi, dokumentasi. Analisis data menggunakan deskriptif 
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kualitatif dengan model Miles dan Huberman, Keabsahan data yang digunakan 

adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

 

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Pelaksanaan strategi klasikal 

dalam meningkatkan hafalan Al-Qur’an di Madrasah Tsanawiyah (MTs) 

Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember yaitu 

dengan menerapkan metode menghafal Al-Qur’an bin Nazar yang dikemas 

dengan secara klasikal atau berkelompok dengan alokasi waktu 1 jam dan siswa 

membaca Al-Qur’an minimal 10 kaca setiap harinya dan Ustad maupun ustadhah 

menyimak siswa yang sedang menghafalkan Al-Qur’an dan membenarkan bacaan 

siswa yang terdapat kesalahan. 2. Pelaksanaan strategi kelompok kecil dalam 

meningkatkan hafalan Al-Qur’an di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan 

Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember yaitu dengan 

menerapkan metode menghafal Al-Qur’an dengan metode Tasmi’ atau menyimak 

hafalan temannya secara bergantian dengan alokasi waktu 1 jam dengan cara 

siswa dikelompokkan menjadi kelompok kecil yang terdiri dari 3-4 orang, ustad 

dan ustadzah mengontrol hafalan siswa melalui buku catatan. Adapun bentuk 

evaluasi yang dilakukan yaitu menggunakan tes sambung ayat. 3. Pelaksanaan 

strategi individu dalam meningkatkan hafalan Al-Qur’an di Madrasah Tsanawiyah 

(MTs) Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember 

yaitu dengan menerapkan metode menghafal Al-Qur’an dengan metode muraja’ah 

per individu dengan alokasi waktu melebihi 1 jam. Setiap siswa minimal 

menyetorkan hafalannya 1 kaca dalam sehari. Adapun target yang diberikan guru 

kepada siswa adalah 1 juz dalam 1 minggu. Setiap 1 semester siswa menyetorkan 

hafalannya kepada kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok 

Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember kriteria penilaian yang 

diberikan kepada siswa adalah kemampuan dari segi tajwid dan kelacaran dalam 

menghafalkan. 
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ABSTRACT 

 

Sulissatul Hasanah, 2022. Teacher Tahfiz's Strategy in Improving Students' Al-

Qur'an Memorizing at the Outstanding Madrasah Tsanawiyah (MTs) 

Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember. Thesis of 

Postgraduate Islamic Education Study Program, State Islamic 

University Kh. Achmad Siddiq Jember, Advisor I : Prof. Dr. Hj. Titiek 

Rohanah Hidayati, M.Pd. Advisor II: Dr. Saihan, S.Ag., M.Pd.I. 
 

Keywords: teacher strategy, memorizing the Qur'an 

 

In the activity of memorizing the Qur'an is not an easy matter. In memorizing 

the Qur'an not everyone can. Given the different abilities of students. In memorizing 

the Qur'an at school, a teacher has an important role in the success of students to 

memorize it well. In memorizing the Qur'an, not all teachers are able to apply 

learning strategies well, this can be seen from the difficulty of students in memorizing 

the Qur'an. A teacher must be able to choose the right strategy so that students are 

able to memorize the Qur'an effectively and efficiently in accordance with the 

objectives that have been applied. 

The focus of the research in this study are: 1) How is the implementation of 

classical strategies in improving the memorization of the Qur'an at The Outstanding 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. 

Jember? 2) How is the implementation of the small group strategy in improving the 

memorization of the Qur'an at The Outstanding Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pondok 

Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember?, 3) How is the implementation 

of individual strategies in improving the memorization of the Qur'an at The 

Outstanding Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) 

Antirogo Kab. Jember? 

The research objectives in this research are: 1) Describe the implementation of 

classical strategies in improving the memorization of the Qur'an at The Outstanding 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. 

Jember. 2) Describe the implementation of a small group strategy in improving the 

memorization of the Qur'an at The Outstanding Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pondok 

Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember. 3) Describe the implementation 

of individual strategies in improving the memorization of the Qur'an at The 

Outstanding Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) 

Antirogo Kab. Jember. 

The theory used in this study is the theory of classical learning 

strategies Pestalozzi's classical learning strategy theory with a focus on research 

on the implementation of classical strategies,theory of cooperative learning Bern 

and Erickson'swith a research focus on implementing small group strategies, 

Rowntree's individual learning strategy theory with a focus on implementation 

research. individual strategy 

The approach used is qualitative research. The type of research used is 

descriptive research. The research location is at MTS Nuris Jember. The presence 

of the researcher as a key instrument. The technique of determining the research 

subjects was carried out purposively. The data sources used are primary data 
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sources and secondary data sources. Data collection techniques are: interviews, 

observation, documentation. Data analysis used descriptive qualitative with Miles 

and Huberman model. The validity of the data used is source triangulation and 

technical triangulation. 

The results of this study are as follows: 1. Implementation of the classical 

strategy in improving the memorization of the Qur'an at The Outstanding 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo 

Kab. Jember, namely by applying the method of memorizing the Qur'an bin Nazar 

which is packaged classically or in groups with an allocation of 1 hour and 

students read the Qur’an at least 10 glasses every day and Ustad and Ustadz listen 

to students who are memorizing the Koran and correct students' readings that have 

errors. 2. Implementation of a small group strategy in improving the 

memorization of the Qur'an at The Outstanding Madrasah Tsanawiyah (MTs) 

Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember, namely by applying 

the method of memorizing the Qur'an with the Tasmi' or listening to the 

memorization of friends in turn with an allocation of 1 hour by means of students 

being grouped into groups. small group consisting of 3-4 people, ustad and 

ustadzah control students' memorization through notebooks. The form of 

evaluation that is carried out is using a paragraph connecting test. 3. 

Implementation of individual strategies in improving the memorization of the 

Qur'an at The Outstanding Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pondok Pesantren Nurul 

Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember, namely by applying the method of 

memorizing the Qur'an with the muraja'ah method per individual with a time 

allocation of more than 1 hour. Each student must deposit at least 1 glass of 

memorization in a day. The target given by the teacher to students is 1 juz in 1 

week. Every 1 semester students deposit their memorization to the head of The 

Outstanding Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) 

Antirogo Kab. Jember. The assessment criteria given to students are the ability in 

terms of recitation and fluency in memorizing. 
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البحثملخص   

مدرسة داخلية اسرتاتيجية املعلم حتفظ يف حتسني حفظ القرآن يف مدرسة التسناوية , 2022سوليسات الحسنة,
. البحث. برنامج دراسة الرتبية األسالمية جامعة الدولة إسالمية نور اإلسالم )نوريس( أنتريوغو كاب. مجرب 

احلج تيتيك روهانا هدايايت املاجستري,و , املشرف : األستاذ. دكتور 1اإلسالمية خ.أمحد صديق مجرب, املشرف 
 : دكتور سيحان املاجستري األسالمية.2
  

 : اسرتاتيجية املعلم ، حفظ القرآنالكلمات المهّمة 

يف نشاط حفظ القرآن ليس باألمر السهل. يف حفظ القرآن ال يستطيع اجلميع ذلك. نظرا الختالف قدرات 
القرآن يف املدرسة ، يلعب املعلم دورًا مهًما يف جناح الطالب يف حفظه جيًدا. يف حفظ القرآن  حفظالطالب. يف 

اسرتاتيجيات التعلم بشكل جيد ، وميكن مالحظة ذلك من صعوبة الطالب يف  تطبيق، ال يستطيع مجيع املعلمني 
حىت يتمكن الطالب من حفظ  حفظ القرآن. جيب أن يكون املعلم قادرًا على اختيار االسرتاتيجية الصحيحة

 .تطبيقهاالقرآن بفعالية وكفاءة وفًقا لألهداف اليت مت 
( كيف يتم تنفيذ االسرتاتيجيات الكالسيكية يف حتسني حفظ القرآن يف 1حمور البحث يف هذه الدراسة هو:

( كيف يتم تنفيذ 2؟  مدرسة داخلية إسالمية نور اإلسالم )نوريس( أنتريوغو كاب. مجربالتسناوية املمتازة  مدرسة
مدرسة داخلية إسالمية نور اإلسالم اسرتاتيجية اجملموعة الصغرية يف حتسني حفظ القرآن يف مدرسة التسناوية 

( كيف يتم تنفيذ االسرتاتيجيات الفردية يف حتسني حفظ القرآن يف حتسني 3؟ )نوريس( أنتريوغو كاب. مجرب 
 ؟لية إسالمية نور اإلسالم )نوريس( أنتريوغو كاب. مجرب مدرسة داخحفظ القرآن يف مدرسة التسناوية 

النظرية املستخدمة يف هذا البحث هي نظرية اسرتاتيجية التعلم الكالسيكية لبيستالوزي مع الرتكيز البحثي على 
، نظرية مع الرتكيز على حبث تنفيذ إسرتاتيجية اجملموعة الصغرية  التعلم التعاوين تنفيذ اإلسرتاتيجية الكالسيكية ،
  مع الرتكيز على أحباث تنفيذ اإلسرتاتيجية الفردية راونرتي إسرتاتيجية التعلم الفردي اخلاصة ـ

مدرسة داخلية إسالمية نور اإلسالم التسناوية  مدرسةالنهج والنوع املستخدم هو البحث النوعي. موقع البحث يف 
مت تنفيذ تقنية حتديد موضوعات البحث بشكل . حضور الباحث كأداة رئيسية. )نوريس( أنتريوغو كاب. مجرب 

. مصادر البيانات املستخدمة هي مصادر البيانات األولية ومصادر البيانات الثانوية. تقنيات مجع .مقصود
 Miles and   استخدم حتليل البيانات الوصفية النوعية مع النموذج البيانات هي: املقابالت واملالحظة والتوثيق

Huberman .وصحة البيانات املستخدمة هي تثليث املصدر والتثليث الفين ، 
 . تنفيذ االسرتاتيجية الكالسيكية يف حتسني حفظ القرآن يف1وجاءت نتائج هذه الدراسة على النحو التايل: 

، وذلك بتطبيق طريقة  مدرسة داخلية إسالمية نور اإلسالم )نوريس( أنتريوغو كاب. مجرب   التسناوية مدرسة
حفظ القرآن بن نزار املعبأ كالسيكياً أو يف شكله. جمموعات ختصص هلا ساعة واحدة ويقرأ الطالب القرآن على 
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أكواب كل يوم ويستمع األستاذ واألستاد إىل الطالب الذين حيفظون القرآن ويصححون قراءات  11األقل 
   التسناوية مدرسة يف جملموعة الصغرية يف حتسني حفظ القرآن يف. تنفيذ إسرتاتيجية ا2الطالب اليت هبا أخطاء. 

 ، أي من خالل تطبيق طريقة حفظ القرآن مدرسة داخلية إسالمية نور اإلسالم )نوريس( أنتريوغو كاب. مجرب 
أو االستماع إىل حتفيظ األصدقاء بالتناوب. ختصيص ساعة واحدة عن طريق جتميع الطالب يف  بطريقة التسمي

أشخاص ، يتحكم األستاذ واألستاد يف حفظ الطالب من خالل  4-3وعات ، جمموعة صغرية تتكون من جمم
. تنفيذ االسرتاتيجيات الفردية يف حتسني 3الدفاتر. يستخدم شكل التقييم الذي يتم إجراؤه اختبار ربط الفقرة. 

، أي  )نوريس( أنتريوغو كاب. مجرب مدرسة داخلية إسالمية نور اإلسالم   التسناوية مدرسة يف حفظ القرآن يف
بتطبيق طريقة حفظ القرآن بطريقة املراجعة لكل فرد مع ختصيص وقت أكثر من ساعة. جيب على كل طالب 
إيداع كوب واحد على األقل من احلفظ يف اليوم. اهلدف الذي قدمه املعلم للطالب هو جزء واحد يف أسبوع 

مدرسة داخلية إسالمية نور   التسناوية مدرسة يف حفظهم إىل رئيس واحد. يقوم الطالب كل فصل دراسي بإيداع
معايري التقييم املعطاة للطالب هي القدرة من حيث التالوة والطالقة يف  .اإلسالم )نوريس( أنتريوغو كاب. مجرب 

 .احلفظ
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Guru merupakan pendidik yang menjadi tokoh panutan bagi para 

peserta didik dan lingkungannya. Kaitannya dengan hal ini seorang guru harus 

memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, 

wibawa dan disiplin. Guru adalah orang yang sangat berpengalaman dalam 

bidang profesinya dengan keilmuan yang dimilikinya dan dapat menjadikan 

peserta didik orang yang cerdas.
1
  

Seorang guru dalam melaksanakan tugasnya harus mengetahui dan 

memiliki gambaran yang menyeluruh mengenai bagaimana proses belajar 

mengajar itu terjadi, serta langkah-langkah apa yang diperlukan sehingga 

tugas keguruan dapat dilaksanakan dengan baik dan memperoleh hasil yang 

sesuai dengan tujuan. Seorang guru yang memiliki strategi akan mempunyai 

pedoman dalam bertindak, dengan berbagai alternatif pilihan yang mungkin 

dapat dan harus ditempuh. Sehingga kegiatan belajar mengajar dapat 

berlangsung secara sistematis, terarah dan efektif. Dengan demikian strategi 

dapat sedikit banyak akan membantu memudahkan guru dalam melaksanakan 

tugasnya.
2
 

Adapun ayat Al-Qur’an yang memberikan petunjuk tentang  bagaimana 

seharusnya seorang guru berbuat dan bersikap untuk menjalankan tugasnya 

yaitu terdapat di dalam QS. An-Nahl ayat 125. 

                                                           
1
 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zein, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2010), 112. 
2
 Anissatul Mufarokah, Strategi Belajar Mengajar, (Yogyakarta: Teras, 2009), 2. 
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Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 

yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui 

orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. An-Nahl ayat 125).
3
 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh seorang guru. Oleh 

karena itu agar pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan baik seorang 

guru mempunyai tanggung jawab  untuk memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembelajaran. Dalam proses pembelajaran guru harus selalu 

mencari cara-cara baru untuk menyesuaikan dengan situasi siswa. Strategi 

yang digunakan haruslah bervariasi untuk menambah pemahaman siswa. 

Mejadi seorang guru adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya dengan penuh keikhlasan dan mengharapkan ridha Allah swt. 

Menjadi seorang guru menuntut kesanggupan dalam setiap hal.
4
 

Berhubungan dengan hal tersebut hendaknya seorang guru mampu 

mengembangkan strategi belajar mengajar, harus menguasai pengetahuan 

yang cukup tentang pendekatan dalam belajar mengajar, macam-macam 

media, keterampilan mengajar, serta komponen-komponen yang terkait 

dengan proses belajar mengajar. Tugas seorang guru tidak saja seharusnya 

diperlukan sebagai suatu tugas yang profesional, tetapi adalah wajar bilamana 

                                                           
3
 DEPAG RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung: Jabal, 2010), 281. 

4
 Mazro’atus Sa’adah, Metode Pengajaran Dalam Qs An-Nahl, Volume 5 No 1 (Januari 2016), 63. 
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melihatnya sebagai suatu profesi utama, karena mengajar antara lain berarti 

turut menyiapkan subjekdidik ke arah berbagai jenis profesi.
5
 

Adapun di dalam UU RI No. 14 Th 2005 tentang guru dan dosen pasal 

1 disebutkan bahwa: 

“Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 

didik”
6
 

Keberadaan peserta didik dalam proses pembelajaran, sedikit banyak 

dipengaruhi oleh figur seorang guru. Dimana seorang guru menjadi salah satu 

sumber ilmu, dan dituntut untuk mentransfer ilmunya menggunakan berbagai 

metode. Salah satunya dengan adanya penggunaan strategi yang beraneka 

ragam dan tepat diterapkan kepada peserta didik. 

Kenyataannya tidak semua peserta didik memiliki kemampuan 

menyerap materi pembelajaran secara maksimal, maka perlu strategi belajar 

mengajar yang tepat. Metode merupakan salah satu cara yang digunakan 

seorang guru untuk mengiplementasikan rencana yang sudah disusun dalam 

sebuah kegiatan agar tujuan mampu dicapai secara maksimal. Ini berarti 

metode yang digunakan seorang guru untuk merealisasikan strategi yang telah 

ditetapkan.
7
 

Seorang guru diharuskan mampu memilih strategi yang tepat agar 

peserta didik mampu belajar secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan 

                                                           
5
 Abd. Muis Thabrani, Pengantar & Dimensi-Dimensi Pendidikan, (Jember:STAIN Jember Press, 

2013), 29. 
6
  Undang-undang RI. No 14 Th 2005, Tentang Guru dan Dosen (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 3. 

7
 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan ( Jakarta: 

Kencana, 2007), 145. 
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yang diharapkan. Namun pada kenyataannya di berbagai sekolah dalam hal 

memilih dan menerapkan strategi untuk meningkatkan hafalan Al-Qur’an 

bukan perkara yang mudah. Sebagian guru ada yang belum bisa menerapkan 

strategi yang tepat dalam menghafal Al-Qur’an. Hal ini bisa dilihat dari 

kesulitan yang dialami peserta didik dalam menghafal Al-Qur’an disebabkan 

seorang guru belum bisa menggunakan strategi yang sesuai dengan proses 

pembelajaran tahfiz Al-Qur’an.
8
 

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Madrasah Tsanawiyah (MTs) 

Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember 

memiliki program unggulan berupa tahfidz Al-Qur’an. Program tahfiz Al-

Qur’an masih terbilang baru karena masih diberlakukan 2 tahun terakhir ini, 

namun sudah memiliki prestasi yang membanggakan. Sebab beberapa santri 

Nuris sudah mampu menghafal lebih dari 10 juz.
9
 Adapun jumlah siswa 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam 

(Nuris) Antirogo Kab. Jember yang sudah khatam 30 juz adalah 4 siswa, 

Tidak semua santri bisa bergabung dalam program tahfiz tersebut. Mereka 

yang bergabung dalam program ini harus memiliki bakat di bidang Al-Qur’an 

sehingga harus diseleksi terlebih dahulu. Untuk mengikuti program tersebut 

peserta harus dikarantina guna mengetahui kemampuan dan minat siswa. 

Kegiatan menghafal Al-Qur’an dilakukan setiap hari dari pukul 06.00-07.00 

wib dan dilanjutkan pukul 07.00-11.30 di perpustakaan. MTS Unggulan Nuris 

                                                           
8
 Nurul Hidayah, “Strategi Pembelajaran Tahfiz Al-Qur’an di Lembaga Pendidikan Ta’allum, 

Volume 4, Nomer 1 ( Juni 2016), 19. 
9
 Observasi, 24 Februari 2020. 
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memiliki sistem yang mengacu pada standar Universitas Al-Azhar Kairo. 

Yakni lulusan MTS Unggulan Nuris harus sudah hafal Al-Qur’an. 

Adapun keunikan dari Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok 

Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember ini adalah meskipun 

sekolah ini masih berdiri sekitar 10 tahun dan program tahfidz ini baru 

terlaksana selama 2 tahunan namun sekolah ini mampu mencuri perhatian 

masyarakat, hal ini dilihat dari banyaknya orang tua yang menyekolahkan 

anaknya di sekolah ini. Sekolah ini bercirikan khas islami dan sistem sekolah 

fulll day school. Salah satu program unggulannya adalah tahfidz Al-Qur’an 

dengan metode takrir. Metode takrir adalah metode menghafal Al-Qur’an 

dengan cara mengulang hafalan yang pernah dihafalkan kepada guru tahfiz. 

Selain itu, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok Pesantren 

Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember sudah mampu menyaingi sekolah-

sekolah swasta yang terdapat di Jember. Sekolah ini sudah mampu 

mendapatkan penghargaan, memenangkan lomba tahfidz tingkat kabupaten, 

dan lomba MTQ tingkat Jawa Timur.
10

 Madrasah Tsanawiyah (MTs) 

Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember 

hampir setiap bulan mendapatkan juara pada ajang lomba tahfiz. Adapun juara 

yang pernah diraih adalah  juara 2 Musabaqoh Tilwatil Qur’an (MTQ) dalam 

ajang Qfest2 tingkat nasional, yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Ilmun 

Al-Qur’an (STIQ Multazam), juara 3 Musabaqoh Hifdzil Qur’an juz 1 tingkat 

SMP/MTS sederajat  tingkat kabupaten yang dilaksanakan oleh Persaudaraan 

                                                           
10

 Observasi, 27 Februari 2020. 



6 

 

 

Setia Hati Terate (PSHT) Sukorambi cabang Jember, juara 1 Musabaqoh 

Tartil Qur’an dalam ajang Smart Teens tingkat Nasional yang diselenggarakan 

oleh SMA Al-Furqon Jember, juara 2 harapan putra dalam lomba MTQ yang 

diselenggarakan oleh SMAN 2 Jember.  

Berkaitan dengan konteks penelitian diatas maka peneliti tertarik untuk 

mengetahui lebih mendalam mengenai “Strategi Guru Tahfiz dalam 

Meningkatkan Hafalan Al-Qur’an di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan 

Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember” 

B. Fokus Penelitian 

Perumusan masalah dalam penelitian kualititatif disebut dengan istilah 

fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang 

akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. fokus penelitian ini disusun 

secara singkat, jelas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk 

kalimat tanya. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka fokus penelitian pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pelaksanaan strategi klasikal dalam meningkatkan hafalan  

Al-Qur’an siswa di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok 

Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember? 

2. Bagaimana pelaksanaan strategi kelompok kecil dalam meningkatkan 

hafalan Al-Qur’an siswa di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan 

Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember? 

3. Bagaimana pelaksanaan strategi individu dalam meningkatkan hafalan  
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Al-Qur’an siswa di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok 

Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju 

dalam melakukan sebuah penelitian. Tujuan penelitian ini mengacu kepada 

masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk: 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan strategi klasikal dalam meningkatkan 

hafalan Al-Qur’an siswa di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan 

Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember. 

2. Mendeskripsikan pelaksanaan strategi kelompok kecil dalam 

meningkatkan hafalan Al-Qur’an siswa di Madrasah Tsanawiyah (MTs) 

Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember. 

3. Mendeskripsikan pelaksanaan strategi individu dalam meningkatkan 

hafalan Al-Qur’an siswa di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan 

Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini berisi tentnag kontribusi yang akan diberikan 

setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang 

bersifat teoritis dan kegunaan praktis. 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yang besar baik bagi 

peneliti sendiri, lembaga pendidikan ataupun masyarakat pada umumnya. 
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Terdapat beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 

pengetahuan dan wawasan mengenai strategi guru tahfiz dalam 

meningkatkan hafalan  Al-Qur’an siswa di Madrasah Tsanawiyah (MTs) 

Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember. 

2. Secara praktis 

 Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi: 

a. Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad 

Siddiq (UIN KHAS) Jember 

1) Menambah literatur perpustakaan UIN KHAS Jember khususnya 

jurusan Tarbiyah. 

2) Bahan informasi dan ilmu pengetahuan tentang strategi guru 

tahfidz dalam meningkatkan hafalan Al-Qur’an siswa di 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok Pesantren Nurul 

Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember. 

b. Lembaga pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok 

Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi atau 

sumbangsih pemikiran bagi lembaga pendidikan Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) 

Antirogo Kab. Jember khususnya mengenai strategi guru tahfiz dalam 
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meningkatkan hafalan Al-Qur’an siswa di Madrasah Tsanawiyah 

(MTs) Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo 

Kab. Jember. 

c. Bagi peneliti 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman 

tersendiri bagi peneliti dalam penulisan karya ilmiah baik secara 

teori maupun secara praktek. 

2) Penlitian ini dapat memperkaya wawasan pengetahuan peneliti 

strategi guru tahfiz dalam meningkatkan hafalan Al-Qur’an di 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok Pesantren Nurul 

Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember. 

E. Definisi Istilah 

Definisi istilah berisi mengenai beberapa pengertian dari istilah 

penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuan 

definisi istilah adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna 

istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti. 

1. Strategi guru 

Strategi guru merupakan rencana tindakan dari seorang guru 

untuk mendukung proses pembelajaran yang meliputi penggunaan 

metode pembelajaran, dan pemanfaatan sumber daya yang mendukung 

dalam proses pembelajaran. 
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2. Hafalan Al-Qur’an Siswa 

Hafalan Al Qur’an siswa yang dimaksud peneliti adalah sebuah 

kegiatan mengingat mushaf Al Qur’an yang harus dilakukan oleh siswa. 

Hafalan Al Qur’an siswa adalah kegiatan menghafal ayat-ayat yang 

terdapat di dalam Al Qur’an dan meresapkan ke dalam pikiran.  

Berdasarkan definisi tersebut maka yang dimaksud judul “Strategi 

Guru Tahfiz dalam Meningkatkan Hafalan Al-Qur’an di Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) 

Antirogo Kab. Jember” adalah kemampuan seorang guru dalam menerapkan 

strategi yang mampu meningkatkan hafalan Al-Qur’an siswa dengan melalui 

strategi atau metode yang memang dirasa cocok dalam pembelajaran tahfizul 

Qur’an. Adapun target pencapaian  hafalan Al-Qur’an siswa di Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) 

Antirogo Kab. Jember selama tiga tahun adalah 15 juz. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan berisi deskripsi alur pembahasan tesis yang 

dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Berikut ini akan 

dipaparkan penjelasan dari bab satu hingga bab terakhir, yaitu sebagai 

berikut: 

Bab Satu berisi pendahuluan, merupakan gambaran global dari judul 

tesis yang meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah,sistematika penulisan. Fungsi 
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bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai 

pembahasan dalam tesis. 

Bab Dua berisi kajian kepustakaan, pada bab ini akan dipaparkan 

terkait kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan tesis. 

Penelitian terdahulu ini mencantumkan penelitian sejenis yang telah 

dilakukan sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan kajian teori yang 

memuat tentang Strategi guru tahfiz dalam meningkatkan hafalan Al-qur’an 

siswa. Fungsi dari bab ini adalah sebagai landasan teori pada bab berikutnya 

guna menganalisa data yang diperoleh dari penelitian. 

Bab Tiga berisi metode penelitian, pada bab ini memuat metode yang 

digunakan. Fungsi bab ini adalah untuk acuan atau pedoman dalam 

penelitian, berupa langkah-langkah yang harus diikuti untuk menjawab 

pertanyaan dalam fokus penelitian. 

Bab Empat berisi penyajian dan analisis data, pada bab ini berisi 

paparan yang berkaitan dengan gambaran objek penelitian, penyajian data 

dan analisis serta pembahasan temuan. 

Bab Lima berisi pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan 

oleh peneliti di lokasi penelitian. 

Bab Enam berisi kesimpulan, bab ini merupakan bab terakhir yang 

memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan 

saran-saran dari penulis dan diakhiri dengan penutup. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian 

terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian 

membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau 

belum terpublikasikan (seperti skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). 

Langkah ini dilakukan agar dapat diketahui sejauh mana orisinalitas dan 

posisi penelitian yang hendak dilakukan. 

1. Bahrir, Strategi Pembelajaran Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) 

dalam Pembinaan Keagamaan Siswa SMK Negeri 1 Galang. 

Hasil penelitian ini adalah strategi pembelajaran guru PAI melalui 

tiga tahapan: pertama, sebelum dan ketika proses pembelajaran 

berlangsung, dimana guru berusaha menguasai melalui pelajaran dengan 

matang menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), penataan 

ruang kelas, memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan peserta 

didik, mengetahui kemampuan awal peserta didik dan melatih peserta 

didik berfikir mendalam. Kedua, strategi diakhir jam pembelajaran 

meliputi usaha pemberian tes lisan dan tulisan yang berhubungan dengan 

materi yang diajarkan. Ketiga, strategi diluar jam pelajaran kegiatan 

meliputi pemberian keteladanan dan motivasi kepada peserta didik untuk 

memantapkan ilmu pengetahuan dalam bentuk sikap, sifat dan perilaku 

sehari-hari. Faktor pendukung yakni pembentukan integrasi diri peserta 
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didik adalah guru PAI, tenaga guru profesional dan faktor internal dan 

eksternal peserta didik, faktor penghambat adalah perbedaan karakteristik 

peserta didik, sarana dan prasarana.
11

 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Bahrir dengan 

penelitian ini ialah Pendekatan penelitian, subyek penelitian 

menggunakan teknik purposive sampling, Metode pengumpulan data 

menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, Keabsahan data,  

Teknik triangulasi 

Sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Bahrir 

dengan penelitian ini ialah Fokus penelitian ini memfokuskan pada 

penerapan strategi guru, hasil penerapan strategi guru, faktor pendukung 

dan penghambat penerapan strategi guru, lokasi penelitian bertempat di 

SMK Negeri 1 Galang. jenis penelitian menggunakan jenis teologis 

formatif, pedagogis 

2. Thoha Putra, 2018. Strategi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam 

Pembentukan Ahlakul Karimah (studi multi situs di SD muhammadiyah 

24 Ketintang Surabaya dan SDIT Ghilmani Ketintang Barat Surabaya). 

Hasil penelitian ini adalah 1) Program guru  Pendidikan Agama 

Islam (PAI) dalam Pembentukan Ahlakul Karimah di SD 

muhammadiyah 24 Ketintang Surabaya dan SDIT Ghilmani Ketintang 

Barat Surabaya adalah a) melaksanakan visi dan misinya, b) mengikuti 

rapat awal tahun dan penyusunan renstra c) penyusunan buku kegiatan 
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praktek keagamaan islam, d) melibatkan seluruh stakeholder dalam 

merencakan kegiatan pembentukan ahlakul karimah siswa. 2) 

Pelaksanaan  guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Pembentukan 

Ahlakul Karimah di SD muhammadiyah 24 Ketintang Surabaya dan 

SDIT Ghilmani Ketintang Barat Surabaya dengan jalan a) pembiasaan 

menutup aurat b) pembiasaan bersalaman dengan guru c) mendatangkan 

guru Baca Tulis Al Qur’an d) memberikan contoh yang baik bagi siswa. 

3) Evaluasi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Pembentukan 

Ahlakul Karimah di SD muhammadiyah 24 Ketintang Surabaya dan 

SDIT Ghilmani Ketintang Barat Surabaya a) guru selalu mengevaluasi 

program yang sudah dilakukan dan mendapat dukungan dari kepala 

sekolah b) kerjasama kepala sekolah dan guru untuk mengevaluasi 

program yang sudah dilakukan c) evaluasi mingguan dengan cara 

mengoreksi tugas keagamaan yang diberikan kepada peserta didik d) 

evaluasi semester dilakukan dengan menghafalkan surat-surat pendek dll 

e) evaluasi tahunan dilaksanakan bagi siswa yang akan naik ke kelas 

tinggi.
12

 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Thoha Putra dengan 

penelitian ini ialah pendekatan penelitian, subyek penelitian 

menggunakan teknik purposive sampling, metode pengumpulan data 

menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, keabsahan data, 

teknik triangulasi 
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Sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Thoha 

Putra dengan penelitian ini ialahFokus penelitian ini memfokuskan pada 

program guru Pendidikan Agama Islam (PAI), pelaksanaan program guru 

Pendidikan Agama Islam (PAI), evaluasi guru Pendidikan Agama Islam 

(PAI), lokasi penelitian bertempat di SD muhammadiyah 24 Ketintang 

Surabaya dan SDIT Ghilmani Ketintang Barat Surabaya, jenis penelitian 

menggunakan jenis multisitus 

3. Muhlis Mudofar, 2017. Strategi Pembelajaran Tahfizul Qur’an di Pondok 

Pesantren Darul Ulum Boyolali. 

Hasil penelitian ini adalah 1) Strategi Pembelajaran Tahfizul 

Qur’an yang dilakukan di Pondok Pesantren Darul Ulum Boyolali adalah 

mushafahah, takrir, muroja’ah, mudarosah, tes 2) hambatan-hambatan 

yang dihadapi meliputi banyaknya bermain santrim munculnya sifat 

malas pada diri santri, kesulitan santri dalam menghafal, kelelahan santri 

ketika menghafal, lupa terhadap ayat-ayat yang telah dihafal, kurangnya 

perhatian orang tua untuk muroja’ah,  3) solusi yang dilakukan antara 

lain menjadwal semua kegiatan harian santri, selalu memotivasi santri 

untuk menghafal, pengawasan yang ketat terhadap santri, menerapkan 

sanksi-sanksi bagi santri yang melanggar tata tertib.
13

 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muhlis Mudofar 

dengan penelitian ini ialah pendekatan penelitian, subjek penelitian 

mrnggunakan teknik purposive sampling, metode pengumpulan data 
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menggunakan wawancara, Fokus penelitian ini memfokuskan pada 

observasi, dokumentasi, keabsahan data menggunakan teknik triangulasi 

Sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Muhlis 

Mudofar dengan penelitian ini ialah fokus penelitian ini memfokuskan 

pada strategi pembelajaran tahfiz, faktor yang menghambat dalam 

pembelajaran tahfiz serta solusi dari hambatan tersebut, lokasi penelitian 

bertempat di Pondok Pesantren Darul Ulum Boyolali. 

4. Ifaul Badi’atuz Zahro, 2017. Strategi Guru Dalam Meningkatkan 

Efektivitas Hafalan AlQuran (Studi Multi Situs di SDI Al-Azhar 

Kedungwaru Tulungagung dan SD Al-Gontory Tulungagung). 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Metode yang 

digunakan guru dalam meningkatkan efektivitas hafalan Al-Qur‟an di 

SDI Al Azhaar yaitu menggunakan metode Yanbu‟a dan metode 

muroja’ah sedangkan di SD AlGontory itu menggunakan metode 

Tilawati, metode Isyarat, dan metode Muroja‟ah. (2) Faktor yang 

mempengaruhi pelaksaanaan metode yang digunakan guru dalam 

meningkatkan efektivitas hafalan Al-Qur‟an meliputi faktor 

pendukungnya yaitu: adanya buku prestasi Tahfiz Al-Qur’an, sarana 

prasarana yang mendukung, sedangkan faktor penghambatnya yaitu: 

sering membuat gaduh, tidak fokus pada hafalan dan sulitnya membaca 

ayat Al-Qur‟an yang pendek dan panjang (ayat mutasyabihat) sedangkan 

di SD Al-Gontory faktor pendukungnya meliputi: faktor usia siswa, 

kecerdasan siswa dan adanya buku prestasi tahfiz dan faktor 
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penghambatnya meliputi: munculnya sifat malas, siswa lupa dengan ayat 

yang dihafal. (3) Implikasi dari pelaksanaan metode yang digunakan guru 

dalam meningkatan efektivitas hafalan Al-Quran di SDI Al-Azhaar yaitu: 

siswa mampu menghafal Al-Qur‟an dengan baik sesuai target dan siswa 

menjadi lebih disiplin. Sedangkan di SD Al-Gontory implikasinya 

meliputi kemampuan hafalan Juz ‘amma siswa semakin meningkat dan 

siswa menjadi lebih bersemangat dalam menghafal surat-surat pendek.
14

 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ifaul Badi’atuz Zahro 

dengan penelitian ini ialah pendekatan penelitian, sumber data yang 

digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, metode 

pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, 

keabsahan data menggunakan teknik triangulasi 

Sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Ifaul 

Badi’atuz Zahro dengan penelitian ini ialahFokus penelitian ini adalah 

Menganalisis metode yang digunakan guru dalam meningkatkan 

efektivitas hafalan Al-Qur’an dam faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan metode yang digunakan guru dalam meningkatkan 

efektivitas hafalan Al-Qur’an dan Menganalisis implikasi dari 

pelaksanaan metode yang digunakan guru dalam meningkatkan 

efektivitas hafalan Al-Qur’an, lokasi penelitian bertempat di SDI Al-

Azhar Kedungwaru Tulungagung dan SD Al-Gontory Tulungagung). 
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5. Darmawan, 2019. Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam 

Meningkatkan Religiusitas Siswa di SD Muhammadiyah Program 

Unggulan Gedongan dan SD Muhammadiyah Plus Malangjiwan 

Colomadu Karanganyar 2019. 

Hasil penelitian ini adalah beberapa strategi pendidikan di SD 

Muhammadiyah Program Unggulan yaitu; pendidikan pembiasaan, 

pendidikan keteladanan, pendidikan kisa dan pendidikan targhib dan 

tarhib. Sedangkan strategi pendidikan di SD Muhammadiyah Plus 

Malangjiwan yaitu; pendidikan pembiasaan, pendidikan keteladanan dan 

pendidikan targhib dan tarhib. Faktor penghambat dan faktor pendukung 

di SD Muhammadiyah Program Unggulan ada dua yaitu; faktor 

penghambat intern kurangnya guru tahfiz, selalu bergantinya guru dan 

sebagian orang tua yang acuh, sedangkan faktor penghambat ekstern 

yaitu pengaruh lingkungan keluarga dan pengaruh perkembangan 

teknologi, faktor pendukung yaitu sarana ibadah yang mencukupi dan 

dukungan orang tua serta masyarakat. Faktor penghambat faktor 

pendukung di SD Muhammadiyah Plus Malangjiwan yaitu; Faktor 

kurangnya fasilitas ibadah, pengisian buku ibadah siswa dan kurangnya 

murajaah. Sedangkan faktor pendukung yaitu dari warga sekolah dan 

orang tua siswa.
15
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Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dengan 

penelitian ini ialah pendekatan penelitian, metode pengumpulan data 

menggunakan wawancara. 

Sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh 

Darmawan dengan penelitian ini ialahJenis penelitian dalam penelitian 

ini meggunakan jenis penelitan fenomenologis, fokus pada penelitian ini 

adalah Pelaksanaan Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dan faktor 

pendukung serta faktor penghambat dalam meningkatkan Religiusitas 

Siswa di SD Muhammadiyah Program Unggulan Gedongan dan SD 

Muhammadiyah Plus Malangjiwan Colomadu Karanganyar Lokasi 

penelitian bertempat di SD Muhammadiyah Program Unggulan 

Gedongan dan SD Muhammadiyah Plus Malangjiwan Colomadu 

Karanganyar 

6. Waridatul Husnawiyah Ruqoyah, 2020. Strategi Guru Tahfiz Dalam 

Menghafal Al-Qur’an Siswa Smpu Bp Amantul Ummah Pacet 

Mojokerto. 

Hasil penelitian ini adalah Strategi guru tahfiz dalam menghafal 

al-Qur’an siswa SMPU BP Amanatul Ummah Pacet Mojokerto adalah 

sebagai berikut: a) Menumbuhkan dan mengembangkan bakat peserta 

didik dalam menghafal al-Qur’an b) Membentuk tim guru tahfiz dengan 

menyandang gelar hafiz hafizah. c) Memperbaiki dan menyempurnakan 

manajemen tahfiz al-Qur’an d) Menyempurnakan mekanisme dan 

metode e) Adanya wisuda bagi yang memenuhi target minimal 9 juz dan 
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f) Evaluasi. Kedua. Faktor pendukung dan penghambat dalam menghafal 

al-Qur’an di SMPU BP Amanatul Ummah Pacet Mojokerto. Untuk 

faktor pendukungnya yaitu: 1) Adanya kesadaran diri dari peserta didik. 

2) Ketekunan dan kecerdasan dari peserta didik dalam menghafal al-

Qur’an 3) Adanya dorongan dan motivasi dari keluarga, orang tua dan 

kerabat. 4) Memilih waktu yang tepat dalam menghafal al-Qur’an. 5) 

Berada di bawah naungan pondok pesantren Amanatul Ummah. 

Sedangkan untuk faktor penghambatnya yaitu: 1) Kurangnya motivasi 

dan perhatian dari keluarga, orang tua dan guru. 2) Sarana prasarana yang 

kurang memadai. 3) Kemalasan dan kurangnya kesadaran dalam diri 

peserta didik dalam menghafal al-Qur’an. 4) Suasana yang kurang 

kondusif. 
16

 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Waridatul Husnawiyah 

dengan penelitian ini ialah pendekatan penelitian, pengumpulan data 

menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi 

Sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh 

Waridatul Husnawiyah dengan penelitian ini ialahfokus pada penelitian 

ini adalah strategi guru tahfiz dalam menghafal al-Qur’an siswa SMPU 

BP Amanatul Ummah Pacet Mojokerto dan faktor penghambat dan 

faktor pendukung dalam menghafal al-Qur’an siswa SMPU BP Amanatul 

Ummah Pacet Mojokerto, lokasi penelitian bertempat di Smpu Bp 

Amantul Ummah Pacet Mojokerto. 
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7. Rini Sugiyarti, 2021. Strategi Guru Dalam Pembelajaran Tahfiz Di SD 

Plus Tahfizul Qur'an (PTQ) Annida Salatiga Tahun Pelajaran 2019/2020. 

Hasil penelitian ini adalah strategi guru yang digunakan dalam 

pembelajaran tahfiz di SD Plus Tahfizul Qur’An (PTQ) ANNIDA 

Salatiga adalah strategi sorogan individu (privat) dan klasikal individu. 

Sedangkan untuk pelaksanaan strategi menghafal Al-Qur’an yaitu 

pengulangan ganda, tidak beralih pada ayat berikutnya sebelum ayat 

yang dihafal benar-benar hafal, menghafal urutan ayat yang dihafalnya 

dalam satu kesatuan jumlah setelah benar-benar hafal, menggunakan satu 

jenis mushaf, memperhatikan ayat-ayat yang serupa dan disetorkan pada 

seorang pengampu. Faktor pendukung pembelajaran tahfiz yaitu latihan 

atau pengulangan, kecerdasan dan tersedianya guru yang sesuai dengan 

bidangnya. Faktor penghambat pembelajaran tahfiz yaitu munculnya rasa 

malas, sering lupa dalam menghafal Al-Qur’an dan tidak bisa mengatur 

waktu. Solusi guru tahfiz dalam mengatasi hambatan pembelajaran Al-

Qur’an adalah memberikan motivasi kepada siswa, memperbanyak 

waktu untuk murojaah, dan bekerjasama dengan orang tua dengan 

mengisi buku mutaba’ah. Implikasi pembelajaran tahfiz yaitu siswa lebih 

tartil dalam membaca Al-Qur’an, anak menjadi lebih semangat dalam 

menghafal Al-Qur’an, tercapainya target hafalan, sering menjuarai 

berbagai lomba, tidak terbebani dan tidak mengganggu mata pelajaran 

lain. Sedangkan implikasi bagi lembaga adalah dikenal dalam masyarakat 
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luas, mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menyekolahkan 

putra/putri mereka di Annida.
17

 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rini Sugiyarti dengan 

penelitian ini ialah Pendekatan penelitian, metode pengumpulan data 

menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. 

Sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Rini 

Sugiyarti dengan penelitian ini ialahFokus penelitian ini adalah strategi 

yang digunakan guru dalam pembelajaran tahfiz, faktor pendukung dan 

penghambat serta upaya guru mengatasi hambatan dalam pembelajaran 

tahfiz di SD Plus Tahfizul Qur’An (PTQ) ANNIDA Salatiga, lokasi 

penelitian bertempat di Sd Plus Tahfizul Qur'an (PTQ) Annida Salatiga. 

8. Ana Isnaini Sholihah. 2019. Strategi Pembelajaran Taḥfiẓ Al-Qur’an 

dalam Membentuk Akhlak Karimah Siswa (Studi Multisitus di SMP 

Islam AlFattahiyyah Boyolangu Tulungagung dan SMP Tahfiz Ar-

Rosyid Boyolangu Tulungagung). 

Hasil penelitian ini adalah 1) Implementasi pembelajaran tahfiz 

Al-Qur’an di SMP Islam Al-Fattahiyyah dan SMP Tahfiz Ar-Rosyid 

didampingi oleh guru tahfiz dengan cara muroja’ah dan setoran hafalan 

Al-Qur’an setiap harinya untuk menambah jumlah hafalan Al-Qur’an. 2) 

Pembelajaran tahfiz Al-Qur’an di SMP Islam Al-Fattahiyyah dan SMP 

Tahfiz Ar-Rosyid memberikan dampak terhadap akhlak karimah siswa 

yaitu siswa lebih menjaga diri dari perbuatan-perbuatan buruk, selalu 
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sopan santun, menjaga adab, tawadu’ dan ta’dzim. 3) Siswa SMP Islam 

Al-Fattahiyyah dan SMP Tahfiz ArRosyid mampu menghafalkan Al-

Qur’an dengan baik dan benar serta memiliki akhlak karimah yang 

baik.18 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ana Isnaini Sholihah 

dengan penelitian ini ialah Pendekatan penelitian, metode pengumpulan 

data menggunakan wawancara, dokumentasi, sumber data yang 

digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. 

Sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Ana 

Isnaini Sholihah dengan penelitian ini ialah fokus penelitian ini adalah 

implementasi pembelajaran taḥfiẓ Al-Qur’an di SMP Islam Al-

Fattahiyyah Boyolangu Tulungagung dan SMP Tahfiz Ar-Rosyid 

Boyolangu Tulungagung dan dampak pembelajaran taḥfiẓ Al-Qur’an 

dalam membentuk Akhlak Karimah siswa di SMP Islam Al-Fattahiyyah 

Boyolangu Tulungagung dan SMP Tahfiz Ar-Rosyid Boyolangu 

Tulungagung. Dan hasil strategi pembelajaran taḥfiẓ Al-Qur’an dalam 

membentuk Akhlak Karimah siswa di SMP Islam Al-Fattahiyyah 

Boyolangu Tulungagung dan SMP Tahfiz Ar-Rosyid Boyolangu 

Tulungagung, lokasi penelitian bertempat di SMP Islam AlFattahiyyah 

Boyolangu Tulungagung dan SMP Tahfiz Ar-Rosyid Boyolangu 

Tulungagung), jenis penelitian pada penelitian ini adalah mutisitus, 

analisis data yang digunakan teknik analisis data kasus tunggal dan 
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SMP Tahfiz Ar-Rosyid Boyolangu Tulungagung) (Tesis, UIN Satu Tulungagung, 2019). 



 

 

 

24 

analisis data lintas situs, keabsahan datanya menggunakan perpanjangan 

keikutsertaan, triangulasi, dan pemeriksaan sejawat. 

9. Fathatur  Rahmania, 2016. Strategi Menghafal Al-Qur'an (Tahfiz) di 

Pondok Pesantren Roudhotul Qur’an Darul Falah Iii Cukir Diwek 

Jombang. 

Hasil penelitian ini adalah (1) Proses menghafal al-Qur'an yang 

digunakan di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an Darul Falah III Cukir 

Diwek Jombang adalah dimulai dengan mengaji bin-nadzor ialah 

membaca dengan cermat ayat-ayat al-Qur’an yang akan dihafal dengan 

melihat mushaf secara berulang-ulang. Tahfiz ialah menghafal sedikit 

demi sedikit al-Qur’an yang telah dibaca secara berulang-ulang tersebut. 

Talaqqi ialah menyetorkan atau mendengarkan hafalan yang baru dihafal 

kepada seorang guru, dalam hal ini hafalan disetorkan kepada 

ustadz/ustadzah sebelum disetorkan kepada KH. Maghfur Aly. Taqrir 

ialah mengulang hafalan atau menyima’kan hafalan yang pernah 

dihafalkan/sudah disima’kan kepada guru, dalam hal ini bisa dilakukan 

sendiri ataupun dengan teman. Tasmi' ialah mendengarkan hafalan 

kepada orang lain baik kepada perseorangan maupun kepada jamaah 

dalam hal ini hafalan viii diperdengarkan kepada perseorangan atau 

jama'ah setiap jum'at pahing. (2) Hasil dari penerapan strategi yang telah 

digunakan di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an Darul Falah III Cukir 

Diwek Jombang adalah dalam menghafal al-Qur'an dengan 

menggunakan strategi bin-nadzor, tahfiz, talaqqi, takrir dan tasmi' serta 
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sebelum memulai menghafal al-Qur'an diterapkannya metode qiroati 

sangat membantu santri dalam menghafal al-Qur'an karna dengan 

mempelajari metode qiroati tersebut maka santri akan lebih mengerti 

tentang makhraj, tajwid dan gharib dan tentunya akan mempermudah 

santri dalam menghafal al-Qur'an.
19

 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Fathatur Rahmania 

dengan penelitian ini ialah Pendekatan penelitian, metode pengumpulan 

data menggunakan wawancara, dokumentasi. 

Sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Fathatur 

Rahmania dengan penelitian ini ialahLokasi penelitian ini bertempat di 

Pondok Pesantren Roudhotul Qur’an Darul Falah Iii Cukir Diwek 

Jombang, fokus penelitian ini adalah Proses menghafal al-Qur’an di 

Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an Darul Falah III Cukir Diwek 

Jombang. 2) Hasil menghafal al-Qur’an dengan strategi yang digunakan 

di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an Darul Falah III Cukir Diwek 

Jombang. 

10. Sita Arifah Richana, 2020. Strategi Pembelajaran Tahfiz Al-Qur’an 

dalam Meningkatkan Kualitas Hafalan Santri (Studi Multi Situs di PPTQ 

Lubabul fattah dan PP Bustanu Usyaqil Qur’an Tulungagung). 

Hasil penelitian ini adalah 1) strategi pembelajaran hifdzil jadid 

dalam meningkatkan kualitas hafalan santri adalah menghafal dengan 

metode tahfiz dengan teknik mengulang potongan ayat sebanyak 10-20 
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kali lalu digabung menjadi satu ayat, setelah genap satu halaman diulang 

lagi satu halaman tersebut sampai lancar. Taktiknya dengan duduk fokus 

dan membaca tartil. Metode setoran dengan metode talaqqi dilakukan 1-2 

kali sehari dengan teknik guru menyimak bacaan tiga santri dan guru 

membenarkan bacaan yang salah atau lupa dengan taktik guru menyimak 

bacaan santri dengan tegas atau dengan lemah lembut. 2) strategi 

muroja’ah hifdzil jadid dalam meningkatkan kualitas hafalan santri 

adalah muroja’ah menggunakan metode takrir, tekniknya mengulang 

hafalan sedikit demi sedikit sampai genap 2-5 halaman, lalu diulang lagi 

2-5 halaman sekaligus sampai lancar, taktiknya dengan duduk fokus dan 

bacaan tartil. Mengadakan sorogan muroja’ah bagi santri yang hifdzil 

jadid nya mencapai 5 halaman dan bagi santri yang haid menggunakan 

metode talaqqi dengan teknik guru mendengarkan bacaan 3 santri 

sekaligus dan membenarkan bacaan yang salah atau lupa, taktiknya guru 

menyimak dengan tegas atau lemah lembut. Mengadakan kegiatan 

mudarosah dengan sima’an antar santri. 3) strategi muroja’ah hifdzil 

qodim dalam meningkatkan kualitas hafalan santri adalah muroja’ah 

mandiri menggunakan metode takrir, tekniknya yakni mengulang hafalan 

per setengah-satu juz dalam sekali waktu sampai genap 3 juz dalam 

sehari dengan taktik melafalkan hafalan dengan santai dan tempo bacaan 

cepat. Mengadakan sorogan muroja’ah hifdzil qodim dengan metode 

talaqqi sehari sorogan 1-2 kali, tekniknya guru menyimak bacaan santri 

jika ada kekeliruan maka guru membenarkan. Taktiknya guru menyimak 
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bacaan santri dengan tegas atau bisa dengan lemah lembut. Untuk 

menunjang kelancaran hafalan diterapkan sema’an rutin dan evaluasi. 

Diakhir masa menghafal santri harus mengaji 30 juz bil ghoib sebelum 

wisuda. Problematika yang muncul dalam pembelajaran tahfiz 

diantaranya menganggap ada ayat yang sulit, rasa malas, tidak pandai 

membagi waktu, dan sering bermain hp. Solusinya yakni adanya motivasi 

dari Kyai, diadakan target hafalan, diadakan jadwal muroja’ah, diadakan 

evaluasi diadakan mudarosah/ sema’an rutin, dan pembatasan 

penggunaan hp.
20

 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sita Arifah Richana 

dengan penelitian ini ialah Pendekatan penelitian, metode pengumpulan 

data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi 

Sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Sita 

Arifah Richana dengan penelitian ini ialah fokus penelitian ini adalah 

strategi pembelajaran hifdzil jadid dalam meningkatkan kualitas hafalan 

santri, mendeskripsikan strategi muraja’ah hifdzil jadid dalam 

meningkatkan kualitas hafalan santri, mendeskripsikan strategi muraja’ah 

hifdzil qadim dalam meningkatkan kualitas hafalan santri, lokasi 

penelitian ini bertempat di PPTQ Lubabul fattah dan PP Bustanu Usyaqil 

Qur’an Tulungagung), pendekatan penelitian ini adalah fenomenologi, 

pengecekan data meliputi standar kredibilitas, standar transferabilitas, 

standar dependabilitas, dan standar konfirmabilitas. 
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Tabel 2.1 

Persamaan dan perbedaan kajian terdahulu 

 

No Judul/peneliti Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Bahrir, Strategi 

Pembelajaran 

Guru 

Pendidikan 

Agama Islam 

(PAI) dalam 

Pembinaan 

Keagamaan 

Siswa SMK 

Negeri 1 

Galang 

Strategi pembelajaran 

guru PAI melalui tiga 

tahapan: pertama, 

sebelum dan ketika 

proses pembelajaran 

berlangsung, dimana 

guru berusaha 

menguasai melalui 

pelajaran dengan 

matang menyiapkan 

Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), 

penataan ruang kelas, 

memperhatikan dan 

mempertimbangkan 

keadaan peserta didik, 

mengetahui 

kemampuan awal 

peserta didik dan 

melatih peserta didik 

berfikir mendalam. 

Kedua, strategi 

diakhir jam 

pembelajaran meliputi 

usaha pemberian tes 

lisan dan tulisan yang 

berhubungan dengan 

materi yang diajarkan. 

Ketiga, strategi diluar 

jam pelajaran kegiatan 

meliputi pemberian 

keteladanan dan 

motivasi kepada 

peserta didik untuk 

memantapkan ilmu 

pengetahuan dalam 

bentuk sikap, sifat dan 

perilaku sehari-hari. 

Faktor pendukung 

yakni pembentukan 

integrasi diri peserta 

didik adalah guru PAI, 

a. Pendekatan 

penelitian 

b. Subyek 

penelitian 

menggunakan 

teknik 

purposive 

sampling 

c. Metode 

pengumpulan 

data 

menggunakan 

wawancara, 

observasi dan 

dokumentasi 

d. Keabsahan 

data 

e. Teknik 

triangulasi 

a. Fokus 

penelitian ini 

memfokuskan 

pada penerapan 

strategi guru, 

hasil penerapan 

strategi guru, 

faktor 

pendukung dan 

penghambat 

penerapan 

strategi guru 

b. Lokasi 

penelitian 

bertempat di 

SMK Negeri 1 

Galang 

c. Jenis penelitian 

menggunakan 

jenis teologis 

formatif, 

pedagogis 
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No Judul/peneliti Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

tenaga guru 

profesional dan faktor 

internal dan eksternal 

peserta didik, faktor 

penghambat adalah 

perbedaan 

karakteristik peserta 

didik, sarana dan 

prasarana 

2. Thoha putra, 

2018. Strategi 

Guru 

Pendidikan 

Agama Islam 

(PAI) dalam 

Pembentukan 

Ahlakul 

Karimah (studi 

multi situs di 

SD 

muhammadiya

h 24 Ketintang 

Surabaya dan 

SDIT Ghilmani 

Ketintang Barat 

Surabaya). 

 

a.  Program guru  

Pendidikan Agama 

Islam (PAI) dalam 

Pembentukan 

Ahlakul Karimah di 

SD muhammadiyah 

24 Ketintang 

Surabaya dan SDIT 

Ghilmani Ketintang 

Barat Surabaya 

adalah a) 

melaksanakan visi 

dan misinya, b) 

mengikuti rapat 

awal tahun dan 

penyusunan renstra 

c) penyusunan buku 

kegiatan praktek 

keagamaan islam, d) 

melibatkan seluruh 

stakeholder dalam 

merencakan 

kegiatan 

pembentukan 

ahlakul karimah 

siswa. 

b. Pelaksanaan  guru 

Pendidikan Agama 

Islam (PAI) dalam 

Pembentukan 

Ahlakul Karimah di 

SD muhammadiyah 

24 Ketintang 

Surabaya dan SDIT 

Ghilmani Ketintang 

Barat Surabaya 

a. Pendekatan 

penelitian 

b. Subyek 

penelitian 

menggunakan 

teknik 

purposive 

sampling 

c. Metode 

pengumpulan 

data 

menggunakan 

wawancara, 

observasi dan 

dokumentasi 

d. Keabsahan 

data 

e. Teknik 

triangulasi 

a. Fokus 

penelitian ini 

memfokuskan 

pada program 

guru Pendidikan 

Agama Islam 

(PAI), 

pelaksanaan 

program guru 

Pendidikan 

Agama Islam 

(PAI), evaluasi 

guru Pendidikan 

Agama Islam 

(PAI) 

b. Lokasi 

penelitian 

bertempat di SD 

muhammadiyah 

24 Ketintang 

Surabaya dan 

SDIT Ghilmani 

Ketintang Barat 

Surabaya 

c. Jenis penelitian 

menggunakan 

jenis multisitus 
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No Judul/peneliti Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

dengan jalan a) 

pembiasaan 

menutup aurat b) 

pembiasaan 

bersalaman dengan 

guru c) 

mendatangkan guru 

Baca Tulis Al 

Qur’an d) 

memberikan contoh 

yang baik bagi 

siswa. 3) Evaluasi 

guru Pendidikan 

Agama Islam (PAI) 

dalam Pembentukan 

Ahlakul Karimah di 

SD muhammadiyah 

24 Ketintang 

Surabaya dan SDIT 

Ghilmani Ketintang 

Barat Surabaya a) 

guru selalu 

mengevaluasi 

program yang sudah 

dilakukan dan 

mendapat dukungan 

dari kepala sekolah 

b) kerjasama kepala 

sekolah dan guru 

untuk mengevaluasi 

program yang sudah 

dilakukan c) 

evaluasi mingguan 

dengan cara 

mengoreksi tugas 

keagamaan yang 

diberikan kepada 

peserta didik d) 

evaluasi semester 

dilakukan dengan 

menghafalkan surat-

surat pendek dll e) 

evaluasi tahunan 

dilaksanakan bagi 

siswa yang akan 
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No Judul/peneliti Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

naik ke kelas tinggi 

3. Muhlis Mudofar, 

2017. dengan 

judul “Strategi 

Pembelajaran 

Tahfizul Qur’an 

di Pondok 

Pesantren Darul 

Ulum Boyolali”. 

 

a. Strategi 

Pembelajaran 

Tahfizul Qur’an 

yang dilakukan di 

Pondok Pesantren 

Darul Ulum 

Boyolali adalah 

mushafahah, takrir, 

muroja’ah, 

mudarosah, tes. 

b. Hambatan-

hambatan yang 

dihadapi meliputi 

banyaknya bermain 

santrim munculnya 

sifat malas pada diri 

santri, kesulitan 

santri dalam 

menghafal, 

kelelahan santri 

ketika menghafal, 

lupa terhadap ayat-

ayat yang telah 

dihafal, kurangnya 

perhatian orang tua 

untuk muroja’ah, 

c. Solusi yang 

dilakukan antara 

lain menjadwal 

semua kegiatan 

harian santri, selalu 

memotivasi santri 

untuk menghafal, 

pengawasan yang 

ketat terhadap 

santri, menerapkan 

sanksi-sanksi bagi 

santri yang 

melanggar tata 

tertib 

a. Pendekatan 

penelitian 

b. Subjek 

penelitian 

mrnggunakan 

teknik 

purposive 

sampling, 

c. Metode 

pengumpulan 

data 

menggunakan 

wawancara, 

Fokus 

penelitian ini 

memfokuskan 

pada observasi, 

dokumentasi, 

d. Keabsahan data 

menggunakan 

teknik 

triangulasi 

a. Fokus 

penelitian ini 

memfokuskan 

pada strategi 

pembelajaran 

tahfiz, faktor 

yang 

menghambat 

dalam 

pembelajaran 

tahfiz serta 

solusi dari 

hambatan 

tersebut. 

b. Lokasi 

penelitian 

bertempat di 

Pondok 

Pesantren Darul 

Ulum Boyolali. 

4. Ifaul Badi‟atuz 

Zahro, 2017. 

“Strategi Guru 

Dalam 

a. Metode yang 

digunakan guru 

dalam 

meningkatkan 

a. Pendekatan 

penelitian 

b. Sumber data 

yang digunakan 

a. Fokus penelitian 

ini adalah 

Menganalisis 

metode yang 
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No Judul/peneliti Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

Meningkatkan 

Efektivitas 

Hafalan 

AlQuran (Studi 

Multi Situs di 

SDI Al-Azhar 

Kedungwaru 

Tulungagung 

dan SD Al-

Gontory 

Tulungagung)”. 
 

efektivitas hafalan 

Al-Qur‟an di SDI 

Al Azhaar yaitu 

menggunakan 

metode Yanbu‟a 

dan metode 

muroja’ah 

sedangkan di SD 

AlGontory itu 

menggunakan 

metode Tilawati, 

metode Isyarat, dan 

metode Muroja‟ah. 

b. Faktor yang 

mempengaruhi 

pelaksaanaan 

metode yang 

digunakan guru 

dalam 

meningkatkan 

efektivitas hafalan 

Al-Qur‟an meliputi 

faktor 

pendukungnya 

yaitu: adanya buku 

prestasi Tahfiz Al-

Qur’an, sarana 

prasarana yang 

mendukung, 

sedangkan faktor 

penghambatnya 

yaitu: sering 

membuat gaduh, 

tidak fokus pada 

hafalan dan sulitnya 

membaca ayat Al-

Qur‟an yang pendek 

dan panjang (ayat 

mutasyabihat) 

sedangkan di SD 

Al-Gontory faktor 

pendukungnya 

meliputi: faktor usia 

siswa, kecerdasan 

siswa dan adanya 

sumber data 

primer dan 

sumber data 

sekunder. 

c. Metode 

pengumpulan 

data 

menggunakan 

wawancara, 

observasi, 

dokumentasi. 

d. Keabsahan data 

menggunakan 

teknik 

triangulasi 

digunakan guru 

dalam 

meningkatkan 

efektivitas 

hafalan Al-

Qur’an dam 

faktor yang 

mempengaruhi 

pelaksanaan 

metode yang 

digunakan guru 

dalam 

meningkatkan 

efektivitas 

hafalan Al-

Qur’an dan 

Menganalisis 

implikasi dari 

pelaksanaan 

metode yang 

digunakan guru 

dalam 

meningkatkan 

efektivitas 
hafalan Al-

Qur’an 

b. Lokasi 

penelitian 

bertempat di 

SDI Al-Azhar 

Kedungwaru 

Tulungagung 

dan SD Al-

Gontory 

Tulungagung). 
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No Judul/peneliti Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

buku prestasi tahfiz 

dan faktor 

penghambatnya 

meliputi: munculnya 

sifat malas, siswa 

lupa dengan ayat 

yang dihafal. 

c. Implikasi dari 

pelaksanaan metode 

yang digunakan 

guru dalam 

meningkatan 

efektivitas hafalan 

Al-Quran di SDI Al-

Azhaar yaitu: siswa 

mampu menghafal 

Al-Qur‟an dengan 

baik sesuai target 

dan siswa menjadi 

lebih disiplin. 

Sedangkan di SD 

Al-Gontory 

implikasinya 

meliputi 

kemampuan hafalan 

Juz ‘amma siswa 

semakin meningkat 

dan siswa menjadi 

lebih bersemangat 

dalam menghafal 

surat-surat pendek 

5. Darmawan, 

2019. Strategi 

Guru 

Pendidikan 

Agama Islam 

dalam 

Meningkatkan 

Religiusitas 

Siswa di SD 

Muhammadiya

h Program 

Unggulan 

Gedongan dan 

SD 

Beberapa strategi 

pendidikan di SD 

Muhammadiyah 

Program Unggulan 

yaitu; pendidikan 

pembiasaan, 

pendidikan 

keteladanan, 

pendidikan kisa dan 

pendidikan targhib 

dan tarhib. 

Sedangkan strategi 

pendidikan di SD 

Muhammadiyah 

a. Pendekatan 

penelitian 

b. Metode 

pengumpulan 

data 

menggunakan 

wawancara. 

a. Jenis penelitian 

dalam 

penelitian ini 

meggunakan 

jenis penelitan 

fenomenologis. 

b. Fokus pada 

penelitian ini 

adalah 

Pelaksanaan 

Strategi Guru 

Pendidikan 

Agama Islam 

dan faktor 
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No Judul/peneliti Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

Muhammadiya

h Plus 

Malangjiwan 

Colomadu 

Karanganyar 

2019. 

 

Plus Malangjiwan 

yaitu; pendidikan 

pembiasaan, 

pendidikan 

keteladanan dan 

pendidikan targhib 

dan tarhib. Faktor 

penghambat dan 

faktor pendukung di 

SD Muhammadiyah 

Program Unggulan 

ada dua yaitu; faktor 

penghambat intern 

kurangnya guru 

tahfiz, selalu 

bergantinya guru 

dan sebagian orang 

tua yang acuh, 

sedangkan faktor 

penghambat ekstern 

yaitu pengaruh 

lingkungan keluarga 

dan pengaruh 

perkembangan 

teknologi, faktor 

pendukung yaitu 

sarana ibadah yang 

mencukupi dan 

dukungan orang tua 

serta masyarakat. 

Faktor penghambat 

faktor pendukung di 

SD Muhammadiyah 

Plus Malangjiwan 

yaitu; Faktor 

kurangnya fasilitas 

ibadah, pengisian 

buku ibadah siswa 

dan kurangnya 

murajaah. 

Sedangkan faktor 

pendukung yaitu 

dari warga sekolah 

dan orang tua siswa 

pendukung 

serta faktor 

penghambat 

dalam 

meningkatkan 

Religiusitas 

Siswa di SD 

Muhammadiya

h Program 

Unggulan 

Gedongan dan 

SD 

Muhammadiya

h Plus 

Malangjiwan 

Colomadu 

Karanganyar 

Lokasi 

penelitian 

bertempat di 

SD 

Muhammadiya

h Program 

Unggulan 

Gedongan dan 

SD 

Muhammadiya

h Plus 

Malangjiwan 

Colomadu 

Karanganyar 

6. Waridatul Strategi guru tahfiz a. Pendekatan a. fokus pada 
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No Judul/peneliti Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

Husnawiyah 

Ruqoyah, 2020. 

Strategi Guru 

Tahfiz Dalam 

Menghafal Al-

Qur’an Siswa 

Smpu Bp 

Amantul 

Ummah Pacet 

Mojokerto. 

dalam menghafal al-

Qur’an siswa SMPU 

BP Amanatul Ummah 

Pacet Mojokerto 

adalah sebagai 

berikut: a) 

Menumbuhkan dan 

mengembangkan 

bakat peserta didik 

dalam menghafal al-

Qur’an b) Membentuk 

tim guru tahfiz dengan 

menyandang gelar 

hafiz hafizah. c) 

Memperbaiki dan 

menyempurnakan 

manajemen tahfiz al-

Qur’an d) 

Menyempurnakan 

mekanisme dan 

metode e) Adanya 

wisuda bagi yang 

memenuhi target 

minimal 9 juz dan f) 

Evaluasi. Kedua. 

Faktor pendukung dan 

penghambat dalam 

menghafal al-Qur’an 

di SMPU BP 

Amanatul Ummah 

Pacet Mojokerto. 

Untuk faktor 

pendukungnya yaitu: 

1) Adanya kesadaran 

diri dari peserta didik. 

2) Ketekunan dan 

kecerdasan dari 

peserta didik dalam 

menghafal al-Qur’an 

3) Adanya dorongan 

dan motivasi dari 

keluarga, orang tua 

dan kerabat. 4) 

Memilih waktu yang 

tepat dalam menghafal 

penelitian 

b. pengumpulan 

data 

menggunakan 

wawancara, 

observasi dan 

dokumentasi 

penelitian ini 

adalah strategi 

guru tahfiz 

dalam 

menghafal al-

Qur’an siswa 

SMPU BP 

Amanatul 

Ummah Pacet 

Mojokerto dan 

faktor 

penghambat dan 

faktor 

pendukung 

dalam 

menghafal al-

Qur’an siswa 

SMPU BP 

Amanatul 

Ummah Pacet 

Mojokerto 

b. lokasi penelitian 

bertempat di 

Smpu Bp 

Amantul 

Ummah Pacet 

Mojokerto. 
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al-Qur’an. 5) Berada 

di bawah naungan 

pondok pesantren 

Amanatul Ummah. 

Sedangkan untuk 

faktor penghambatnya 

yaitu: 1) Kurangnya 

motivasi dan perhatian 

dari keluarga, orang 

tua dan guru. 2) 

Sarana prasarana yang 

kurang memadai. 3) 

Kemalasan dan 

kurangnya kesadaran 

dalam diri peserta 

didik dalam 

menghafal al-Qur’an. 

4) Suasana yang 

kurang kondusif 

7. Rini sugiyarti, 

2021. Strategi 

Guru Dalam 

Pembelajaran 

Tahfiz Di Sd 

Plus Tahfizul 

Qur'an (PTQ) 

Annida Salatiga 

Tahun 

Pelajaran 

2019/2020 

Strategi guru yang 

digunakan dalam 

pembelajaran tahfiz di 

SD Plus Tahfizul 

Qur’An (PTQ) 

ANNIDA Salatiga 

adalah strategi 

sorogan individu 

(privat) dan klasikal 

individu. Sedangkan 

untuk pelaksanaan 

strategi menghafal Al-

Qur’an yaitu 

pengulangan ganda, 

tidak beralih pada ayat 

berikutnya sebelum 

ayat yang dihafal 

benar-benar hafal, 

menghafal urutan ayat 

yang dihafalnya dalam 

satu kesatuan jumlah 

setelah benar-benar 

hafal, menggunakan 

satu jenis mushaf, 

memperhatikan ayat-

ayat yang serupa dan 

a. Pendekatan 

penelitian 

b. Metode 

pengumpulan 

data 

menggunakan 

wawancara, 

observasi, 

dokumentasi. 

a. Fokus penelitian 

ini adalah 

strategi yang 

digunakan guru 

dalam 

pembelajaran 

tahfiz, faktor 

pendukung dan 

penghambat 

serta upaya guru 

mengatasi 

hambatan dalam 

pembelajaran 

tahfiz di SD 

Plus Tahfizul 

Qur’An (PTQ) 

ANNIDA 

Salatiga 

b. Lokasi 

penelitian 

bertempat di Sd 

Plus Tahfizul 

Qur'an (PTQ) 

Annida Salatiga 
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disetorkan pada 

seorang pengampu. 

Faktor pendukung 

pembelajaran tahfiz 

yaitu latihan atau 

pengulangan, 

kecerdasan dan 

tersedianya guru yang 

sesuai dengan 

bidangnya. Faktor 

penghambat 

pembelajaran tahfiz 

yaitu munculnya rasa 

malas, sering lupa 

dalam menghafal Al-

Qur’an dan tidak bisa 

mengatur waktu. 

Solusi guru tahfiz 

dalam mengatasi 

hambatan 

pembelajaran Al-

Qur’an adalah 

memberikan motivasi 

kepada siswa, 

memperbanyak waktu 

untuk murojaah, dan 

bekerjasama dengan 

orang tua dengan 

mengisi buku 

mutaba’ah. Implikasi 

pembelajaran tahfiz 

yaitu siswa lebih tartil 

dalam membaca Al-

Qur’an, anak menjadi 

lebih semangat dalam 

menghafal Al-Qur’an, 

tercapainya target 

hafalan, sering 

menjuarai berbagai 

lomba, tidak terbebani 

dan tidak mengganggu 

mata pelajaran lain. 

Sedangkan implikasi 

bagi lembaga adalah 

dikenal dalam 
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masyarakat luas, 

mendapat kepercayaan 

dari masyarakat untuk 

menyekolahkan 

putra/putri mereka di 

Annida 

8. Ana Isnaini 

Sholihah 

Strategi 

Pembelajaran 

Taḥfiẓ Al-

Qur’an dalam 

Membentuk 

Akhlak 

Karimah Siswa 

(Studi 

Multisitus di 

SMP Islam 

AlFattahiyyah 

Boyolangu 

Tulungagung 

dan SMP 

Tahfiz Ar-

Rosyid 

Boyolangu 

Tulungagung). 

 

a. Implementasi 

pembelajaran tahfiz 

Al-Qur’an di SMP 

Islam Al-

Fattahiyyah dan 

SMP Tahfiz Ar-

Rosyid didampingi 

oleh guru tahfiz 

dengan cara 

muroja’ah dan 

setoran hafalan Al-

Qur’an setiap 

harinya untuk 

menambah jumlah 

hafalan Al-Qur’an. 

b. Pembelajaran tahfiz 

Al-Qur’an di SMP 

Islam Al-

Fattahiyyah dan 

SMP Tahfiz Ar-

Rosyid 

memberikan 

dampak terhadap 

akhlak karimah 

siswa yaitu siswa 

lebih menjaga diri 

dari perbuatan-

perbuatan buruk, 

selalu sopan 

santun, menjaga 

adab, tawadu’ dan 

ta’dzim. 

c. Siswa SMP Islam 

Al-Fattahiyyah dan 

SMP Tahfiz 

ArRosyid mampu 

menghafalkan Al-

Qur’an dengan baik 

dan benar serta 

a. Pendekatan 

penelitian 

b. Metode 

pengumpulan 

data 

menggunakan 

wawancara, 

dokumentasi 

c. Sumber data 

yang 

digunakan 

sumber data 

primer dan 

sumber data 

sekunder. 

 

 

a. Fokus penelitian 

ini adalah 

implementasi 

pembelajaran 

taḥfiẓ Al-

Qur’an di SMP 

Islam Al-

Fattahiyyah 

Boyolangu 

Tulungagung 

dan SMP Tahfiz 

Ar-Rosyid 

Boyolangu 

Tulungagung 

dan dampak 

pembelajaran 

taḥfiẓ Al-

Qur’an dalam 

membentuk 

Akhlak 

Karimah siswa 

di SMP Islam 

Al-Fattahiyyah 

Boyolangu 

Tulungagung 

dan SMP Tahfiz 

Ar-Rosyid 

Boyolangu 

Tulungagung. 

Dan hasil 

strategi 

pembelajaran 

taḥfiẓ Al-

Qur’an dalam 

membentuk 

Akhlak 

Karimah siswa 

di SMP Islam 

Al-Fattahiyyah 
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memiliki akhlak 

karimah yang baik 

Boyolangu 

Tulungagung 

dan SMP Tahfiz 

Ar-Rosyid 

Boyolangu 

Tulungagung 
b. Lokasi 

penelitian 

bertempat di 

SMP Islam 

AlFattahiyyah 

Boyolangu 

Tulungagung 

dan SMP Tahfiz 

Ar-Rosyid 

Boyolangu 

Tulungagung). 
c. Jenis penelitian 

pada penelitian 

ini adalah 

mutisitus 
d. Analisis data 

yang digunakan 

teknik analisis 

data kasus 

tunggal dan 

analisis data 

lintas situs, 
e. Keabsahan 

datanya 

menggunakan 

perpanjangan 

keikutsertaan, 
Triangulasi, 

dan 

pemeriksaan 

sejawat 

9. Fathatur  

Rahmania, 

2016. Strategi 

Menghafal Al-

Qur'an (Tahfiz) 

di Pondok 

Pesantren 

Roudhotul 

a. Proses menghafal 

al-Qur'an yang 

digunakan di 

Pondok Pesantren 

Roudhotul Qur'an 

Darul Falah III 

Cukir Diwek 

Jombang adalah 

a. Pendekatan 

penelitian 

b. Metode 

pengumpulan 

data 

menggunakan 

wawancara, 

dokumentasi 

a. Lokasi penelitian 

ini bertempat di 

Pondok 

Pesantren 

Roudhotul 

Qur’an Darul 

Falah Iii Cukir 

Diwek Jombang  
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Qur’an Darul 

Falah Iii Cukir 

Diwek 

Jombang 

 

dimulai dengan 

mengaji bin-nadzor 

ialah membaca 

dengan cermat 

ayat-ayat al-Qur’an 

yang akan dihafal 

dengan melihat 

mushaf secara 

berulang-ulang. 

Tahfiz ialah 

menghafal sedikit 

demi sedikit al-

Qur’an yang telah 

dibaca secara 

berulang-ulang 

tersebut. Talaqqi 

ialah menyetorkan 

atau mendengarkan 

hafalan yang baru 

dihafal kepada 

seorang guru, 

dalam hal ini 

hafalan disetorkan 

kepada 

ustadz/ustadzah 

sebelum disetorkan 

kepada KH. 

Maghfur Aly. 

Taqrir ialah 

mengulang hafalan 

atau menyima’kan 

hafalan yang 

pernah 

dihafalkan/sudah 

disima’kan kepada 

guru, dalam hal ini 

bisa dilakukan 

sendiri ataupun 

dengan teman. 

Tasmi' ialah 

mendengarkan 

hafalan kepada 

orang lain baik 

kepada 

perseorangan 

 b. Fokus penelitian 

ini adalah Proses 

menghafal al-

Qur’an di 

Pondok 

Pesantren 

Roudhotul 

Qur'an Darul 

Falah III Cukir 

Diwek Jombang. 

2) Hasil 

menghafal al-

Qur’an dengan 

strategi yang 

digunakan di 

Pondok 

Pesantren 

Roudhotul 

Qur'an Darul 

Falah III Cukir 

Diwek Jombang 



 

 

 

41 

No Judul/peneliti Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

maupun kepada 

jamaah dalam hal 

ini hafalan viii 

diperdengarkan 

kepada 

perseorangan atau 

jama'ah setiap 

jum'at pahing. 

b. Hasil dari 

penerapan strategi 

yang telah 

digunakan di 

Pondok Pesantren 

Roudhotul Qur'an 

Darul Falah III 

Cukir Diwek 

Jombang adalah 

dalam menghafal 

al-Qur'an dengan 

menggunakan 

strategi bin-nadzor, 

tahfiz, talaqqi, 

takrir dan tasmi' 

serta sebelum 

memulai menghafal 

al-Qur'an 

diterapkannya 

metode qiroati 

sangat membantu 

santri dalam 

menghafal al-

Qur'an karna 

dengan 

mempelajari 

metode qiroati 

tersebut maka 

santri akan lebih 

mengerti tentang 

makhraj, tajwid dan 

gharib dan tentunya 

akan 

mempermudah 

santri dalam 

menghafal al-

Qur'an 
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10

. 

Sita arifah 

richana, Strategi 

Pembelajaran 

Tahfiz Al-

Qur’an dalam 

Meningkatkan 

Kualitas 

Hafalan Santri 

(Studi Multi 

Situs di PPTQ 

Lubabul fattah 

dan PP Bustanu 

Usyaqil Qur’an 

Tulungagung) 

 

a. Strategi 

pembelajaran 

hifdzil jadid dalam 

meningkatkan 

kualitas hafalan 

santri adalah 

menghafal dengan 

metode tahfiz 

dengan teknik 

mengulang 

potongan ayat 

sebanyak 10-20 kali 

lalu digabung 

menjadi satu ayat, 

setelah genap satu 

halaman diulang 

lagi satu halaman 

tersebut sampai 

lancar. Taktiknya 

dengan duduk 

fokus dan membaca 

tartil. Metode 

setoran dengan 

metode talaqqi 

dilakukan 1-2 kali 

sehari dengan 

teknik guru 

menyimak bacaan 

tiga santri dan guru 

membenarkan 

bacaan yang salah 

atau lupa dengan 

taktik guru 

menyimak bacaan 

santri dengan tegas 

atau dengan lemah 

lembut. 

b. Strategi muroja’ah 

hifdzil jadid dalam 

meningkatkan 

kualitas hafalan 

santri adalah 

muroja’ah 

menggunakan 

metode takrir, 

a. Pendekatan 

penelitian 

b. Metode 

pengumpulan 

data 

menggunakan 

wawancara, 

observasi, 

dokumentasi 

a. Fokus penelitian 

ini adalah 

strategi 

pembelajaran 

hifdzil jadid 

dalam 

meningkatkan 

kualitas hafalan 

santri, 

mendeskripsikan 

strategi 

muraja’ah hifdzil 

jadid dalam 

meningkatkan 

kualitas hafalan 

santri, 

mendeskripsikan 

strategi 

muraja’ah hifdzil 

qadim dalam 

meningkatkan 

kualitas hafalan 

santri. 

b. Lokasi penelitian 

ini bertempat di 

PPTQ Lubabul 

fattah dan PP 

Bustanu Usyaqil 

Qur’an 

Tulungagung) 

c. Pendekatan 

penelitian ini 

adalah 

fenomenologi. 

d. Pengecekan data 

meliputi standar 

kredibilitas, 

standar 

transferabilitas, 

standar 

dependabilitas, 

dan standar 

konfirmabilitas. 
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tekniknya 

mengulang hafalan 

sedikit demi sedikit 

sampai genap 2-5 

halaman, lalu 

diulang lagi 2-5 

halaman sekaligus 

sampai lancar, 

taktiknya dengan 

duduk fokus dan 

bacaan tartil. 

Mengadakan 

sorogan muroja’ah 

bagi santri yang 

hifdzil jadid nya 

mencapai 5 

halaman dan bagi 

santri yang haid 

menggunakan 

metode talaqqi 

dengan teknik guru 

mendengarkan 

bacaan 3 santri 

sekaligus dan 

membenarkan 

bacaan yang salah 

atau lupa, taktiknya 

guru menyimak 

dengan tegas atau 

lemah lembut. 

Mengadakan 

kegiatan mudarosah 

dengan sima’an 

antar santri. 

c. Strategi muroja’ah 

hifdzil qodim 

dalam 

meningkatkan 

kualitas hafalan 

santri adalah 

muroja’ah mandiri 

menggunakan 

metode takrir, 

tekniknya yakni 

mengulang hafalan 
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per setengah-satu 

juz dalam sekali 

waktu sampai 

genap 3 juz dalam 

sehari dengan taktik 

melafalkan hafalan 

dengan santai dan 

tempo bacaan 

cepat. Mengadakan 

sorogan muroja’ah 

hifdzil qodim 

dengan metode 

talaqqi sehari 

sorogan 1-2 kali, 

tekniknya guru 

menyimak bacaan 

santri jika ada 

kekeliruan maka 

guru membenarkan. 

Taktiknya guru 

menyimak bacaan 

santri dengan tegas 

atau bisa dengan 

lemah lembut. 

Untuk menunjang 

kelancaran hafalan 

diterapkan sema’an 

rutin dan evaluasi. 

Diakhir masa 

menghafal santri 

harus mengaji 30 

juz bil ghoib 

sebelum wisuda. 

Problematika yang 

muncul dalam 

pembelajaran tahfiz 

diantaranya 

menganggap ada 

ayat yang sulit, rasa 

malas, tidak pandai 

membagi waktu, 

dan sering bermain 

hp. Solusinya yakni 

adanya motivasi 

dari Kyai, diadakan 
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target hafalan, 

diadakan jadwal 

muroja’ah, 

diadakan evaluasi 

diadakan 

mudarosah/ 

sema’an rutin, dan 

pembatasan 

penggunaan hp 

 

Penelitian tentang “Strategi Guru Tahfiz dalam Meningkatkan 

Hafalan Al-Qur’an siswa di MTS Unggulan Nuris Jember” merupakan 

penelitian lanjutan  dari penelitian terdahulu karena terdapat kesamaan pada 

bahasan  penelitian yaitu strategi guru. Akan tetapi pada penelitian terdahulu 

masih 1 penelitian yang membahas tentang hafalan Al-Qur’an. 

B. Kajian Teori 

1. Pengertian Pembelajaran 

Menurut Gagne pembelajaran sebagai serangkaian aktivitas yang 

sengaja diciptakan dengan maksud untuk memudahkan terjadinya proses 

belajar. Sedangkan menurut Yusuf Hadi Miarso memaknai istilah 

pembelajaran sebagai aktivitas atau kegiatan yang berfokus pada kondisi 

dan kepentingan pembelajar.
21

 

Pembelajaran (instruction) menunjukkan pada usaha siswa 

mempelajari bahan pembelajaran sebagai akibat perlakuan guru. Proses 

pembelajaran tidak mungkin berjalan dengan baik tanpa perlakuan guru. 

Yang membedakannya hanya terletak pada peranannya saja.
22

 Bruce Weil 

                                                           
21

 Benny A. Pribadi, Model Desain Sistem Pembelajaran (Jakarta: Dian Rakyat, 2011), 9. 
22

 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (Ktsp), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 216. 
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mengemukakan tiga prinsip penting dalam proses pembelajaran semacam 

ini. Prinsip tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Proses pembelajaran adalah membentuk kreasi lingkungan yang dapat 

membentuk atau mengubah struktur kognitif siswa. 

b. Berhubungan dengan tipe-tipe pengetahuan yang harus dipelajari. 

c. Dalam proses pembelajaran harus melibatkan peran lingkungan 

sosial.
23

 

2. Pengertian Strategi Pembelajaran 

Suatu pembelajaran akan lebih menarik jika seorang guru mampu 

menggunakan siasat untuk mengoptimalkan interkasi antara siswa dan 

guru. Pada hal ini guru dan siswa mampu secara bersama-sama untuk 

mencapai tujuan yang dinginkan dalam suatu pembelajaran. Gagne 

mengemukakan bahwa strategi sebagai be a plan, method or series of 

activities designed to achieves a particular educational goal.
24

 Dengan 

demikian strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai sebuah 

perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

Istilah lain yang juga memiliki kemiripan dengan strategi adalah 

pendekatan. Sebenarnya pendekatan berbeda baik dengan strategi maupun 

metode. Pendekatan dapat diartikan sebagai sudut pandang kita terhadap 

                                                           
23

 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan, 218. 
24

 Robert M. Gagne Dan Leslie J. Briggs,  Principles Of Instructional Design, (New York : Holt 

Rinehart & Winston, 2005), 2 
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proses pembelajaran.
25

 Banyak hal-hal yang harus diperhatikan dalam 

menggunakan strategi khususnya dalam sebuah pembelajaran digunakan 

untuk mencapai semua tujuan pembelajaran. Setiap strategi memiliki 

kekhasan sendiri-sendiri. Seorang guru harus memilih strategi yang cocok 

yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan siswa. Pembelajaran 

merupakan perpaduan antara belajar dan mengajar yang harus 

direncanakan dan diaktualisasikan.
26

 

Menurut J.R David ada dua unsur dalam proses pembelajaran yaitu 

sebagai berikut: 

a. Strategi pembelajaran merupakan sebuah rencana tindakan. Dalam hal 

ini termasuk penggunaan metode, media pembelajaran, pemanfaatan 

berbagai sumber daya dalam pembelajaran. 

b. Strategi yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu.
27

 

Dengan demikian penyusunan langkah-langkah pembelajaran yang 

tertuang dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pemanfaatan 

berbagai fasilitas seperti adanya media pembelajaran dan sumber belajar 

yang diarahkan dalam mencapai sebuah tujuan pembelajaran. 

Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang 

harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai 

secara efektif  dan efisien. Dalam pandangan dick and carey mereka 

menyatakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu set materi dan 

                                                           
25

 Wina sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta: Prenada 

Media Group, 2010), 127. 
26

 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2014), 4 
27

 J.R David, Teaching Strategies For College Class Room (London: P3G, 1976), 10. 
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prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk 

menimbulkan hasil belajar pada siswa.
28

 Strategi pembelajaran 

merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh instruktur dan guru dalam 

proses pembelajaran yang akan berlangsung. 

Guru sebagai pembimbing bagi peserta didik harus menetapkan 

tujuan, metode dan evaluasi terhadap hasil kegiatan yang telah dilakukan, 

semua guru harus bertanggung jawab dalam proses bimbingannya dengan 

memberikan strategi pembelajarannya sehingga tercapailah tujuan yang 

ingin dicapai.
29

 

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa strategi 

pembelajaran yang diterapkan oleh seorang guru akan tergantung pada 

pendekatan yang digunakan oleh seorang guru, sedangkan bagaimana 

menjalankan sebuah strategi itu dapat diterapkan berbagai metode 

pembelajaran. Dalam menjalankan sebuah metode pembelajaran tersebut 

maka seorang guru dapat menentukan teknik yang sesuai dengan metode 

yang diterapkan oleh seorang guru. Dalam penggunaan strategi tersebut 

seorang guru memiliki teknik yang berbeda-beda antara guru yang satu 

dengan yang lainnya. 

3. Jenis-jenis strategi Pembelajaran 

Pengelompokan jenis strategi pembelajaran berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jenis strategi pembelajaran 

                                                           
28

 Direktorat Tenaga Kependidikan, Strategi Pembelajaran dan Pemilihannya, (Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 3. 
29

 Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran: Meningkatkan Mutu 

Pembelajaran Sesuai Standar Nasional (Yogyakarta: Teras, 2012), 100. 
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berdasarkan pertimbangan jumlah siswa dibagi menjadi tiga yaitu sebagai 

berikut:
30

 

a. Strategi klasikal 

Strategi klasikal merupakan sebuah strategi pembelajaran yang 

sering kita temui setiap hari. Pada model ini seorang guru kesulitan 

dalam menentuan kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Pada 

strategi ini guru biasanya sangat mendominasi pada kegiatan 

pembelajaran. Pada model pembelajaran klasikal lebih menitik 

beratkan pada peran guru dalam memberikan sebuah informasi. 

Strategi klasikal menggunakan pembelajaran kelas dalam proses 

pembelajaran.
31

 

Pestalozzi mengemukakan penerapan strategi pembelajaran 

klasikal ini dimaksudkan untuk melaksanakan unsur perbedaan 

perseorangan dengan tetap menghargai tugas-tugas bersama dan hak-

hak orang lain. Model ini memberikan memberikan langsung untuk 

mengelola suasana pengajaran atau instruksional setting dan untuk 

mengorganisasian peserta didik agar dapat bertanggung jawab atas 

situasi kelas dalam proses pembelajaran.
32
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b. Strategi kelompok kecil (cooperative learning) 

Strategi pembelajaran kelompok dilakukan secara beregu. 

Pembelajaran ini dapat dilakukan dengan membentuk kelompok atau 

secara klasikal. Strategi klasikal ini terdiri dari beberapa siswa yang 

mempunyai kemampuan latar belakang kemampuan akademik dan 

kecepatan dalam menangkap sebuah informasi. 

Bern dan erickson mengemukakan bahwa cooperative learning 

(strategi kelompok kecil) merupakan sebuah strategi yang 

mengorganisir pembelajaran dengan menggunakan kelompok belajar 

dimana siswa dituntut untuk bekerjasama untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang sudah direncanakan.
33

 

c. Strategi individual 

Rowntree mengemukakan bahwa strategi pembelajaran 

individual dilakukan oleh siswa secara mandiri. Kecepatan, 

kelambatan, dan keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh 

kemampuan setiap individu. Bahan pembelajaran dan serta bagaimana 

cara mempelajarinya di desain untuk belajar secara individu. Pada 

strategi pembelajaran ini setiap individu dituntut untuk belajar sendiri 

tanpa kerjasama dengan orang lain maupun kelompok
34

 

Pengajaran individual ini merupakan suatu upaya untuk 

memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat belajar sesuai 
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dengan kebutuhan, kecepatan maupun kemampuan masing-masing 

individu dengan caranya sendiri-sendiri. 

Adapun indikator keberhasilan strategi individual ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Perkembangan intelektual 

2) Kemampuan berbahasa 

3) Latar belakang pengalaman 

4) Gaya belajar 

5) Bakat dan minat 

6) kepribadian
35

 

4. Strategi Pembelajaran Tahfiz 

Adapun strategi pembelajaran tahfiz diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

a. Strategi pengulangan ganda 

b. Tidak beralih pada ayat berikutnya sebelum ayat yang sedang dihafal 

benar-benar hafal 

c. Menghafal urutan-urutan ayat yang dihafalnya dalam satu kesatuan 

jumlah setelah benar-benar hafal ayatnya 

d. Menggunakan satu jenis mushaf 

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

f. Memperhatikan ayat-ayat yang serupa 

g. Disetorkan pada seorang pengampu
36
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5. Komponen Strategi Pembelajaran 

Komponen strategi pembelajaran juga menjadi penting untuk 

disimak. Paling tidak ada tiga jenis strategi yang berkaitan dengan 

pembelajaran yaitu sebagai berikut: 

a. Strategi pengorganisasian (organizational strategy) 

Strategi pengorganisasian menurut pandangan Reigeluth, 

Bunderson dan Meril, mereka menyatakan strategi mengorganisasi isi 

pelajaran disebut sebagai struktural strategi, yang mengacu pada cara 

untuk membuat urutan dan mensintesis fakta, konsep, prosedur dan 

prinsip yang berkaitan. 

Strategi pengorganisasian adalah metode untuk mengorganisasi 

isi bidang studi yang telah dipilih untuk pembelajaran. 

“Mengorganisasi” mengacu pada suatu tindakan seperti pemilihan isi, 

penataan isi, pengelolaan alokasi waktu pembelajaran, dan 

pengelompokan belajar.
37

 

b. Strategi penyampaian (dilevery strategy) 

Strategi penyampaian isi pembelajaran merupakan komponen 

variabel metode untuk melaksanakan proses pembelajaran. Fungsi 

strategi penyampaian pembelajaran adalah menyampaikan isi 

pembelajaran kepada pebelajar, dan menyediakan informasi atau 

bahan-bahan yang diperlukan pebelajar untuk menampilkan unjuk 

kerja seperti latihan dan test. 

                                                                                                                                                    
36

 Ahsin W. Al-Hafidz, Bimbingan Praktis Menghafal Al-Qur’an (Jakarta: Amzah, 2008), 67-73. 
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c. Strategi pengelolaan (management stategy) 

Strategi pengelolaan pembelajaran merupakan komponen 

variabel metode yang berurusan dengan bagaimana menata interaksi 

antara pebelajar dengan variabel metode pembelajaran lainnya. 

Strategi ini berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang strategi 

pengorganisasian dan strategi penyampaian, dimana yang digunakan 

selama proses pembelajaran. Paling tidak, ada tiga klasifikasi penting 

variabel strategi pengelolaan, yaitu penjadwalan, pembuatan catatan 

hasil belajar siswa dan motivasi
38

 

6. Mengahafal Al-Qur’an 

a. Pengertian Menghafal Al-Qur’an 

Menghafal merupakan sebuah usaha meresapkan ke dalam 

pikiran agar selalu ingat. Yang dimaksud dalam meresapi disin adalah 

proses memasukkan informasi kedalam pikiran untuk diingat. 

Sedangkan Al-Qur’an adalah kitab suci yang diwahyukan 

kepada nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk dan pedoman hidup 

manusia. Jika ingin mendapatkan keselamatan di dunia maupun di 

akhirat, manusia harus mempelajari Al-Qur’an dan mengamalkannya. 

Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian menghafal Al-

Qur’an adalah usaha meresapi ayat-ayat Al-Qur’an ke dalam pikiran. 

1) Keutamaan Menghafal Al-Qur’an
39
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Menghafal Al-Qur’an merupakan perbuatan yang sangat 

mulia dan banyak memiliki keutamaan bagi orang yang menghafal  

Al-Qur’an. Adapun keutamaan bagi orang yang menghafal  

Al-Qur’an antara lain adalah sebagai berikut: 

a) Menghafal Al-Qur’an dan mempelajarinya mengangkat 

derajatnya di surga 

b) Penghafal Al-Qur’an akan menjadi teman para malaikat 

diakhirat 

c) Penghafal Al-Qur’an akan mendapat syafaat di hari kiamat 

d) Paling berhak menjadi imam dalam shalat 

e) Memperoleh mahkota kehormatan di hari kiamat 

2) Syarat-syarat Menghafal Al-Qur’an
40

 

Untuk dapat menghafal Al-Qur’an dengan baik, seseorang 

harus memenuhi syarat-syarat antara lain: 

a) Niat yang ikhlas 

Hal yang paling utama yang harus diperhatikan oleh 

calon penghafal Al-Qur’an adalah mereka harus membulatkan 

niat menghafal Al-Qur’an hanya mengaharap ridha Allah swt. 

b) Mempunyai kemauan yang kuat 

Menghafal Al-Qur’an sebanyak 30 juz merupakan 

bukan pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu diperlukan 

kemauan yang kuat dan tingkat kesabaran yang tinggi. 
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c) Disiplin dan istiqomah menambah hafalan 

Seorang calon penghafal Al-Qur’an harus disiplin dan 

istiqamah dalam menambahkan hafalannya. Seorang calon 

penghafal Al-Qur’an harus bisa memanfaatkan waktunya yang 

senggang, cekatan, kuat fisik, bersemangat tinggi. 

d) Talaqqi kepada seorang guru 

Seorang yang hendak menghafal Al-Qur’an hendaknya 

berguru kepada seorang guru yang hafiz. 

e) Berakhlak terpuji 

Berakhlak terpuji dan menjauhi sifat-sifat tercela 

merupakan sebuah cermin dari pengalaman ajaran-ajaran yang 

terkandung di dalam Al-Qur’an. Sehingga terjadi korelasi 

antara suatu yang dibaca dan dipelajari dengan pengalaman 

sehari-hari.
41

 

3) Metode Menghafal Al-Qur’an 

Metode dalam bahasa arab dikenal dengan istilah thuriquh 

yang mempunyai arti langkah-langkah strategis yang dipersiapkan 

untuk melakukan suatu pekerjaan.
42

 

Metode menghafal Al Qur’an antara lain sebagai berikut: 
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a) Bin-Nazar 

Yaitu membaca dengan cermat ayat-ayat Al Qur’an 

yang hendak dihafalkan dengan melihat mushaf Al Qur’an 

secara berulang-ulang 

b) Tahfiz 

Yaitu menghafal Al Qur’an dengan cara sedikit demi 

sedikit ayat-ayat Al Qur’an yang telah dibaca secara berulang 

secara bin-nazar. 

c) Talaqqi 

Yaitu menyetorkan hafalan yang baru dihafal kepada 

seorang guru atau ustad. 

d) Takrir 

Yaitu mengulang hafalan yang pernah dihafalkan 

kepada guru tahfiz. Metode ini digunakan agar hafalan yang 

pernah dihafalkan tetap terjaga. 

e) Tasmi’ 

Yaitu memperdengarkan hafalan kepada orang lain baik 

kepada perseorangan maupun jamaah.
43

 

4) Cara memelihara hafalan Al-Qur’an antara lain sebagai berikut: 

a) Cara memelihara hafalan bagi orang yang belum khatam 30 

juz 
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(1) Takrir sendiri 

(2) Takrir dalam shalat 

(3) Takrir bersama 

(4) Takrir di hadapan guru 

b) Cara memelihara hafalan bagi orang yang sudah khatam 30 juz 

(1) Istiqamah takrir Al-Qur’an di dalam shalat 

(2) Istiqamah takrir Al-Qur’an di luar shalat 

5) Strategi pembelajaran dalam menghafal Al-Qur’an 

Ada beberapa strategi pembelajaran yang dapat digunakan 

oleh seorang guru dalam membimbing siswa menghafal Al-Qur’an 

antara lain sebagai berikut: 

a) Guru harus menentukan waktu yang tepat. Waktu diatur 

sedemikian rupa tanpa menganggu jam pelajaran yang lain. 

b) Memilih tempat dan lingkungan yang baik dan suci seperti 

masjid atau musholla. 

c) Menentukan materi yang dihafal.
44

 

C. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual pada dasarnya merupakan alur berfikir dalam 

sebuah penelitian, meski demikian, penting untuk diperhatikan bahwasannya 

kerangka konseptual ini bukanlah nerupakan kerangka pemecahan masalah, 

karena ini merupakan cara kerja dalam penelitian. 
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Penelitian ini memfokuskan diri pada Strategi Guru Tahfiz dalam 

Meningkatkan Hafalan Al-Qur’an. 

Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategi Guru Tahfidz dalam Meningkatkan Hafalan Al-Qur’an siswa 

di MTS Unggulan Nuris Jember 

 

Strategi klasikal 

menggunakan teori 

pestalozzi tentang 

strategi pembelajaran 

klasikal 

Strategi kelompok kecil 

menggunakan teori Bern 

dan erickson tentang 

strategi pembelajaran 

cooperative learning 
 

Strategi individual 

menggunakan teori 

Rowntree tentang 

strategi 

pembelajaran 

individual 

Pengumpulan data (wawancara, observasi, 

dokumentasi) 

Analisis data 

Temuan  

1. Pelaksanaan strategi klasikal dalam meningkatkan hafalan Al-Qur’an siswa di Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember 

menerapkan metode menghafal Al-Qur’an bin Nazar dengan alokasi waktu 1 jam, siswa 

membaca Al-Qur’an minimal 10 kaca setiap harinya. 

2. Pelaksanaan strategi kelompok kecil dalam meningkatkan hafalan Al-Qur’an siswa di 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo 

Kab. Jember menerapkan metode menghafal Al-Qur’an dengan metode Tasmi’ dengan 

alokasi waktu 1 jam, bentuk evaluasi yang dilakukan menggunakan tes sambung ayat. 

3. Pelaksanaan strategi individu dalam meningkatkan hafalan Al-Qur’an siswa di Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember 

menerapkan metode menghafal Al-Qur’an dengan metode muraja’ah per individu dengan 

alokasi waktu melebihi 1 jam, siswa minimal menyetorkan hafalannya 1 kaca dalam sehari. 

Target yang diberikan guru kepada siswa adalah 1 juz dalam 1 minggu.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, 

dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah.
45

 

Jenis  penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan 

gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian secara sistematis dan akurat, 

mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.
46

 Jadi dapat peneliti 

simpulkan bahwa jenis penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian untuk 

membuat deskripsi, gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta yang 

terjadi di lapangan. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif karena penelitian 

yang dilakukan ini berusaha untuk mendeskripsikan, menguraikan, dan 
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menjabarkan tentang strategi guru tahfiz dalam meningkatkan hafalan Al-

Qur’an siswa siswa di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok 

Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak 

dilakukan. Wilayah penelitian berisi tentang lokasi (desa, organisasi, 

peristiwa, teks, dan sebagainya) dan unit analisis. Lokasi penelitian yang akan 

dipilih dalam penelitian ini adalah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan 

Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember 

Hal ini dikarenakan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok 

Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember merupakan salah satu 

lembaga pendidikan Islam yang menerapkan program unggulan menghafal Al 

Qur’an. Dimana kegiatan ini sangat dibutuhkan strategi guru dalam 

meningkatkan hafalan Al Qur’an siswa. 

C. Kehadiran Peneliti 

Dalam sebuah penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen 

utama penelitian yang wajib hadir sendiri secara langsung di lapangan untuk 

mengumpulkan data yang dibutuhkan sesuai fokus penelitian. Hal ini 

dikarenakan dalam penelitian kualitatif segala sesuatunya belum merupakan 

kepastian. Masalah yang terjadi dalam penelitian ini seperti, fokus peneltian, 

prosedur penelitian, data yang akan dikumpulkan, bahkan hasil yang 
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diharapkan kesemuanya yang tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas 

sebelumnya. Segala sesuatu dari temuan penelitian masih perlu 

dikembangkan sepanjang penelitian tersebut berlangsung. Dalam keadaan 

yang serba belum pasti dan tidak menemukan kejelasan, maka tidak ada 

pilihan lagi bagi seorang peneliti kecuali melakukan kegiatan turun ke bawah 

langsung ke lapangan dan menjadi seseorang yang dapat menghadapi 

ketidakpastian tersebut dan dapat menemukan kenyataan sebenarnya yang 

terjadi di lapangan.
47

 

Kedudukan peneliti dalam sebuah penelitian kualitatif adalah sebagai 

key instrument, sebab peneliti merupakan seorang perencana, pelaksana, 

pengumpulan data, analisis data dan terakhir pelapor hasil penelitian. Dalam 

penelitian yang akan dilaksakan ini, kahadiran peneliti adalah sebagai 

pengamat secara langsung yang sifatnya non partisipan. Hal ini dilakukan 

agar peneliti dapat benar mengetahui dan mendapatkan gambaran mengenai 

strategi guru dalam meningkatkan hafalan Al Qur’an siswa. 

D. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian yaitu orang atau apa saja yang berkaitan dengan 

penelitian dan menjadi pelaku dari suatu suatu kegiatan yang diharapkan 

dapat memberiikan informasi terkait penelitian yang dilakukan. Subyek 
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penelitian merupakan sumber untuk mendapatkan atau memperoleh informasi 

yang dibutuhkan dalam penelitian.
48

 

Penentuan subyek penelitian dalam penelitian ini dilakukan secara 

purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.
49

 

Pertimbangan-pertimbangan tertentu tersebut misalnya subyek penelitian 

yang dipilih dianggap orang yang paling tahu mengenai informasi yang 

dibutuhkan dalam penelitian, sehingga akan memudahkan peneliti dalam 

penelitian yang akan dilakukan. 

Berdasarkan paparan tersebut, maka subyek penelitian dalam 

penelitian ini meliputi: 

1. Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok Pesantren Nurul 

Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember 

a. Neng Hasanatul Khalidiyah M.Pd.I. 

2. Guru tahfiz 

a. Bapak Bayu Angga 

b. Ustad Ghofur 

c. Ustadhah Ana 

d. Ustadhah Qomariyah 

e. Ustadhah Afif 

f. Ustadhah Ulum 
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g. Ustadhah Yanti 

3. Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok Pesantren Nurul 

Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember Ana Najmi 

a. Eldo Arpegio 

b. Ruwaidah 

c. Balqis Raisya 

d. Anisa Salsabila 

E. Sumber Data 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data kepad pengumpul data. Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber 

sangat penting, bukan sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai 

pemilik informasi, sebagai sumber informasi ( key informan ). Data diartikan 

sebagai fakta atau informasi yang di peroleh dari yang didengar, diamati, 

dirasa dan dipikirkan peneliti dari aktivitas dan tempat yang diteliti.
50

 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yakni 

sumber data primer dan sumber data sekunder. Data yang akan dikumpulkan 

diolah dan disajikan oleh peneliti merupakan data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, observasi serta dokumentasi. 

Sumber data primer dalam penelitian ini ditujukan kepada kepala 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam 
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(Nuris) Antirogo Kab. Jember, ustad dan ustadhah Madrasah Tsanawiyah 

(MTs) Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. 

Jember yang mengajar tahfiz beserta siswa di Madrasah Tsanawiyah (MTs) 

Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember. 

Dukungan ketiga subyek primer ini berkaitan langsung dengan permasalahan 

yang menjadi faktor dalam penelitian ini. Sedangkan sumber data sekunder 

merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian, oleh karena 

itu dalam proses penelitian terdapat teknik pengumpulan data yang digunakan 

untuk mendapatkan atau mengumpulkan data. Teknik dalam mengumpulkan 

data menjadi salah satu bagian penting dan perlu dipilih dengan tepat agar 

data yang diharapkan peneliti sesuai dengan fokus masalah yang akan diteliti 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan instrumen pengumulan data yang 

digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin mengetahui hal-hal dari subyek penelitian atau informan yang lebih 

mendalam. 
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Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah 

wawancara semi standar. Karena bersifat fleksibel, sehingga bahan-bahan 

pertanyaan dapat dengan mudah di informasikan dan peneliti dapat 

berhadapan langsung dengan dengan informan, sehingga terjadi interaksi 

yang komunikatif.  

Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi 

mengenai: 

a. Pelaksanaan strategi klasikal dalam  meningkatkan  hafalan Al-Qur’an 

siswa di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok Pesantren 

Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember meliputi perencanaan 

pelaksanaan strategi klasikal dalam kegiatan menghafal Al-Qur’an, 

proses pelaksanaan strategi klasikal dalam kegiatan menghafal Al-

Qur’an dan evaluasi pelaksanaan strategi klasikal dalam kegiatan 

menghafal Al-Qur’an. 

b. Pelaksanaan strategi kelompok kecil dalam meningkatkan hafalan         

Al-Qur’an siswa di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok 

Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember meliputi 

perencanaan pelaksanaan strategi kelompok kecil dalam kegiatan 

menghafal  Al-Qur’an, proses pelaksanaan strategi kelompok kecil 

dalam kegiatan menghafal Al-Qur’an dan evaluasi pelaksanaan 

strategi kelompok kecil dalam kegiatan menghafal Al-Qur’an. 
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c. Pelaksanaan strategi individu dalam meningkatkan hafalan Al-Qur’an 

siswa di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok Pesantren 

Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember meliputi perencanaan 

pelaksanaan strategi individual dalam kegiatan menghafal Al-Qur’an, 

proses pelaksanaan strategi individual dalam kegiatan menghafal Al-

Qur’an dan evaluasi pelaksanaan strategi individual dalam kegiatan 

menghafal Al-Qur’an. 

2. Observasi 

Pengamatan pada dasarnya merupakan kegiatan untuk 

mendapatkan informasi melalui indera penglihatan. Karena melihat 

langsung, maka peneliti harus terjun langsung ke lapangan/kancah 

penelitian.51 Pengamatan jika dilihat dari keterlibatan pengamat/peneliti 

dengan sumber data, teknik pengamatan dapat dibagi menjadi dua macam 

yaitu: 

a. Observasi partisipan 

Pada pengamatan partisipan peneliti melaksanakan dua peran 

sekaligus yaitu sebagai pengamat dan juga berperan sebagai anggota 

kelompok yang diamati. 
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 M. Djamal, Paradigma Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 66. 
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b. Observasi non partisipan 

Pada pengamatan non partisipan peneliti hanya melakukan 

satu fungsi yaitu mengandakan pengamatan.
52

 

Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

observasi non partisipan, dengan pertimbangan untuk memudahkan 

terhadap pengumpulan data.  

Data yang diperoleh penelitian ini dengan metode observasi 

adalah sebagai berikut: 

1) Pelaksanaan strategi klasikal dalam meningkatkan hafalan Al-

Qur’an siswa meliputi perencanaan, pelaksanaan dan cara guru 

mengevaluasi pelaksanaan strategi klasikal dalam menghafal Al-

Qur’an. 

2) Pelaksanaan strategi kelompok kecil dalam meningkatkan 

hafalan  Al-Qur’an  siswa meliputi perencanaan, pelaksanaan dan 

cara guru mengevaluasi pelaksanaan strategi klasikal dalam 

menghafal Al-Qur’an siswa. 

3) Pelaksanaan strategi individual dalam meningkatkan hafalan Al-

Qur’an siswa meliputi perencanaan, pelaksanaan dan cara guru 

mengevaluasi pelaksanaan strategi klasikal dalam menghafal Al-

Qur’an. 
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 M. Djamal, Paradigma Penelitian Kualitatif,  70. 
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3. Dokumentasi 

Menurut Arikunto metode dokumentasi yaitu mencari data 

mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi merupakan cara 

pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan 

termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-

hukum, dan lain-lain yang berhubungan fokus penelitian. 
53

 Data yang 

diperoleh dari teknik dokumentasi ini ialah berkaitan strategi guru dalam 

meningkatkan hafalan Al-Qur’an siswa siswa berupa nilai-nilai siswa, 

data siswa dan data prestasi siswa. 

Data yang diperoleh dengan metode dokumentasi ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Pelaksanaan strategi klasikal dalam meningkatkan hafalan Al-Qur’an 

siswa meliputi foto pelaksanaan menghafal Al-Qur’an menggunakan 

strategi klasikal. 

2) Pelaksanaan strategi kelompok kecil dalam meningkatkan hafalan Al-

Qur’an siswa meliputi meliputi foto pelaksanaan menghafal Al-

Qur’an menggunakan strategi kelompok kecil dan buku catatan 

hafalan siswa. 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 
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3) Pelaksanaan strategi individual dalam meningkatkan hafalan Al-

Qur’an siswa meliputi nilai raport siswa di MTS Unggulan Nuris 

Jember. 

G. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan, dan bahan-

bahan yang lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain.
54

 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis data 

model Miles dan Huberman yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas hingga data jenuh, dimana aktivitas dalam 

analisis datanya meliputi koleksi data (data collection), kondensasi data 

(Condesation data), penyajian data (data display) serta penarikan kesimpulan 

dan verifikasi (conclusion: drawing/verifying).
55

 Untuk lebih jelasnya 

perhatikan gambar dibawah ini: 
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 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Roesdakarya, 2010), 217 
55

 Miles, Huberman, Saldana, Analisis Data Kualitatif, edisi 3 Penerjemah Tjejep Rohidi ( Jakarta: 

Universitas Indonesia, 2014), 31. 
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Sumber: Miles dan Huberman (2014) 

Data yang muncul dalam analisis data kualitatif, berupa kata-kata dan 

bukan angka. Data ini dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data yang 

selanjutnya disusun kedalam teks.
56

 

1. Data collection 

Tahap awal dalam sebuah penelitian yakni pengumpulan data 

dengan menggunakan berbagai teknik (wawancara, observasi, dan 

dokumentasi), sehingga data collection merupakan kumpulan atau 

keseluruhan data-data yang telah diperoleh melalui berbagai teknik 

pengumpulan data (wawancara, observasi, dan dokumentasi) yang 

digunakan selama penelitian. 

2. Kondensasi data (Condesation data) 

Data condensation refers to the pricess of selecting data, 

focusing, simplifying, abstracting, and transforming the data that appear 
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Sourcebook Edition 3 (London: Sage Publications, 2014), 33. 
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in written-up field notes or transcriptions. Maksudnya ialah bahwa 

kondensasi data berarti proses menyeleksi, memfokuskan, 

menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi dara yang 

terdapat pada catatan lapangan atau transkip penelitian. 

3. Penyajian data (data display) 

Langkah selanjutnya setelah kondensasi data adalah menyajikan 

data. Penyajian data kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

Fungsi penyajian data ini disamping untuk memudahkan dan memahami 

apa yang terjadi, juga untuk merencanakan kerja selanjutnya. 

4. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi (conclusion: drawing/verification) 

Pada bagian ini, peneliti menyimpulkan data sesuai dengan fokus 

masalah yang telah ditentukan atau dikemukakan sebelumnya. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah biila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 
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konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
57

 

H. Keabsahan Data 

Pada penelitian ini keabsahan data yang  digunakan adalah triangulasi 

sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi dengan sumber yaitu menguji 

kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh 

melalui beberapa sumber. Sedangkan triangulasi teknik adalah penggunaan 

beragam teknik pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data. 

Menguji kredibilitas data dengan triangulasi teknik yaitu, mengecek data 

kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Triangulasi sumber digunakan peneliti untuk mengecek keabsahan 

data mengenai proses pelaksanaan strategi klasikal dalam meningkatkan 

hafalan Al-Qur’an siswa siswa, pelaksanaan strategi kelompok kecil dalam 

meningkatkan hafalan Al-Qur’an siswa siswa, pelaksanaan strategi individual 

dalam meningkatkan hafalan Al-Qur’an siswa siswa. Sehingga triangulasi 

sumber ini dilakukan kepada guru tahfiz antara satu dengan yang lainnya, 

kemudian dilanjutkan kepada siswa yang besangkutan. Triangulasi sumber ini 

digunakan untuk membandingkan hasil wawancara antara informan satu 
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dengan informan yang lainnya, sehingga data yang diperoleh dapat dikatakan 

sebagai data yang valid. 

I. Tahap-Tahap Penelitian 

Tahap-tahap penelitian ini digunakan untuk mengetahui rencna 

pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mulai awal hingga 

akhir. Tahapan penelitian yang dilalui oleh peneliti dalam proses penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Tahap pra lapangan 

a. Menyusun rancangan penelitian 

b. Memilih lapangan penelitian 

c. Mengurus perizinan 

d. Mengajaki dan menilai lapangan 

e. Memilih dan menentukan informan 

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian 

2. Tahap pelaksanaan lapangan. Pada tahapan ini, peneliti mulai memahami 

krakteristik objek penelitian serta melakukan persiapan diri dan berperan 

serta dilapangan dengan terus-menerus menggali dan pengumpulan data.  

3. Tahapan analisis data.
58

 Pada tahapan ini, peneliti menganalisis dan 

menginterpretasikan data yang di peroleh, menemukan makna 
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berdasarkan perspektif yang di peroleh dari kajian teoritik terhadap 

permaslahan yang diteliti sebelumnya, serta data analisa yang di dapat, 

kemudian diuji validitas dan kredibilitasn 



 

75 

BAB IV 

PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA 

 

Pada bab III telah dijelaskan bahwasannya penelitian ini menggunakan tiga 

jenis teknik pengumpulan data, yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Ketiga teknik pengumpulan data ini digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan 

data yang berkaitan dengan fokus penelitian yakni mengenai strategi pembelajaran 

tahfiz dalam meningkatkan hafalan Al-qur’an. 

A. Paparan Data dan Analisis Data 

Pada tanggal 02 April 2020, peneliti datang ke Madrasah Tsanawiyah 

(MTs) Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. 

Jember  untuk meminta izin bahwa akan melakukan penelitian di tempat 

tersebut. Saat itu saya menemui pengurus TU dan diminta untuk menemui 

kepala  Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok Pesantren Nurul 

Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember , yakni neng holidiya pada tanggal 06 

April 2020. Pada hari itu peneliti mendapatkan ijin untuk melakukan 

penelitian, dan telah mendapatkan rekomendasi siapa saja yang bisa 

diwawancarai. Setelah itu peneliti menemui pak bayu sebagai penanggung 

jawab di program tahfiz. Beliau mengatakan bahwa: 

“Iya memang benar di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan 

Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember  ini 

terdapat program tahfizul Qur’an. Program ini masih berjalan kurang 

lebih 3 tahunan dan program tahfizul Qur’an ini merupakan program 

unggulan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok 

Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember . Karena tidak 

semua siswa bisa mengikuti program ini. Program tahfizul Qur’an ini 

dimulai dari pukul 07.00 dan diakhiri pukul 11.00. Program tahfizul 
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Qur’an ini masuk pad muatan lokal juga, jadi nanti siswa yang 

mengikuti program tahfizul Qur’an juga akan mendapatkan raport”
59

 

 

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara pada hari berikutnya 

dengan guru tahfiz Qur’an dan siswa yang mengikuti program tahfiz Qur’an, 

dan melakukan observasi pada saat berlangsungnya  muraja’ah, sima’an,  dan 

proses setoran hafalan serta mengumpulkan beberapa dokumen yang yang 

berkaitan dengan fokus penelitian. Hasil penelitian telah membahas mengenai 

fokus penelitian yang sesuai dengan judul tesis “Strategi Guru Tahfiz dalam 

Meningkatkan Hafalan Al-Qur’an di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan 

Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember ”. Hasil 

penelitian tersebut akan dipaparkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Strategi Klasikal dalam Meningkatkan Hafalan  Al-

Qur’an siswa 

a. Pengorganisasian  

Strategi memiliki berbagai macam jenisnya, tergantung tujuan 

yang hendak dicapai oleh setiap guru. Di Madrasah Tsanawiyah 

(MTs) Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo 

Kab. Jember  ini salah satu strategi yang digunakan dalam 

penyelenggaraan program tahfizul Qur’an ini adalah strategi 

pembelajaran klasikal. Hal ini sesuai dengan penuturan ustad Ghofur 

sebagai berikut: 

“Strategi memang banyak macamnya ya mbak. Salah satu 

strategi yang biasanya digunakan itu yaitu strategi klasikal. 

Strategi klasikal ini di program tahfiz biasanya dibilang 
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muraqabah. Karena dulu pas awal adanya program tahfizul 

Qur’an ini semua pengampu sepakat untuk menggunakan 

strategi  tersebut. Karena, kami rasa sangat sesuai dengan 

keadaan siswa”
60

 

 

Pemilihan strategi pembelajaran klasikal yang digunakan 

menurut ustad ghofar berdasarkan musyawarah semua ustad dan 

ustadhah yang mengajar di program tahfiz Qur’an. Strategi 

pembelajaran klasikal dipilih karena dirasa sangat efektif digunakan 

sebagai peningkatan hafalan Al-Qur’an siswa. 

Penjelasan serupa juga disampaikan oleh ustadhah ana 

mengenai strategi pembelajaran klasikal yakni bahwa: 

“Kegiatan pembelajaran klasikal atau muraqabah biasanya 

dilakukan di pagi hari mbak. Kegiatan muraqabah ini dimulai 

pukul 07.00-08.00. kegiatan ini dimulai dengan doa bersama 

terlebih dahulu kemudian anak-anak tadarus bersama. Setelah 

itu, anak-anak mengafalkan Al-Qur’an secara bin nazar yakni 

siswa menghafalkannya dengan melihat  Al-Qur’an dengan 

memperhatikan bacaan tajwidnya juga. Bukan hanya sekedar 

menghafalkan saja”
61

 

 

Pelaksanaan strategi pembelajaran klasikal dalam  

meningkatkan hafalan siswa yang telah dijelaskan oleh ustad ghofar 

dan ustadhah ana selama proses pembelajaran tahfizul Qur’an 

dibenarkan oleh Ana najmi selaku siswa kelas VII, yang menyatakan 

bahwa: 

“Kegiatan muraqabah itu memang dilakukan setiap hari bu. 

Muraqabah itu biasanya juga didampingi ustad dan ustadhah 

untuk menyimak bacaan kita. Pada saat Muraqabah biasanya 

anak-anak disuruh membaca minimal 10 kaca setiap harinya. 
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Memang pada saat kegiatan muraqabah kita 

menghafalkannya dengan melihat Al-Qur’an.”
62

 

 

Untuk mengetahui pelaksanaan strategi pembelajaran klasikal 

dalam  meningkatkan hafalan siswa, peneliti melakukan observasi 

dengan cara langsung mengamati proses pembelajaran tahfizul 

Qur’an. pelaksanaan strategi pembelajaran klasikal ini memang 

dimulai dengan membaca doa bersama-sama. Kemudian ustad 

maupun ustadhahnya yang mendapatkan tugas memimpin siswa 

untuk bertadarus secara bersama-sama dengan membuka Al-Qur’an 

yang dipegang oleh masing-masing siswa. Siswa kelas VII sampai 

dengan kelas IX dikumpulkan menjadi satu dalam sebuah ruangan 

untuk mengikuti kegiatan muraqabah tersebut. Jumlah keseluruhan 

siswa di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok Pesantren 

Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember adalah 41 siswa. 

Ustad maupun ustadhah yang bertugas kemudian menyimak 

dengan mengelilingi di belakang siswa untuk mendengarkan apakah 

ada siswa yang membacanya kurang tepat atau ada yang kurang 

baik. Kemudian para ustad maupun ustadhah yang bertugas 

membenarkan bacaan siswa yang terdapat kesalahan.
63

 

b. Penyampaian 

Metode pembelajaran merupakan salah satu komponen 

penting yang menjadi pendukung berhasilnya strategi pembelajaran. 
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Di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok Pesantren Nurul 

Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember  ini salah satu metode yang 

digunakan oleh ustad maupun ustadhah yang dilaksakan secara 

klasikal yaitu metode menghafal Al-Qur’an bin Nazar. 

Hal ini sesuai dengan penuturan yang disampaikan oleh ustad 

Ghofur sebagai berikut: 

“Dalam mengimplementasikan sebuah strategi pembelajaran 

itu, kami juga mempertimbangkan metode menghafal Al-

Qur’an apa yang cocok jika diterapkan dengan cara 

berkelompok mbak. Nah, disini kami memutuskan untuk 

menerapkan metode menghafal Al-Qur’an bin nazar. Metode  

menghafal Al-Qur’an bin nazar ini biasanya itu anak-anak 

menghafalkannya dengan melihat mushaf Al-Qur’an. Tapi, 

bukan hanya melihat saja mbak tetapi mereka harus 

membacanya dengan kaidah-kaidah Al-Qur’an seperti 

tajwidnya dan fashohahnya juga. Terlepas dari itu para ustad 

maupun ustadhah juga memperhatikan bacaan para siswa 

yang membaca Al-Qur’an secara bersama-sama ini”
64

 

 

Penjelasan atau keterangan dari ustad ghofur mengenai 

metode menghafal Al-Qur’an yang mendukung dari pelaksanaan 

strategi pembelajaran klasikal didukung oleh ustadhah ulum yang 

merupakan juga salah satu ustadhah di Madrasah Tsanawiyah (MTs) 

Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. 

Jember  yang menyatakan bahwa: 

“Setiap ustad maupun ustadhah memang mempunyai metode 

menghafal Al-Qur’an yang berbeda-beda mbak. Tetapi di 

MTS Unggulan Nuris ini kami sengaja menyeragamkan 

untuk masalah metode pembelajaran yang digunakan. Salah 

satu metodenya yaitu metode menghafal Al-Qur’an bin nazar. 

Metode menghafal Al-Qur’an bin nazar ini sengaja kita 

terapkan karena melihat kondisi siswa yang memungkinkan 
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untuk menghafal Al-Qur’an dan juga ada pula siswa yang 

baru menghafal Al-Qur’an. Jadi, metode menghafal Al-

Qur’an bin nazar ini kami kemas secara klasikal dan kita 

laksanakan setiap hari sebelum siswa menghafalkan Al-

Qur’annya secara berkelompok maupun secara individu”
65

 

 

Implementasi metode pembelajaran menghafal Al-Qur’an ini 

dapat terlaksana dengan baik karena adanya bimbingan dan arahan 

dari ustad maupun ustadhah. Berdasarkan pengamatan yang peneliti 

lakukan. Bimbingan dan arahan ini dilakukan oleh ustad maupun 

ustadhah selama berada di dalam sebuah ruangan yang memang 

khusus untuk siswa tahfiz yang menghafalkan Al-Qur’an secara bin 

nazar.  

Ustad maupun ustadhah memberikan arahan dan 

bimbingannya dengan melihat satu persatu siswa yang sedang 

menghafalkan Al-Qur’an kemudian ustad maupun ustadhah 

mengkoreksi bacaannya dan membimbing mereka untuk membaca 

secara benar dan fashih. 

Strategi pembelajaran klasikal dengan menggunak metode 

mengahafal Al-Qur’an secara bin nazar yang dilaksanakan di 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok Pesantren Nurul 

Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember  berdasarkan pengamatan yang 

peneliti lakukan berjalan dengan baik dan sangat kondusif dan 

mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini dibuktikan dengan kualitas 
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Hafalan  Al-Qur’an siswa para siswa dan meningkatnya hafalan Al-

Qur’an siswa di setiap minggunya.
66

 

c. Pengelolalaan   

Kemampuan dalam menghafalkan Al-Qur’an bisa dilihat dari 

kualitas penambahan hafalan  Al-Qur’an siswa. Dalam sebuah 

program tahfizul Qur’an ini tidak terlepas dari kontrol belajar yang 

dilakukan oleh ustad maupun ustadhahnya baik setiap hari maupun 

setiap minggu. 

Adapun kriteria untuk mengetahui sejauh mana hafalan            

Al-Qur’an siswa ustad maupun ustadhah dalam pelaksanaan strategi 

pembelajaran klasikal dijelaskan oleh ustadhah ana sebagai berikut: 

“Kriteria yang kami gunakan untuk mengetahui peningkatan 

hafalan Al-Qur’an siswa adalah kelancaran dan ketepatan 

siswa dalam menghafalkan Al-Qur’an secara bin nazar ini. 

Menghafalkan Al-Qur’an secara bi nazar bisa dikatakan baik 

jika siswa sudah mampu menghafalkan Al-Qur’an secara 

tartil, dan sesuai dengan kaidah tajwid, baik dari makhorijul 

huruf, sifat-sifat huruf. 

Siswa yang yang mempunyai kemampuan menghafal Al-

Qur’an yang sudah baik kami tes melalui evaluasi yang kami 

bentuk melalui kegiatan yang namanya fahmil qur’an. 

Kegiatan ini biasanya kami laksanakan setiap minggu satu 

kali pada hari senin. Kegiatan ini berupa cerdas cermat yang 

diikuti oleh siswa yang memilih program tahfizul qur’an. 

Kegiatan fahmil qur’an ini kami rancang sebagai bentuk 

evaluasi siswa mengenai pemahaman siswa tentang kaidah-

kaidah dalam membaca Al-Qur’an. Seperti contohnya pada 

materi tajwid”.
67

 

 

Pelaksanaan kegiatan fahmil qur’an untuk mengetahui sejauh 

mana  peningkatkan hafalan Al-Qur’an siswa yang telah dijelaskan 
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oleh ustadhah Ana diatas selama proses pembelajaran tahfizul 

Qur’an dibenarkan oleh Eldo Arpegio selaku siswa kelas VII, yang 

menyatakan bahwa: 

“Setiap minggu di MTS Ungulan Nuris Jember terutama 

program tahfiz ini memang selaku dilakukan kegiatan rutinan 

yaitu kegiatan fahmil qur’an namanya. Kegiatan ini biasanya 

kita diberi soal dan rebutan untuk menjawab soal dari ustad 

maupun ustadhah seperti cerdas cemat itu sudah. Isi sioalnya 

itu tentang ilmu-ilmu tajwid. Di akhir kegiatan ini juga ada 

hadiah bagi siswa yang mampu menjawab banyak soal. Dan 

nilainya itu biasanya di tulis di depan oleh ustad maupun 

ustadhah yang memimpin”.
68

 

 

Berdasarkan observasi yang sudah peneliti lakukan ketika 

siswa di tes dalam rangka mengevaluasi pemahaman mereka dan 

kualitas bacaan mereka. Adapun kriteria yang digunakan oleh ustad 

maupun ustadhah yang peneliti amati ketika pelaksanaan strategi 

pembelajaran klasikal kriteria tersebut berupa kelancaran siswa 

dalam menghafalkan Al-Qur’an, ketepatan siswa dalam 

menghafalkan Al-Qur’an sesuai dengan sifatul huruf, makhorijul 

huruf sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid yang sudah diajarkan. 

Peneliti juga melakukan observasi pada saat pelaksanaan 

kegiatan fahmil qur’an. Peneliti mengamati bahwa tes yang 

digunakan pada saat cerdas cermat atau tanya jawab siswa sangat 

antusias dan siswa berbebut untuk meDatanjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh ustad maupun ustadhah. Ketika siswa di tes dalam 

rangka mengevaluasi pemahaman mereka ternyata pemahaman 
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siswa mengenai kaidah-kaidah Al-Qur’an sudah hampir mampu 

menjawab semua pertanyaan ustad maupun ustadhah.
69

 

Suasana pembelajaran saat menggunakan strategi 

pembelajaran klasikal berlangsung secara efektif antara ustad 

maupun ustadhah bersama dengan para siswa. Hal ini didukung oleh 

hasil dokumentasi peneliti. 

Gambar 4.1 

s 

 

 

 

 

 

2. Pelaksanaan Strategi Kelompok Kecil dalam Meningkatkan Hafalan 

Al-Qur’an 

Pada program unggulan tahfizul qur’an di Madrasah Tsanawiyah 

(MTs) Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. 

Jember  ini selain menggunakan strategi pembelajaran klasikal juga 

menggunakan strategi kelompok kecil dalam meningkatkan hafalan           

Al-Qur’an siswa.  Untuk mengajar tahfizul qur’an ini ustad maupun 

ustadhah menggunakan strategi pembelajaran melalui penerapan metode 
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yang unik dan kreatif sehingga mampu meningkatkan semangat siswa 

dalam menghafalkan Al-Qur’an. 

a. Pengorganisasian 

Dalam meningkatkan hafalan Al-Qur’an siswa bukan perkara 

yang mudah, sehingga dibutuhkan strategi yang jitu dari ustad 

maupun ustadhah agar hafalan Al-Qur’an siswa meningkat. Di 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok Pesantren Nurul 

Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember  pada program tahfizul qur’an 

ustad dan ustadhah mengatur waktu dalam mengorganisasikan 

strategi pembelajaran kelompok kecil. Adapun alokasi waktu yang 

para ustad maupun ustadhah pakai dalam mengimplementasikan 

strategi pembelajaran kelompok kecil ini yaitu 1 jam.  

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan 

ustadhah Qomariyah yaitu sebagai berikut: 

“Dalam mengajar tahfiz dalam pemilihan strategi itu mbak 

biasanya kita melihat kondisi dan jumlah siswanya terlebih 

dahulu mbak. Nah, di MTS Unggulan Nuris ini untuk 

mengimplementasikan strategi kelompok kecil biasanya kita 

para ustad dan ustadhah mengelompokkan anak-anak ketika 

awal masuk itu mbk. Setelah itu, kami membagi anak-anak 

menjadi beberapa kelompok kecil dan biasanya terdiri dari 3-

4 orang. Setelah anak-anak terbagi menjadi beberapa 

kelompok baru kita menggunakan strategi pembelajaran 

kelompok kecil ini, biasanya kita mengajar tahfiz dengan 

strategi ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam yaitu dari 

pukul 08.00-09.00. Pembelajaran ini dilakukan setelah anak-

anak mengikuti muraqabah itu mbak”
70
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Alokasi waktu dalam pelaksanaan strategi kelompok kecil 

dalam  meningkatkan hafalan siswa yang telah dijelaskan oleh ustad 

Qomariyah diatas selama proses pembelajaran tahfizul Qur’an 

dibenarkan oleh Balqis Raisya selaku siswa kelas VIII, yang 

menyatakan bahwa: 

“Ustadhah Qomariyah yang biasanya ngajarin kami di 

program tahfiz. Ustadhah pas awal-awal masuk pelajaran 

tahfiz membagi saya dan teman-teman menjadi beberapa 

kelompok bu. Biasanya saya dan teman-teman 

dikelompokkan sesuai jumlah hafalan kita. Kalo yang baru 

mulai hafalan dikelompokkan dengan yang baru hafalan. 

Kalo emang sudah mulai banyak hafalannya ya 

dikelompokkan dengan yang sudah banyak juga bu. Ustadhah 

Qomariyah kalo ngajar dari pukul 08.00-09.00 setelah kami 

mengikuti kegiatan muraqabah di ruang tahfiz. ” 

 

Dengan demikian berdasarkan penjelasan ustadhah 

Qomariyah dan Balqis Raisya selaku siswa dapat diketahui bahwa 

dalam melaksanakan strategi pembelajaran kelompok kecil para 

ustad maupun ustadhah mengatur waktu atau mengalokasikan waktu. 

Pelaksanaan strategi pembelajaran kelompok kecil para ustad 

maupun ustadhah juga menyesuaikan dengan jumlah siswa dan 

tingkat kemampuan menghafal siswa itu sendiri. 

Sesuai dengan hasil observasi peneliti alokasi waktu dalam 

mengimplementasikan strategi pembelajaran kelompok kecil dalam 

pembelajaran tahfiz sudah dirasa cukup baik. Proses pembelajaran 

tahfiz dengan waktu 1 jam yang telah diberikan oleh ustadhah siswa 

gunakan dengan baik untuk menghafalkan Al-Qur’an yang sudah 

mereka hafalkan ketika di pondok masing-masing. 
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Peneliti juga melihat dalam proses pembelajaran tahfid 

bahwa siswa tidak merasa terbebani jika harus mengulang hafalan 

mereka meskipun hanya dengan waktu 1 jam. Siswa terlihat sangat 

senang dan antusias dalam proses pembelajaran.
71

 

b. Penyampaian 

Kemudian berkaitan dengan penerapan metode dalam 

mengajar tahfizul qur’an di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan 

Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember , 

terdapat metode yang diterapkan dalam mengimplementasikan 

strategi pembelajaran kelompok kecil ini. Adapun metode yang 

diterapkan adalah metode tasmi’. Sebagaimana yang telah dijelaskan 

oleh ustadhah Yanti selaku salah satu ustadhah di Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) 

Antirogo Kab. Jember  yang mengatakan bahwa: 

“Dalam mengimplementasikan sebuah strategi pembelajaran 

tentunya terdapat beberapa komponen penting yang 

mendukung berhasilnya sebuah pembelajaran mbak. Pada 

program tahfiz di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan 

Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember  

ini salah satu komponen tersebut adalah metode pembelajaran 

dalam menghafal Al-Qur’an. Mungkin, memang banyak 

metode pembelajaran dalam menghafal Al-Qur’an. Tapi 

disini biasanya untuk mendukung pengimplementasian 

strategi pembelajaran kelompok kecil ini kita menggunakan 

metode tasmi. Untuk menerapkan metode tasmi’ ini biasanya 

anak-anak menyimak hafalan dari teman-temannya secara 

bergantian. Kegiatan tasmi’ ini biasanya dilakukan sebelum 

anak-anak menyetorkan hafalannya kepada ustad maupun 

ustadhahnya”
72
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Menurut ustadhah yanti dalam mendukung terlaksananya 

pengimplementasian strategi pembelajaran kelompok kecil di 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok Pesantren Nurul 

Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember  menerapkan metode tasmi’ 

yang dirasa sangat efektif dan sangat mendukung dalam 

meningkatkan hafalan Al-Qur’an siswa. 

Penjelasan ustadhah Yanti diatas mengenai penerapan 

metode pembelajaran tasmi’ yang diterapkan sesuai dengan 

pernyataan Anisa Salsabila selaku siswa kelas, yang menyatakan 

bahwa: 

“Untuk metode pembelajaran yang diterapkan ustadhah 

setiap harinya setelah kita muraqabah, biasanya ustadhah kan 

membagi saya dan teman –teman menjadi beeberapa 

kelompok. Ustadhah biasanya menyuruh kita untuk 

membentuk sebuah lingkaran kecil sesuai dengan kelompok 

masing-masing. Setelah saya dan tenman-teman melingkar 

ustadhah menyuruh kami untuk menyimak hafalan teman-

teman secara bergantian. Baru setelah menyimak hafalan 

teman-teman secara bergantian memperbolehkan kami untuk 

menyetorkan hafalan kami kepada ustadhah.”
73

 

 

Untuk mengetahui pelaksanaan strategi pembelajaran 

kelompok kecil dalam  meningkatkan hafalan siswa, peneliti 

melakukan observasi dengan cara langsung mengamati proses 

pembelajaran tahfizul Qur’an. Pelaksanaan strategi pembelajaran 

kelompok kecil dimulai setelah siswa melakukan muraqabah di pagi 

hari. Dalam proses pembelajaran ustadhah yang mengajar di rumah 

tahfiz membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri 
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dari 3-4 siswa. Kemudian, ustadhah menginstruksikan kepada siswa 

untuk membuka Al-Qur’an siswa masing-masing sesuai dengan 

halaman yang mereka hafalkan. Setelah siswa membuka Al-Qur’an 

mereka ustadhah meminta siswa untuk men-tasmi’ atau menyimak 

hafalan temannya secara bergantian.
74

 

Sesuai dengan hasil observasi peneliti suasana proses 

pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran kelompok 

kecil yang diimplementasikan oleh ustadhah sangat berjalan dengan 

baik dengan didukung dengan penerapan metode pembelajaran 

tasmi’ dalam menghafalkan Al-Qur’an. 

Suasana pembelajaran saat menggunakan strategi 

pembelajaran kelompok kecil berlangsung secara efektif antara ustad 

maupun ustadhah bersama dengan para siswa. Hal ini didukung oleh 

hasil dokumentasi peneliti. 

Gambar 4.2 
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c. Pengelolaan 

Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan maupun 

peningkatan hafalan Al-Qur’an siswa yaitu memalui pengontrolan 

dari masing-masing ustad maupun ustadhah. Pengontrolan ini berupa 

buku catatan yang dipegang oleh para ustad maupun ustadhah yang 

mengampu di program tahfizul Qur’an. 

Untuk mengetahui peningkatan hafalan Al-Qur’an siswa 

melalui kontrol belajar setiap harinya dengan menggunakan buku 

catatan sesuai dengan hasil wawancara peneliti bersama ustadhah 

Qomariyah yang menjelaskan seperti berikut: 

“setiap anak yang saya pegang memiliki kemampuan hafalan 

Al-Qur’an yang berbeda-beda mbak. Jadi, disini kami ustad 

maupun ustadhah yang mengajar tahfiz mempunyai buku 

sendiri-sendiri untuk mencatat hasil hafalannya anak-anak 

setiap hari. Buku catatan ini sengaja kami buat selain untuk 

mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam menghafalkan 

juga kita buat agar kita terjadi kesalahan dalam mencatat 

sudah berapa juz yang sudah anak-anak hafalkan. 

 

Buku catatan ini juga sebagai kontrol belajar siswa mbak. 

Dari buku catatan ini nanti kita bisa tahu apa anak-anak. Apa 

anak-anak sudah menghafalkan Al-Qur’an sesuai dengan 

target yang sudah ustad maupun ustadhah berikan. Kami para 

ustad maupun ustadhah mengontrol peningkatan hafalan Al-

Qur’an selain dengan buku catatan tersebut biasanya kita 

memberikan evaluasi berupa tes sambung ayat. Jadi pertama 

saya membakan satu ayat kemudian siswa meneruskan 

begitupun seterusnya. Evaluasi ini kami lakukan secara 

berkelompok yaitu 4-5 orang”
75

 

 

Menurut ustdzah Qomariyah yang sudah peneliti wawancara 

bahwasannya setiap ustad maupun ustadhah memiliki buku catatan 
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sebagai kontrol hafalan dari setiap siswa. Untuk mengetahui sejauh 

mana hafalan Al-Qur’an siswa ustadhah Qomariyah juga memilih 

evaluasi yang berupa tes sambung ayat untuk meningkatkan hafalan    

Al-Qur’an siswa itu sendiri. 

Penjelasan ustadhah Qomariyah diatas mengenai evaluasi 

yang berupa tes sambung ayat juga didukung oleh siswa yang 

bernama Balqis Raisya yang menyatakan bahwa:  

“Setiap ustad dan ustadhah yang mengajar tahfiz disini 

memang selalu memberikan kami penilaian mbak, 

penilaiannya itu biasanya berupa tes sambung ayat. Saya 

sendiri mendapatkan ustadhah Qomariah sebagai ustadhah 

yang biasanya saya setorin hafalannya. Setelah kami 

diberikan tes sambung ayat yang biasanya diberikan ketika 

kami berkelompok dan hasil dari tes itu ustadhah Qomariyah 

memberikan hasilnya kedalam buku catatan yang biasanya 

memang kami bawa setiap hari menyetorkan hafalan”.
76

 

 

Penjelasam ustadhah Qomariyah dan Balqis Raisya selaku 

siswa mengenai penilaian dalam pengimplementasian strategi 

pembelajaran kelompok kecil ini diperkuat melalui hasil 

dokumentasi yang telah peneliti dapatkan. 
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Gambar 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pelaksanaan Strategi Individual Dalam Meningkatkan Hafalan Al-

Qur’an Siswa 

Setiap pendidik dalam mengefektifkan sebuah pembelajaran 

memiliki cara atau strategi yang berbeda-beda. Salah satu strategi 

pembelajaran yang digunakan oleh para ustad maupun ustadhah di 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam 

(Nuris) Antirogo Kab. Jember  ini adalah strategi pembelajaran 

individual. Dalam meningkatkan hafalan    Al-Qur’an siswa tentunya 

setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda.  

a. Pengorganisasian 

Dalam meningkatkan hafalan Al- Qur’an siswa setiap ustad 

maupun ustadhah memmpunyai beberapa strategi atau metode yang 
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digunakan dalam kegiatan mengajar. Di Madrasah Tsanawiyah 

(MTs) Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo 

Kab. Jember  pada program tahfizul qur’an ustad dan ustadhah 

mengatur waktu dalam mengorganisasikan strategi pembelajaran 

individual. Adapun alokasi waktu yang para ustad maupun ustadhah 

pakai dalam mengimplementasikan strategi pembelajaran individual 

ini tidak ditentukan karena bersifat mandiri atau individual. 

Hal ini sesuai dengan wawancara peneliti dengan salah satu 

ustadhah yang mengajar di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan 

Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember  yaitu 

ustadhah Afif, yang menyatakan bahwa: 

“Kalo saya biasanya setiap mengajar tahfid disini saya 

melihat kemampuan dari setiap siswa atau siswinya mbak. 

Mungkin bukan cuman hanya saya saja yang melakukan hal 

tersebut. Ustad maupun ustadhah yang lain juga melakukan 

hal itu. Jadi untuk masalah pengorganisasian strategi 

pembelajaran individual ini tetap kembali kepada 

kemampuan menghafal siswa/i itu sendiri. Untuk alokasi 

waktunya biasanya setelah mereka menyimak hafalan 

temannya yang biasa kita sebut pengelompokan hafalan baru 

anak-anak sudah bisa menghafalkan mereka secara mandiri 

dan memurojaahkan hafalannya kepada saya. Jadi untuk 

waktu kita menerapkan strategi pembelajaran individual ini 

setelah anak-anak mengikuti kegiatan muroqabah.”
77

 

 

Alokasi waktu dalam pelaksanaan strategi kelompok kecil 

dalam  meningkatkan hafalan siswa yang telah dijelaskan oleh 

ustadhah Afif diatas selama proses pembelajaran tahfizul Qur’an 
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dibenarkan oleh Ruwaidah selaku siswa kelas VII, yang menyatakan 

bahwa: 

“Ustadhah Afif biasanya kalo ngajar di program tahfiz ini 

memang memang lebih sering menggunakan metode 

menghafal secara individu. Biasanya memang setelah kita 

dikelompokkan yang terdiri dari beberapa teman-teman. 

Biasanya ustadhah Afif menyuruh saya dan teman-teman 

untuk mencar dan menghafalkan Al-Qur’an sesuai dengan 

hafalan yang sudah kita hafalkan.Untuk alokasi waktunya 

biasanya setelah berkelompok bersama-sama teman-teman itu 

mbak dan selesai sampai solat dhuhur”
78

 

 

Berdasarkan penjelasan dari Ustadhah Afif dan Ruwaidah 

selaku siswa dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan strategi 

pembelajaran individual para ustad maupun ustadhah mengatur 

waktu atau mengalokasikan waktu. Pelaksanaan strategi 

pembelajaran individual para ustad maupun ustadhah juga 

menyesuaikan dengan tingkat kemampuan menghafal siswa itu 

sendiri. 

Sesuai dengan hasil observasi peneliti alokasi waktu dalam 

mengimplementasikan strategi pembelajaran individual dalam 

pembelajaran tahfiz sudah dirasa cukup baik. Proses pembelajaran 

tahfiz dengan waktu melebihi 1 jam yang telah diberikan oleh 

ustadhah siswa gunakan dengan baik untuk menghafalkan Al-

Qur’an.. 
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Peneliti juga melihat dalam proses pembelajaran tahfid 

dengan strategi pembelajaran individual terlihat sangat antusias 

dalam proses pembelajaran.
79

 

b. Penyampaian 

Berkaitan dengan penyampaian dalam pembelajaran tidak 

terlepas dari strategi atau metode yang digunakan oleh setiap ustad 

dan ustadhah. Adapun metode yang digunakan dalam strategi 

pembelajaran individual di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan 

Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember  adalah 

metode muroja’ah. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ustad ghofur selaku 

salah satu ustad di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok 

Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember  yang 

mengatakan bahwa: 

“Setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda 

dalam menghafalkan Al-Qur’an mbak, jadi disini kita selaku 

tim pengajar juga memiliki strategi khusus dalam 

meningkatkan hafalan Al-Qur’an para siswa. Strategi ini 

namanya strategi pembelajaran individual. Tentunya dalam 

pembelajaran tahfdidz itu sendiri tidak terlepas dari yang 

namanya metode pembelajaran untuk menjadikan 

pembelajaran semakin efektif. Untuk metode 

pembelajarannya biasanya saya memakai metode muraja’ah 

per individu Jadi setelah anak-anak paginya menghafalkan 

Al-Qur’an secara berkelompok anak-anak itu mendatangi 

ustad maupun ustadhahnya yang sudah ditentukan mulai 

pertama mereka memilih untuk masuk di program tahfiz 

setelah itu anak-anak memuroja’ahkan hafalan mereka yang 

sudah mereka hafalkan di pondok mereka”
80
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Penjelasan ustad Ghofur diatas didukung oleh penjelasan 

salah satu siswa yang bernama Moch. Iqbal Ramadhani selaku siswa 

kelas VIII yang menyatakan bahwa: 

“Memang betul ustad maupun ustadhah setelah saya sama 

teman-teman yang lain ikut murobahah biasanya ustad 

maupun ustadhah memberikan kami perintah untuk 

menghafalkan Al-Qur’an yang akan kami setorkan kepada 

ustad maupun ustdazah. Biasanya waktunya tidak ditentukan 

setelah itu ustad maupun ustadhah menyuruh kami untuk 

menyetorkan hafalan kami kepada para ustad maupun 

ustadhah. Minimal setoran yang harus kami setorkan itu 1 

kaca dalam sehari. Karena, targetnya kan kalo bisa itu satu 

minggu itu kami menghafalkan Al-Qur’an sebanyak 1 juz”
81

 

 

Untuk mengetahui pelaksanaan strategi pembelajaran 

individual dalam  meningkatkan hafalan siswa, peneliti melakukan 

observasi dengan cara langsung mengamati proses pembelajaran 

tahfizul Qur’an. Pelaksanaan strategi pembelajaran individual 

dimulai setelah siswa melakukan muraqabah di pagi hari. 

Pelaksanaan strategi pembelajaran individual yang dilakukan 

oleh ustadhah yang mengajar dilakukan dengan cara siswa 

dikelompokkan terlebih dahulu secara melingkar di dalam sebuah 

ruangan khusus siwa yang mengikuti program tahfiz. Kemudian 

ustad maupun ustadhah memberikan beberapa arahan mengenai cara 

menghafalkan Al-Qur’an dan ustad maupun ustadhah 

memerintahkan siswa untuk melancarkan hafalan Al-Qur’an yang 

sudah mereka hafalkan di pondok tadi malam. 
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Dalam pelaksanaan strategi pembelajaran individual ini 

memang ustad maupun ustadhah menggunakan metode muraja’ah 

yakni ustad maupun ustadhah meminta siswa untuk mendatangi para 

ustad maupun ustadhah yang sudah bertanggung jawab atas siswa 

tersebut. Setiap ustad maupun ustadhah mempunyai tanggung jawab 

memegang 4-5 orang. Kemudian para ustad maupun ustadhah 

meminta siswa maju ke depan secara individu dan bergantian untuk 

memuroja’ahkan hafalan mereka.
82

 

c. Pengelolaan 

Untuk mengetahui perkembangan dan peningkatan siswa 

dalam mengahafal Al-Qur'an tentunya setiap ustad maupun ustadhah 

mempunyai cara tersendiri dalam mengontrol hafalan setiap siswa/i. 

Di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok Pesantren Nurul 

Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember  mempunyai target tersendiri 

dalam menghafalkan Al-Qur’an. 

Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Neng Hasanatul 

khalidiyah selaku kepala sekolah di Madrasah Tsanawiyah (MTs) 

Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. 

Jember  yang menyatakan bahwa: 

“Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan menghafal Al-

Qur’an siswa di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan 

Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember  

ini, saya selaku kepala sekolah disini beserta para ustad dan 

ustadhah sudah menetapkan bahwa untuk pengontrolan atau 

evaluasinya. Setiap satu semester siswa menyetorkan 

                                                           
82

 Observasi 02 Juni 2020. 



97 

 

 

hafalannya kepada saya, kemudian dari setoran itu saya dapat 

mngetahui sejauh mana siswa disini menghafal Al-Qur’an. 

Penilaiannya bukan hanya dilihat dari jumlah hafalannya 

siswa tersebut, tapi biasanya saya selaku kepala sekolah 

menilai kemampuan dari segi tajwid dan kelancarannya 

mbak”.
83

 

 

Penjelasan neng Hasanatul Khalidiyah diatas didukung oleh 

penjelasan salah satu ustadhah yang bernama ustadhah Ana yang 

menyatakan bahwa: 

“Memang benar mbak untuk pengevaluasian strategi 

individual itu sendiri kita memilih untuk mengevaluasinya 

dengan cara menyetorkan hafalan siswa kepada neng 

Hasanatul Khalidiyah selaku kepala sekolah disini. Siswa 

disini mempunyai waktu selama enam bulan untuk 

mempersiapkan hafalan mereka untuk disetorkan kepada 

neng Hasanatul Khalidiyah. Setelah siswa menyetorkan 

hafalan mereka biasanya neng Hasanatul Khalidiyah 

memberikan catatan kepada kami mengenai hafalan siswa itu 

sendir. Catatan tersebut berupa kelancaran siswa dan 

tajwidnya.”
84

 

 

Menurut neng Hasanatul Khalidiyah dan ustadhah Ana yang 

sudah peneliti wawancara bahwasannya di Madrasah Tsanawiyah 

(MTs) Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo 

Kab. Jember  mewajibkan siswa-siswinya untuk menyetorkan 

hafalannya setiap satu semester sekali kepada neng  Hasanatul 

Khalidiyah selaku kepala sekolah. Hal ini dilakukan agar kepala 

sekolah bisa mengetahui sejauh mana hafalan Al-Qur’an siswa itu 

sendiri. Kriteria penilaian dari neng Hasanatul Khalidiyah berupa 

pemahaman mengenai kaidah tajwid dan kelancaran para siswa. 
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Pengolahan strategi individual dalam hal ini sangat 

membantu dalam meningkatkan hafalan Al-Qur’an siswa itu sendiri. 

Peneliti mendapatkan dokumentasi tertulis mengenai tingkat 

kemampuan hafalan siswa yang berupa nilai rapot siswa seperti 

berikut. 

Tabel 4.1 

Nilai raport siswa di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok 

Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember  

 

No. NAMA KELAS L/P PTS TAHFIZUL QUR'AN 

1 Achmad Vio Septian M VII D L 75 

2 Eldo Arpegio VII D L 75 

3 M. Ilham Akbar Pranoto  VII D L 85 

4 Muhammad Sofyan Hadi VII D L 85 

5 Rehan Putra Di Lawar Al H VII D L 87 

6 Reyvandi Arrasi VII D L 78 

7 Adila Rahmania VII I P 75 

8 Ana Najmi Rizqi Ifani VII I P 80 

9 Anfa Mahyl Qomariah VII I P 70 

10 Aniza Salsabila VII I P 90 

11 Balqis Rameyza Alya Lutfia VII I P 60 

12 Bela Maghfirotul Laily VII I P 80 

13 Fahani Hairuddin VII I P 85 

14 Lailya Nur Ramadhani VII I P 70 

15 Nadira Nur Maharani VII I P 80 

16 Ruwaidah VII I P 70 

17 Salimah Azizah VII I P 70 

18 Siti Aulia Fadilatul Husain VII I P 75 

19 Suci Fadhila Romadhany VII I P 65 

20 Ulfi Inarotud Darojah VII I P 88 
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No. NAMA KELAS L/P PTS TAHFIZUL QUR'AN 

21 Aufa Zelig Wafiq Bahtiar VIII D L 85 

22 Khilfan Muhamad Khobryan VIII D L 78 

23 Moch. Iqbal Ramadani VIII D L 60 

24 Mohammad Yusron Fuadi VIII D L 75 

25 Muhammad Ilham Mu'iz VIII D L 93 

26 Muhammad Jamaluddin VIII D L 80 

27 Salman Alfarisi VIII D L 90 

28 Balqis Raisyah Amirah VIII H P 75 

29 Hurrotul Kamilah VIII H P 88 

30 Kamila Diniatus Sholihah VIII H P 90 

31 Akhmad Zakariya Hosni IX C L 92 

32 Dimas Javas Cahya Putra J. IX C L 80 

33 Iqtava Wildanil Ahmad  IX C L 85 

34 Muhammad Farhan Rahardian IX C L 95 

35 Nur Sari IX D P 65 

36 Huriya Aqilatun Nabila IX F P 65 

37 Meila Khoironi Camelia IX F P 70 

38 Mustahfidlotul Qur'ani IX F P 90 

39 Nayla Nadhirotul Hidayah IX F P 87 

40 Taghsya Lu'Luil Bahroin IX F P 65 

41 Toyyibatul Kamila IX F P 90 

 

B. Temuan Penelitian 

Setelah peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian yang 

diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka selanjutnya 

peneliti akan melakukan pembahasan temuan peneliti untuk menjelaskan 

lebih lanjut dari penelitian. Sesuai dengan analisa data yang dipilih. Data 

yang diperleh dan dipaparkan oleh peneliti akan dianaslisis oleh peneliti 
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sesuai dengan hasil penelitian yang mengacu pada fokus penelitian. Dibawah 

ini adalah hasil dari pembahasan temuan penelitian yaitu: 

Tabel 4.2 

Matrik temuan 

No Fokus Penelitian Komponen Temuan Penelitians 

1. Pelaksanaan strategi klasikal dalam 

meningkatkan hafalan  

Al-Qur’an siswa di Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok 

Pesantren Nurul Islam (Nuris) 

Antirogo Kab. Jember  

a. Pengorganisasian  a. Kegiatan pembelajaran 

strategi klasikal atau 

muqarabah  

dilaksanakan pada 

pukul 07.00-08.00. 

b. Siswa menghafalkan 

Al-Qur’an secara bin 

nazar. 

c. Siswa membaca Al-

Qur’an minimal 10 

kaca setiap harinya. 

d. Ustad maupun 

ustadhah menyimak 

siswa yang sedang 

menghafalkan Al-

Qur’an dan 

membenarkan bacaan 

siswa yang terdapat 

kesalahan. 

  b. Penyampaian  a. Siswa menghafalkan 

Al-Qur’an secara bin 

nazar. 

b. Pilihan metode 

menghafalkan Al-

Qur’an secara bin nazar 

disesuaikan dengan 

kondisi siswa. 

 c. Pengelolaan  a. Kriteria untuk 

mengetahui hafalan Al-

Qur’an siswa adalah 

kelancaran dan 

ketepatan siswa. 

b. Setiap minggu 

melakukan kegiatan 

rutinan yaitu fahmil 

Qur’an. 

2. Pelaksanaan strategi kelompok kecil 

dalam meningkatkan hafalan Al-

Qur’an siswa di Madrasah Tsanawiyah 

a. Pengorganisasian a. Pelaksanaan strategi 

pembelajaran 

kelompok kecil adalah 
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No Fokus Penelitian Komponen Temuan Penelitians 

(MTs) Unggulan Pondok Pesantren 

Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. 

Jember  

1 jam dari pukul 08.00-

09.00. 

b. Siswa dikelompokkan 

menjadi kelompok 

kecil yang terdiri dari 

3-4 orang. 

  b. Penyampaian a. Metode yang 

diterapkan adalah 

metode tasmi’. 

  c. Pengelolaan a. Ustad maupun 

ustadhah mengontrol 

hafalan siswa melalui 

buku catatan. 

b. Evaluasi dilakukan 

secara berkelompok 

yang terdiri dari 4-5 

orang. 

c. Bentuk evaluasi yang 

dilakukan adalah tes 

sambung ayat. 

3. Pelaksanaan strategi individu dalam 

meningkatkan hafalan Al-Qur’an siswa 

di Madrasah Tsanawiyah (MTs) 

Unggulan Pondok Pesantren Nurul 

Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember  

 

a. Pengorganisasian a. Pelaksanaan strategi 

pembelajaran 

individual melebihi 1 

jam. 

  b. Penyampaian a. Metode yang 

diterapkan adalah 

metode muroja’ah per 

individu. 

b. Setiap siswa minimal 

menyetorkan 

hafalannya 1 kaca 

dalam sehari. 

c. Target yang diberikan 

guru kepada siswa 

adalah 1 juz dalam 1 

minggu. 

  c. Pengelolaan a. Kriteria penilaian yang 

diberikan kepada siswa 

adalah kemampuan dari 

segi tajwid dan 

kelacaran dalam 

menghafalkan. 

b. Setiap 1 semester siswa 
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No Fokus Penelitian Komponen Temuan Penelitians 

menyetorkan 

hafalannya kepada 

kepala Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) 

Unggulan Pondok 

Pesantren Nurul Islam 

(Nuris) Antirogo Kab. 

Jember . 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Bab V ini berisi mengenai bebereapa pembahasan mengenai berbagai 

pembahasan mengenai berbagai temuan penelitian yang telah dipaparkan dalam 

bab IV, baik melalui penggunaan teknik wawancara, observasi maupun 

dokumentasi, dimana selanjutnta seluruh data hasil penelitian ini akan 

didiskusikan serta dianalisis dengan kajian teori. Pada bab ini pula akan 

dideskripsikan secara sistematis mengenai strategi guru tahfiz dalam 

meningkatkan hafalan Al-Qur’an siswa. 

A. Pelaksanaan Strategi Klasikal dalam Meningkatkan Hafalan Al Qur’an 

Siswa di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok Pesantren 

Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember  

Model pembelajaran klasikal merupakan kegiatan pembelajaran yang 

tergolong efisien. Pembelajaran klasikal ini memberi arti bahwa kegiatan 

seorang guru, yaitu mengelola kelas dan mengelola pembelajaran. Pengelolaan 

kelas dimaksudkan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan 

terselenggaranya kegiatan pemebelajaran secara baik dan menyenangkan yang 

dilakukan di dalam kelas bersama sejumlah peserta didik yang dibimbing oleh 

seorang guru.  

Dalam hal ini, guru dituntut kemampuannya menggunakan teknik-

teknik penguatan dalam pembelajaran agar ketertiban belajar dapat 

diwujudkan. Pengajaran klasikal dirasa lebih sesuai dengn kurikulum yang 

uniform, yang dinilai melalui ujian uniform pula. J.H. Pestelozzi 
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berargumentasi bahwa memopulerkan pengajaran klasikal ini sebagai 

pengganti pangajaran individual oleh seorang tutor. Pembelajaran klasikal 

merupakan keharusan dalam menghadapi jumlah murid yang banyak 

membanjiri sekoah sebagai akibat dari demokrasi, industrialisasi, pemerataan 

pendidikan dan kewajiban belajar setiap warga Negara.
85

 

Istilah strategi pada mulanya digunakan dalam dunia militer berasal 

dari bahasa Yunani “strategi” yang  berarti jendral atau panglima, sehingga 

strategi diartikan sebagai ilmu kejenderalan atau ilmu kepanglimaan. 

Pengertian strategi tersebut kemudian diterapkan dalam dunia pendidikan. 

Menurut Ensiklopedia Pendidikan, strategi ialah: The Art of bringing to the 

battle field in favourable position. Dalam pengertian ini strategi adalah suatu 

seni, yaitu seni membawa pasukan ke dalam posisi yang paling 

menguntungkan. Dalam perkembangan selanjutnya strategi tidak lagi hanya 

seni, tetapi sudah merupakan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari, dengan 

demikian, istilah strategi yang diterapkan dalam dunia pendidikan, khususnya 

dalam KBM adalah suatu seni dan ilmu untuk membawakan pengajaran di 

kelas sedemikian rupa sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai 

secara efektif dan efisien. 

Sedangkan pembelajaran klasikal adalah bentuk pengajaran klasikal 

pengajar melakukan berbagai macam kegiatan. Jumlahnya cukup banyak. 

Misalnya saja pengajar berbicara, menjelaskan, menulis, memikirkan, 
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mempertimbangkan, berjalan, mendengarkan, bertanya, membaca, membenahi 

diri, dan lain sebagainya.
86

  

Secara khusus Tujuan dan manfaat pelaksanaan strategi klasikal dalam 

meningkatkan menghafal Al-Qur’an adalah: 

1. Menjaga dan memelihara kehormatan dan kesucian al-Qur’an dari segi 

bacaan yang benar sesuai dengan kaidah tajwidnya.  

2. Menyebarkan ilmu baca Al-Qur’an yang benar.  

3. Mengingatkan guru ngaji agar berhati-hati dalam mengajar al-Qur’an.  

4. Meningkatkan kualitas pendidikan atau pengajaran Al-Qur’an.
87

  

Strategi Klasikal dalam meningkatkan menghafal Al-Qur’an juga 

memberi manfaat pula kepada pengajar, karena ia dapat menjajaki sejauh 

mana murid telah mengetahui hal yang akan diajarkan. Selanjutnya ia dapat 

menentukan, mulai dari mana serta sampai seberapa dalam ia akan membahas 

bahan pengajaran yang bersangkutan. Disitu ia akan menemukan bahwa 

beberapa bagian bahwa sama sekali masih asing bagi murid, sedangkan 

beberapa bagian lain sudah sedemikian jelasnya, sehingga ia merasa tidak 

perlu menjelaskan lagi.
88

  

Program tahfiz yang diadakan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) 

Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember   

mempunyai tujuan untuk mencetak generasi yang hafiz dan hafizah. Sehingga 

nantinya mampu menjadikan generasi tang cendekiawan muslim yang mampu 
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menghafal Al-Qur’an. Mempelajari  Al-Qur’an merupakan sebuah kewajiban 

bagi setiap muslim. Dasar menghafal Al-Qur’an sebagaiaman firman Allah 

SWT dalam Al-Qur’an  (QS Al-Hijr:9) 

Ayat ini memberikan sebuah jaminan tentang kesucian dan kemurnian 

Al-Qur’an selama-lamanya, bahwa Allah SWT akan selalu menjaga Al-

Qur’an dan salah satu caranya adalah melalui hafalan.  Menghafal Al-Qur’an 

dengan ribuan ayat yang terdapat didalamnya, bukan perkara yang mudah. 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah Aswan Zain menjelaskan bahwa strategi 

mempunyai pengertian suatu garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha 

mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.
89

  Jadi dapat peneliti simpulkan 

bahwasannya strategi adalah suatu perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan 

termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber yang di 

desain untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran itu sendiri. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada awal pembahasan 

bahwasannya terdapat beberapa strategi yang digunakan oleh ustad dan 

ustadhah di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok Pesantren Nurul 

Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember . Salah satu strategi yang digunakan 

adalah strategi klasikal. Selanjutnya akan dijelaskan kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan. Sedang proses pembelajaran dengan menggunakan strategi 

Klasikal dalam meningkatkan hafalan Al-Qur’an: 
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1) Mengadakan Pretest 

Pre test berfungsi sebagai penilaian pengajaran, seberapa jauh 

murid telah memiliki keterampilan – keterampilan seperti yang 

diharapkan oleh tujuan instruksional khusus atau kompetensi dasar.
90

 

Sebelum mereka mengikuti program pengajaran yang telah disiapkan. 

Pretest merupakan test yang disusun pada langkah kedua. dalam 

pelaksanaan pretest kadang-kadang dilaksanakan. Ini apabila ada 

pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya; guru yakin bahwa murid 

belum menguasai keterampilan-keterampilan yang dirumuskan pada 

tujuan instruksional khusus, sebelum pelaksanaan program yang telah 

dilaksanakan. Jika guru tidak yakin maka sebaiknya diadakan pretest. 

2) Kegiatan Pembelajaran 

Dalam proses pembelajaran membaca al-Quran dengan strategi 

klasikal dalam meningkatkan menghafal Al-Qur’an ada beberapa cara 

yang bisa dilakukan diantaranya: 

a) Membaca bersama-sama secara klasikal 

b) Bergantian membaca secara individu atau kelompok, murid yang lain 

menyimak.  

Sedang beberapa macam teknik dan pola pengajarannya: 

1) KBS-1: Sesuai pokok Pelajaran (Halaman) Murid  

Tekniknya: 
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Pertama mulai mengajar adalah Pokok Pelajaran / Halaman 

terendah. 

a) Guru memberi contoh bacaan yang benar dan menjelaskan nya. 

b) Murid membaca bersama-sama secara klasikal sesuai dengan 

contoh gurunya, kemudian secara bergantian kelompok putra 

dan putri, atau beberapa murid membaca sesuai dengan contoh. 

c) Membaca secara individu bagi murid yang belajar di Pokok 

Pelajaran / halaman tersebut, dan disimak oleh murid-murid 

yang lainnya. Membaca individu berfungsi sebagai evaluasi. 

Kedua Pokok Pelajaran / Halaman berikutnya sama dengan 

yang tertinggi, teknik mengajarnya dan dengan teknik mengajar 

diatas. 

2) KBS-2: Perkelompok Pokok Pelajaran/Halaman  

Tekniknya ada dua pola, yaitu: 

KBS-2A (Kolektif): Teknik mengajarnya sama dengan KBS-

1, hanya saja pada KBS-2 ini murid dikelompokkan sesuai dengan 

halaman Pokok Pelajaran yang sama, misalnya dikelompokkan 

khusus halaman 1-10, halaman 11-20, halaman 21-30, halaman 21-

30 

KBS-2B: Pada KBS-2B ini kita targetkan bahwa semua 

murid dalam satu kali pertemuan akan mempelajari beberapa pokok 

pelajaran dari halaman 1-10, dan pertemuan berikutnya mempelajari 

11-20, dan begitu seterusnya. Untuk KBS-2B ini jika 
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memungkinkan pelajaran-pelajaran sebelumnya diulang terlebih 

dahulu. 

3) KBS-3: Setiap Pokok Pelajaran/Halaman  

Tekniknya: 

Pada KBS-3 ini, disetiap Pokok Pelajaran (halaman) setelah 

guru memberi contoh bacaan dan menerangkannya – maka murid 

membaca bersama-sama, kemudian bergiliran secara individu 

membaca Pokok Pelajaran (halaman) tersebut dan disimak oleh 

murid yang lain. 

3) Mengadakan Post Test 

Post test adalah “test yang diberikan kepada peserta didik selesai 

mengajar. Bahan post test sesuai dengan pretest”. Dengan 

membandingkan pretest ini maka dapat diketahui perkembangan 

program yang diberikan dalam mencapai tujuan yang kita inginkan. Bila 

hasil post test sama dengan pretest berarti proses pelaksanaan belajar 

mengajar belum berhasil. Bila hasil post test jauh lebih rendah dari hasil 

pretest, berarti proses belajar mengajar belum berhasil. Bila hasil pos 

test lebih tinggi dari hasil pretest berarti kegiatan belajar mengajar sudah 

berhasil.
91

 

Penerapan model pembelajaran klasikal ini dimaksudkan untuk 

melaksanakan unsur perbedaan perseorangan dengan tetap menghargai 

tugas-tugas bersama dan hak-hak orang lain. Model ini memberikan 
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metode langsung untuk mengelola suasana pengajaran atau 

”Instruksional setting” dan untuk mengorganisasian peserta didik agar 

dapat bertanggung jawab atas situasi kelas dalam proses pembelajaran. 

Model ini sering disebut dengan ”Classroom Managemen Model”. 

Model ini memiliki karakteristik yang memberikan suasana belajar 

individual dan kelompok, serta pencapaian keterampilan sosial. 

Konsekuensi dari pembelajaran klasiskal, buku pelajaran yang 

diterbitkan oleh pemerintah harus seragam. Buku-bulu lain boleh 

digunakan asalkan mengacu pada kurikulum yang diterbitkan oleh 

pemerintah.  

Patalozzi sebagai tokoh yang melahirkan gagasan-gagasan besar 

tentang pendidikan antara lain: 

a) Mendemokrasikan pendidikan dengan menyatakan hak mutlak dari 

setiap anak untuk mengenbangkan potensi drinya sepenuhnya; 

b) Memposisikan antara teori dan praktek pendidikan harus 

didasarkqan pada psikologi individu manusia; 

c) Mendasarkan pendidikan pada perkembangan organik daripada 

pemindahan gagasan-gagasan; 

d) Pendidikan mulai dengan persepsi tentang obyek-obyek yang 

konkrit, pembentukan tindaka-tindakan yang konkrit, dan 

pengalaman terhadap respon-respon emosional yang aktual, 

e) Perkembangan adalah sebauah pembangaunan potensi secara 

beransur-ansur. Setiap bentuk pengajaran harus dilakukan dengan 
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perlahan-lahan, melalui perjalanan yang yang sesuai dengan 

perkembangan kemampuan dari peserta didik; 

f) Perasaan-perasaan keagamaan dibentuk mendahului dari kata-kata 

atau simbol-simbol yang dimiliki peserta didik; 

g) Perlu ada pandangan yang revolusioner tentang disiplin yang 

disarkan pada kemauan baik dan kerjasama antar peserta didik dan 

pendidik; dan  

h) Diperlukan alat baru dalam pendidikan guru dan studi tentang 

pendidikan sebagai sebuah ilmu.
92

  

Pendapat Pestalozzi tersebut implementasinya dalam pendidikan 

dilakukan dalam pembelajaran klasikal jangan sampai merugikan 

kepentingan peserta didik sebagai individu dalam belajr, hal yang 

diperhatikan adalah kelas sebagai keseluruan, guru harus menyesuaikan 

pengajarannya dengan kemampuan rata-rata peserta didik, akibatnya 

terpaisa menghamtbat kamajuan peserta didik yang cepat seta 

mengabaikan peserta didik yang lambat. Pengajaran klasikal ini ini 

cenderuang menempatkan peserta didik pada posisi yang passif.  

B. Pelaksanaan Strategi Kelompok Kecil dalam Meningkatkan Hafalan Al-

Qur’an Siswa di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok 

Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember  

Pembelajaran klasikal adalah bentuk pengajaran klasikal pengajar 

melakukan berbagai macam kegiatan. Jumlahnya cukup banyak. Misalnya saja 
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pengajar berbicara, menjelaskan, menulis, memikirkan, mempertimbangkan, 

berjalan, mendengarkan, bertanya, membaca, membenahi diri, dan lain 

sebagainya. 

Tiga macam kategori kegiatan tersebut selalu terjadi dalam tiap 

pelajaran. Sudah barang tentu pada kategori pertama mengajar memang lebih 

berperan. Namun pada kategori kedua dan ketiga ia tidak kurang berperan 

juga melakukan aksi. Dalam nomor ini termasuk semua tingkah laku seorang 

pengajar. Dimulai dari pengajar itu sendiri dan mengajar kepada murid. 

Melakukan interaksi seperti macam diskusi kelompok yang dapat dipakai, 

sebagai bentuk kerja paling nyata dalam kategori ini. Yaitu pembicaraan di 

kelas dan pembicaraan bahan pengajaran. Dalam pembicaraan di kelas pihak 

pengajar berusaha, agar terjadi suatu pembicaraan atau diskusi antara dia 

dengan para pendengarnya. Biasanya pengajar menjadi pimpinan diskusi.
93

 

Pelaksanaan strategi kelompok kecil dalam meningkatkan hafalan Al-

Qur’an siswa di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok Pesantren 

Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember  dilakukan dengan cara membagi 

siswa dengan beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 3-4 orang siswa. 

Pelaksanaan strategi kelompok kecil dalam meningkatkan hafalan Al-Qur’an 

siswa ini menggunakan metode menghafal Al-Qur’an menggunakan metode 

tasmi’ atau menyimak. Penggunaan metode tasmi’ ini dilakukan agar para 

siswa mampu mengetahui kemampuan setiap individu dan kemampuan teman-

temannya dalam menghafal Al-Qur’an. 
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Metode Tasmi’ adalah metode yang paling efektif untuk menghafal dan 

menjaga kualitas hafalan Al-Qur’an. Tetapi, dalam muraja’ah hafalan setiap 

orang berbeda-beda ada yang proses hafalannya cepat, sebaliknya ada juga 

yang lambat. Untuk memperkuat ingatan hafalan, biasanya seorang hafiz 

ketika membaca dan menghafalnya dengan pelan dan konsentrasi ekstra. 

Karena untuk membedakan huruf satu dengan huruf yang lainnya itu sangat 

membutuhkan konsentrasi. Jadi menghafal sedikit tapi kuat hafalannya itu 

lebih baik daripada yang banyak tapi berantakan.
94

 

Adapun metode yang digunakan siswa dalam mengulang dan 

meningkatkan kualitas hafalannya, yaitu dengan menggunakan Metode 

Tasmi’. Kegiatan Tasmi’ dilakukan setiap hari setiap pagi sebelum 

pembelajaran dimulai, setelah selesai shalat dhuhur, dan sebelum pulang 

sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan Tasmi’ dapat memberikan 

pengaruh yang baik terhadap kualitas hafalan Al-Qur’an. 

Dengan kondisi siswa yang seluruhnya adalah pelajar, tentunya perlu 

perhatian khusus dalam menjaga kualitas hafalan Al-Qur’annya. Oleh karena 

itu metode adalah salah satu cara yang tepat untuk menentukan keberhasilan 

siswa dalam meningkatkan kualitas hafalan Al-Qur’an. Seseorang yang 

menghafal Al-Qur’an harus selalu menghadap ke guru untuk takrir hafalan. 

Karena, melakukan takrir di hadapan guru/instruktur sangat bermanfaat untuk 
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menguatkan hafalan yang sudah ada dalam memori otak kita. Disamping itu, 

bermanfaat juga untuk mengevaluasi benar/tidaknya baca’an.
95

 

Tasmik adalah menyetorkan hafalan secara rutin kepada muhafiz atau 

kepada seorang yang menyimaknya dengan mushaf. Men-tasmi’kan akan 

menumbuhkan rasa yakin dengan apa yang telah dihafal.
96

 Menurut Sa’dullah, 

tasmi’ adalah memperdengarkan hafalan kepada orang lain baik kepada 

perseorangan ataupun kepada jama’ah.
97

 

Hafalan Al-Qur’an adalah hafal seluruh Al-Qur’an dengan 

mencocokkan dan menyempurnakan hafalanya menurut aturan-aturan bacaan 

serta dasar-dasar tajwid yang benar. Maka dalam pelaksanaan program hafalan 

Al-Qur’an di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok Pesantren Nurul 

Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember  dapat dilihat dari proses hafalan, metode 

yang digunakan, bentuk hafalan serta tahapan hafalan. Proses hafalan 

mencakup aktivitas yang dilakukan oleh pembimbing/ustad dan santri dalam 

kegiatan hafalan Al-Qur’an, meliputi membagi santri dalam kelompok 

hafalan. Proses penyampaian metode hafalan yang dilakukan oleh ustad dalam 

pelaksanaan hafalan Al-Qur’an selalu disesuaikan dengan kemampuan santri. 

Strategi kelompok kecil dalam meningkatkan hafalan Al-Qur’an adalah 

dalam proses pembelajaran dapat dilakukan dengan membaca bersama-sama 

secara klasikal dan peserta didik bergantian membaca secara individu atau 
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kelompok, murid yang lain menyimak. Sehingga dengan mereka akan lebih 

tahu benar salah bacaannya.
98

 

Dengan tasmi’ seseorang akan lebih konsentrasi dalam hafalan. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Wiwi Alawiyah Wahid bahwa setiap santri 

diharuskan untuk memperdengarkan hafalannya kepada guru atau kyai agar 

bisa diketahui letak kesalahan dari ayat-ayat yang dihafalkannya. 

1. Langkah-langkah metode tasmi’. Beberapa langkah saat hendak men-

tasmi’kan hafalan Alquran yaitu sebagai berikut: 

a. Penyimakan perorangan.  

Seorang hafiz membaca hafalan dari juz 1 sampai 30 dan 

disimak oleh sejumlah orang. Metode ini sering dipakai oleh seorang 

hafiz yang telah lancar hafalannya baik perorangan maupun 

berjama’ah tujuannya agar penghafal qur’an bisa diketahui letak 

kekurangan dalam menghafal Al-quran baik dari segi pengucapan 

huruf maupun tajwidnya.  

b. Penyimakan keluarga. 

Penyimakan keluarga hampir sama dengan penyimakan 

perorangan. Dalam hal ini penyimak adalah anggota keluarga dan 

tidak seluruh ayat Al-quran dibaca habis dalam satu majlis. Waktu 

dan jumlah materi yang disimak pun bisa disepakati. 
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c. Penyimakan dua orang. 

Metode ini dilaksanakan secara bergantian antara dua orang 

atau lebih. Ketika ada yang membaca maka yang lainnya diam untuk 

menyimak baik dengan melihat mushaf ataupun tidak. 

d. Tasmi’ dengan sesama teman tahfiz. 

Dilakukan kepada sesama teman tahfiz sebelum ditasmi’kan 

kepada seorang guru. Metode ini pun dilakukan oleh Rasulullah 

Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril dengan tujuan 

agar wahyu yang telah diturunkan oleh Allah melalui malaikat jibril 

tidak ada yang berkurang atau berubah.
99

 

e. Penyimakan kelompok. 

Penyimakan kelompok dilakukan oleh sejumlah hafiz, 

misalnya 30 orang dibagi menjadi tiga kelompok. Masing-masing 

terdiri atas 10 orang. Kelompok pertama membaca juz 1 sampai juz 

10, kelompok kedua membaca juz 11 sampai juz 20, dan kelompok 

ketiga membaca juz 21 samapai 30. Setiap orang membaca satu juz 

secara bergiliran hingga selesai. Ketika ada seseorang membaca maka 

lainnya menyimak.
100
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f. Menyimakkan kepada ustad/ustadhah. 

Ketika santriwati sudah benar-benar siap dengan hafalannya 

maka segera men-tasmi’kan hafalannya kepada ustadhah 

pembimbing pada jam tahfiz atau dilain waktu.
101

 

2. Manfaat metode sima’an bagi para hafiz maupun hafizah sebagai 

berikut: 

a. Termotivasi untuk lebih giat menghafal. 

Dengan mengikuti kegiatan sima’an penghafal tidak akan 

mudah lelah dan jenuh untuk mengulang-ulang hafalan selain itu juga 

dapat mengukur kualitas hafalan yang dimiliki. 

b. Menghilangkan kerancuan pada ayat-ayat mutasyabihat. 

Tekhnik paling utama untuk menghafal ayat-ayat 

mutasyabihat sehingga fokus pada otak anda ialah dengan 

memperdengarkan hafalan kepada seorang guru ngaji yang 

profesional atau spesialis ayat-ayat mutasyabihat.
102

 

c. Memelihara hafalan supaya tetap terjaga. 

Alquran adalah amanah dan anugerah yang harus dijaga. 

Sebagai penghafal Alquran harus senantiasa menjaga hafalan Alquran 

dan mempelajarinya secara continue, serta mengamalkan isinya 

karena Alquran sifatnya lebih mudah hilang dari ingatan di banding 

seekor hewan yang ditambatkan, lalu di tinggalkan begitu saja tanpa 

di awasi. 
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d. Menghilangkan rasa gugup ketika membaca Alquran. 

Rasa gugup, adalah perasaan alami manusia yang diberikan 

Allah agar tidak terlalu percaya diri dan akhirnya sombong. Untuk 

menghilangkan rasa gugup perlu latihan. Salah satunya dengan 

mengikuti kegiatan sema’an untuk melatih agar percaya diri. 

e. Melatih diri agar tidak tergesa-gesa dalam membaca Alquran. 

Sesungguhnya menghafal Alquran merupakan tingkat 

tertinggi didalam surga. 

f. Cepat menguasai bacaan Alquran dengan benar. 

Mempunyai pasangan sima’an sangat membantu penghafal 

dalam proses melancarkan dan menguatkan hafalan. Hal ni dilakukan 

sebagai proses saling mengoreksi satu sama lain agar letak kesalahan 

yang terjadi bisa terdeteksi. 

g. Konsep Metode Sema’an Alquran. 

Ayat-ayat Alquran hanya akan tetap bersemayam didalam hati 

untuk al’ilm jika ayat-ayat yang dihafal selalu diingat dan diulang-

ulang.
 103 

Cara membaca al-Quran strategi kelompok kecil dalam 

meningkatkan hafalan al-qur’an, dalam proses meningkatkan hafalan 

al-Quran dapat dilakukan dengan membaca bersama-sama secara 

klasikal dan peserta didik bergantian membaca secara individu atau 

kelompok, murid yang lain menyimak. Sehingga dengan mereka akan 

lebih tahu benar salah bacaannya. 
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Dalam pembelajaran membaca al-Quran menggunakan 

strategi kelompok kecil harus melakukan beberapa persiapan yang 

lebih terpusat pada surat al-Quran yang akan dibaca, sistem 

pembelanjaannya, alat bantu berupa al-Quran, cara membaca yang 

dilakukan secara bersama-sama dan bentuk evaluasi yang dibuat oleh 

guru. Dengan memperhatikan lima unsur diatas, tujuan berfungsi 

untuk menentukan kegiatan pengajaran, bahan berfungsi untuk 

memberi isi atau makna terhadap tujuan, metode menentukan cara 

bagaimana mencapai tujuan. Sedangkan penilaian untuk mengukur 

seberapa jauh tujuan itu telah tercapai dan tindakan apa yang harus 

dilakukan apabila tujuan tidak tercapai. 

C. Pelaksanaan Strategi Individual dalam Meningkatkan Hafalan Al-

Qur’an Siswa di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok 

Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember  

Dalam pelaksanaan ini keterampilan yang dituntut untuk keaktifan guru 

untuk menciptakan dan menumbuhkan kegiatan peserta didik belajar sesuai 

dengan rencana yang disusun dalam perencanaan. Dari hasil data yang 

diperoleh peneliti terkait dengan pelaksanaan strategi individual dalam 

meningkatkan hafalan Al-Qur’an siswa peneliti menemukan beberapa fakta 

yang terjadi di lapangan. Pelaksanaan strategi individual di Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo 

Kab. Jember  dilaksanakan dengan melihat kemampuan setiap siswa. 
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Adapun dalam pengorganisasian pelaksanaan strategi individual 

selain melihat dari kemampuan setiap siswa para ustad dan ustadhah juga 

memperhatikan alokasi waktu dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan strategi 

individual setelah para siswa menyimak hafalan teman-temannya dalam 

bentuk pembagian kelompok kecil. 

Para ustad dan ustadhah melaksanakan stretegi individual ini dalam 

bentuk muroja’ah. Muraja’ah artinya pengulangan. Muraja’ah secara kontinyu 

menguatkan hafalan. Muraja’ah secara kontinyu lebih penting daripada 

hafalan itu sendiri. Muraja’ah secara kontinyu itulah hakikat daripada 

menghafal. Hafalan yang sudah dihafalkan kepada guru yang semula sudah 

dihafal dengan baik dan lancar, kadangkala masih terjadi kelupaan lagi dan 

bahkan menjadi hilang sama sekali. Ingat adalah potensi kejiwaan yang 

menjadikan manusia mampu menghadirkan apa yang sebelumnya telah 

diraihnya, menghadirkannya baik karena memang telah dia lupakan maupun 

belum.
104

 

Metode muroja’ah berasal dari bahasa arab roja’a yarji’u yang berarti 

kembali kemabali sedangkan secara istilah ialah mengulang kembali atau 

mengingat kembali sesuatu yang telah dihafalkan. Murojaah juga bias disebut 

sebagai metode pengulangan berkala. Ada beberapa materi pelajaran yang 

perlu untuk dihafalkan. Setelah dihafalkan pun perlu untuk diulang atau 

dimuroja’ah.
105
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Sedangkan secara istilah ialah mengulang kembali atau mengingat 

kembali sesuatu yang telah dihafalnya. Muroja’ah juga  bisa disebut sebagai 

metode pengulangan berkala. Ada beberapa materi pelajaran yang memang 

perlu untuk dihafalkan. Setalah dihafalkan pun masih perlu untuk diulang atau 

dimuroja’ah. Hal yang perlu dilakukan dalam metode pengulamgan berkala 

ialah mencatat dan membaca ulang catatan.
106

 

Muroja’ah atau bisa juga disebut mengulang hafalan adalah hal yang 

sangat penting dalam menjaga hafalan. Muroja’ah adalah proses yang wajib 

dilakukan oleh setiap seseorang yang mimiliki hafalan, baik itu al-Qur’an 

maupun Hadist. Tanpa muroja’ah hafalan mudah hilang atau bahkan hilang 

dari ingatan.
107

 Kegiatan muroja’ah merupakan salah satu metode untuk tetap 

memelihara hafalan supaya tetap terjaga. Idealnya, muroja’ah dilakukan 

sepekan dua kali atau lebih. 

Muroja’ah yaitu mengulang kembali hafalan yang sudah pernah 

dihafalkan untuk menjaga dari lupa dan salah. Maka dari itu, murojaah sangat 

penting bagi para penghafal al- qur’an dan penting juga untukpara siswa/ siswi 

yang sedang belajar. Jika didalam menghafal al- qur’an mereka tidak boleh 

tergesa-gesa dalam menambah hafalan baru karena jika mereka terus 

menambah hafalan baru tanpa muroja’ah hafalan yang lama dikhawatirkan 

hafalan yang lama akan hilang disamping itu muroja’ah juga dapat 
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mengungatkan hafalan begitu juga dengan pelajaran yang lain.
108

 Kewajiban 

menjaga hafalan ini telah disampaikan dalam hadits Nabi: 

Artinya: “Jagalah (hafalan) Al-Qur’an, demi Dzat yang jiwa saya ada 

tanganNya, sesungguhnya Al-Qur’an itu sangat cepat terlepas melebihi 

(lepasnya) unta dari ikatannya”
109

 

Dari beberapa pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

muroja’ah adalah mengulang pelajaran yang telah dihafalkan. Dengan 

demikian maka metode muroja’ah adalah suatu cara yang dilakukan untuk 

mengulang suatu hafalan agar hafalan yang telah dihafalkan tidak hilang dari 

ingatan. 

Dalam tahap ini, tentunya strategi pengajaran sangatlah diutamakan, 

mengingat “strategi belajar mengajar adalah pola umum perbuatan guru murid 

di dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar”.
110

 Jadi untuk menciptakan 

bentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif, perlulah untuk mengupayakan 

sebuah strategi yang efektif pula. Mengingat subjek didik (peserta didik) yang 

memiliki perbedaan individual baik bakat minat dan keterampilan akademik, 

tuntutan masyarakat dan perkembangan ilmu yang sangat pesat maka sistem 

dan metode pendidikan menggunakan penggabungan klasikal dan privat.
111

  

Dengan pertimbangan inilah, agar setiap hafalan yang telah peserta 

didik dalam meningkatkan hafalan Al-Qur’an siswa yang telah dicapai dengan 

susah payah tidak hilang, mengulang hafalan dengan teratur adalah cara 
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terbaik untuk mengatasinya. Ada dua macam metode pengulangan 

(muroja'ah), yaitu: 

Pertama, mengulang dalam hati. Ini dilakukan dengan cara membaca 

Hadits dalam hati tanpa mengucapkan lewat mulut. Metode ini merupakan 

salah satu kebiasaan para ulama dimasa lampau untuk menguatkan dan 

meningkatkan kualitas hafalan mereka. Dengan metode ini, peserta didik akan 

terbantu mengingat hafalan-hafalan yang telah dicapai. 

Kedua, Mengulang dengan mengucapkan. Metode ini sangat 

membantu peserta didik dalam memperkuat hafalan. Dengan metode ini, 

secara tidak langsung ia telah melatih mulut dan pendengarannya dalam 

melafalkan serta mendengarkan bacaannya sendiri. Mereka pun akan 

bertambah semangat dan terus berupaya melakukan pembenaran-pembenaran 

ketika terjadi salah pengucapan.
112

 Jadi, fungsi dari strategi mengulang dengan 

mengucapkan secara jahr atau keras yaitu agar supaya jika orang lain 

mendengar hafalan kita ada yang salah baik dari segi makhraj dan tajwidnya, 

maka mereka dapat membenarkan kesalahan . 

Sedangkan di dalam buku lain menurut Abdul Aziz Abdul Rauf, jika 

dilihat dari segi strateginya, metode muroja'ah ada dua macam: 

Pertama, Muroja'ah dengan melihat buku atau tulisan. Cara ini tidak 

memerlukan konsentrasi yang menguras kerja otak. Oleh karena itu 

konpensasinya harus siap membaca sebanyak-banyaknya. Keuntungan 

muroja'ah seperti ini dapat membuat otak kita merekam letak-letak setiap kata 
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yang kita baca sehingga memudahkan dalam menginggat. Selain itu juga 

bermanfaat untuk membentuk suatu kemampuan spontanitas pengucapan. 

Kedua, Muroja'ah dengan tanpa melihat buku atau tulisan. Cara ini 

cukup menguras tenaga otak, sehingga cepat lelah. Oleh karena itu, wajar jika 

hanya dapat dilakukan sepekan sekali atau tiap hari dengan jumlah hafalan 

yang sedikit. Cara ini dapat dilakukakan dengan sendiri atau bergantian 

dengan teman.
113

 

Sedangkan pada pelaksanaan program hafalan disetorkan kepada para 

ustad atau pengampu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Setoran ini 

dibagi sesuai dengan tingkat hafalannya. Proses setoran ini dilakukan satu 

persatu oleh santri, hal ini dilakukan untuk mengetahui kualitas hafalan santri. 

Jadi, keuntungan muroja'ah dengan cara ini berguna untuk melatih kebiasaan 

pandangan kita, jika terus menerus kita melihat atau melirik maka kita akan 

susah untuk menghafalnya. 

Mengulang atau muroja'ah materi yang sudah dihafal ini tidak 

memerlukan waktu yang cukup lama, walaupun kadang-kadang harus 

menghafal lagi materi-materi ini tetapi tidak sesulit menghafal materi baru.
114

 

Di samping itu, fungsi dari mengulang hafalan yang sudah dihafalkan di 

hadapan guru atau disetorkan kepada guru adalah untuk menguatkan hafalan 

itu sendiri dalam hati penghafal, karena semakin sering dan banyak peserta 

didik mengulang hafalan, maka semakin kuat hafalannya. Mengulang atau 

membaca hafalan di depan kelas atau di depan guru, akan meninggalkan bekas 
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hafalan dalam hati yang jauh lebih baik melebihi membaca atau mengulang 

hafalan sendirian lima kali lipat bahkan lebih.
115

 

Mengulang hafalan ini sebaiknya dilakukan sesudah mengoreksi 

hafalan dan setelah membacanya di depan orang lain sehingga tidak ada 

kesalahan yang tidak diketahui dan akhirnya menyulitkan diri sendiri, kerena 

kesalahan yang terjadi sejak awal pertama kali menghafal (kesalahan latta) 

akan sulit untuk dirubah pada tahap selanjutnya, karena sudah melekat dan 

menjadi bawaan. Maka sejak awal pula hal ini harus dihindari yaitu dengan 

teliti ketika menghafal ataupun pada saat meengoreksi hafalan. 

Muroja’ah hafalan bisa dilakukan sendiri dan bisa juga dengan orang 

lain, teman atau patner untuk saling sima'an dan ini yang paling baik. 

Muroja'ah hafalan mempunyai fungsi sebagai proses pembiasaan bagi 

indera yang lain yaitu lisan/ bibir dan telinga. Dan apabila lisan/bibir sudah 

biasa membaca sebutan lafadz dan pada suatu saat membaca lafadz yang tidak 

bisa diingat atau lupa akan bisa menggunakan sistem reflek (langsung) yanitu 

dengan mengikuti gerak bibir sebagaimana mengingat -ingat hafalan. 

Fungsi yang paling besar dari muroja'ah hafalan adalah untuk 

menguatkan hafalan itu senduiri dalam hati, karena semakin sering mengulang 

hafalan maka semakin kuat hafalan tersebut.
116

 Tujuan dari muroja’ah adalah 

supaya hafalan yang sudah ada tetap terjaga dengan baik, kuat dan lancar. 

Mengulang hafalan bisa dilakukan dengan sendiri atau didengarkan oleh guru 
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atau teman sejawat. Muroja’ah juga bisa dilakukan kapan saja dan dimana 

saja. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Bab ini merupakan penutup dari penelitian yang dilakukan di Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo 

Kab. Jember  yang berjudul “Strategi Guru Tahfiz dalam Meningkatkan Hafalan 

Al-Qur’an di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok Pesantren Nurul 

Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember ”. Dalam bab ini terdiri dari dua pokok 

pembahasan yaitu kesimpulan dan saran. 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan paparan data, temuan penelitian, serta pembahasan 

mengenai Strategi Guru Tahfiz dalam Meningkatkan Hafalan Al-Qur’an di 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam 

(Nuris) Antirogo Kab. Jember , maka dapat dikemukakan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan strategi klasikal dalam meningkatkan hafalan Al-Qur’an 

siswa di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok Pesantren Nurul 

Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember  yaitu dengan menerapkan metode 

menghafal Al-Qur’an bin Nazar yang dikemas dengan secara klasikal atau 

berkelompok dengan alokasi waktu 1 jam dan siswa membaca Al-Qur’an 

minimal 10 kaca setiap harinya dan Ustad maupun ustadhah menyimak 

siswa yang sedang menghafalkan Al-Qur’an dan membenarkan bacaan 

siswa yang terdapat kesalahan. 
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2. Pelaksanaan strategi kelompok kecil dalam meningkatkan hafalan Al-

Qur’an siswa di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok Pesantren 

Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember  yaitu dengan menerapkan 

metode menghafal Al-Qur’an dengan metode Tasmi’ atau menyimak 

hafalan temannya secara bergantian dengan alokasi waktu 1 jam dengan 

cara siswa dikelompokkan menjadi kelompok kecil yang terdiri dari 3-4 

orang, ustad dan ustadzah mengontrol hafalan siswa melalui buku catatan. 

Adapun bentuk evaluasi yang dilakukan yaitu menggunakan tes sambung 

ayat. 

3. Pelaksanaan strategi individu dalam meningkatkan hafalan Al-Qur’an 

siswa di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok Pesantren Nurul 

Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember  yaitu dengan menerapkan metode 

menghafal Al-Qur’an dengan metode muraja’ah per individu dengan 

alokasi waktu melebihi 1 jam. Setiap siswa minimal menyetorkan 

hafalannya 1 kaca dalam sehari. Adapun target yang diberikan guru 

kepada siswa adalah 1 juz dalam 1 minggu. Setiap 1 semester siswa 

menyetorkan hafalannya kepada kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) 

Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember . 

Adapun kriteria penilaian yang diberikan kepada siswa adalah kemampuan 

dari segi tajwid dan kelacaran dalam menghafalkan. 

  



 

 

 

129 

B. Saran 

1. Bagi Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok Pesantren 

Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember  

a. Diharapkan dapat mempertahankan dan mengembangkan kegiatan 

unggulan menghafal Al-Qur’an. 

b. Diharpkan senantiasa memberikan pengarahan dan bimbingan kepada 

seluruh warga Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok 

Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember . 

2. Bagi ustad dan ustadhah 

a. Diharapkan senantiasa memberikan arahan, bimbingan dan motivasi 

kepada semua siswa dalam menghafalkan Al-Qur’an. 

b. Diharapkan senantiasa mempertahankan dan lebih mengembangkan 

penggunaan metode dalam menghafal Al-Qur’an. 

3. Bagi siswa-siswi di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Pondok 

Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember  

a. Melalui pengimplementasian metode menghafal Al-Qur’an ini 

diharapkan siswa-siswi lebih meningkatkan kualitas hafalan Al-

Qur’an. 

b. Diharapkan siswa-siswi lebih meningkatkan motivasi menghafal Al-

Qur’an. 
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KURIKULUM MADRASAH TSANAWIYAH ( MTs) UNGGULAN 

PONDOK PESANTREN NURUL ISLAM (NURIS) ANTIROGO 

KAB. JEMBER 

1. Jenjang Pendidikan 

MTS Sederajat 

2. Program berlaku 

 Tahfiz   : menghafal 

 Muroja’ah  : wajib mengulang-ulang 

 Tasmi’  : menyimak hafalan 

3. Strategi 

 Strategi klasikal 

 Strategi kelompok kecil 

 Strategi individu 

4. Metode  

Adapun metode yang digunakan materi tahfiz 

 Metode menghafal Al-Qur’an bin Nazar 

 Metode tasmi’ 

 Metode muraja’ah per individu 

5. Alokasi waktu pembelajaran tahfiz 

 Senin-sabtu pukul 06.00-07.00 dan dilanjutkan pukul 07.00-

11.30 

6. Target 

 Tiap semester minimal mencapai 2,5 juz hafalan 

 Setiap hari wajib muraja’ah minimal 5 kaca 
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 Setiap hari wajib setor hafalab minimal 1 kaca kepada 

pendamping (guru tahfiz) 

 Setelah mencapai target 2,5 juz siswa harus menyetorkan kepada 

pendamping (guru tahfiz) dengan lancer 

 Ketika target tersebut belum lancer maka siswa dilarang 

menambah hafalan. 
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PEDOMAN INTERVIEW 

 

Fokus Interview 

Pelaksanaan strategi 

klasikal dalam 

meningkatkan 

hafalan  

Al-Qur’an siswa di 

MTS Unggulan 

Nuris Jember 

1. Kapan waktu program tahfidzul qur’an dilaksanakan? 

2. Kapan waktu kegiatan pembelajaran klasikal atau 

muraqabah dilakukan? 

3. Bagaimana langkah kegiatan pembelajaran klasikal? 

4. Bagaimana cara ustad maupun ustadzah kalian mengajar 

dalam kegiatan muraqabah ini? 

5. Mengapa ustadzah menerapkan metode menghafal Al-

Qur’an secara bin nadzar? 

6. Apa saja kriteria untuk mengetahui sejauh mana 

peningkatan hafalan Al-Qur’an siswa itu sendiri 

ustadzah? 

7. Apa bentuk tes yang ustadzah berikan kepada siswa 

Pelaksanaan strategi 

kelompok kecil 

dalam 

meningkatkan 

hafalan Al-Qur’an 

siswa  di MTS 

Unggulan Nuris 

Jember 

1. Bagaimana cara menerapkan strategi kelompok kecil ini 

ustadzah? 

2. Berapa alokasi waktu dalam menerapkan strategi 

kelompok kecil ini ustadzah? 

3. Apa metode menghafal Al-Qur’an yang ustadzah 

gunakan untuk mendukung pengimplementasian strategi 

kelompok kecil ini? 

4. Kapan kegiatan tasmi’ ini dilakukan? 

5. Bagaimana cara ustadzah mengetahui kemampuan 

hafalan Al-Quran siswa itu sendiri? 

6. Apa ada cara lain yang ustadzah lakukan untuk 

mengetahui kemampuan hafalan Al-Quran siswa itu 

sendiri? 

7. Apa bentuk penilaian yang ustadzah kalian berikan 

kepada kalian? 



 

 

 

Pelaksanaan strategi 

individu dalam 

meningkatkan 

hafalan Al-Qur’an 

siswa  di MTS 

Unggulan Nuris 

Jember 

1. Berapa alokasi waktu yang dibutuhkan ustadzah untuk 

mengimplementasikan strategi imdividual ini? 

2. Apa metode menghafal yang sangat mendukung 

pengimplemntasian strategi individual ini ustad? 

3. Apa ustad kalian memberikan waktu kalian dalam 

menghafal Al-Qur’an? 

4. Kapan evaluasi tersebut dilakukan neng? 

5. Kriteria apa yang dijadikan penilaian itu sendiri neng? 

 

 

  



 

 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Proses berlangsungnya kegiatan muraja’ah. 

2. Proses berlangsungnya kegiatan sima’an 

3. Proses setoran hafalan siswa-siswi di Madrasah Tsanawiyah (MTs) 

Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember . 

4. Proses pelaksanaan strategi klasikal yang diterapkan oleh ustadz maupun 

ustadzah di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pondok Pesantren Nurul Islam 

(Nuris) Antirogo Kab. Jember . 

5. Proses menghafal Al-Qur’an menggunakan metode menghafal Al-Qur’an 

secara bin nadzar. 

6. Proses ustad maupun ustadzah dalam mengevaluasi siswa pemahaman dan 

kualitas menghafal Al-Qur’an. 

7. Kriteria ustad maupun ustadzah dalam mengevaluasi siswa dalam 

menghafal Al-Qur’an. 

8. Alokasi waktu dalam menerapkan strategi kelompok kecil dalam 

pembelajaran tahfidz. 

9. Proses pelaksanaan strategi klasikal yang diterapkan oleh ustadz maupun 

ustadzah di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pondok Pesantren Nurul Islam 

(Nuris) Antirogo Kab. Jember . 

10. Alokasi waktu dalam menerapkan strategi individual dalam pembelajaran 

tahfidz. 

 



 

 

Hasil wawancara dengan penanggung jawab program tahfidz 

Lokasi penelitian : Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pondok Pesantren Nurul Islam 

(Nuris) Antirogo Kab. Jember  

Informan  : Bayu Angga 

Hari/Tanggal  : Senin/ 06 April 2020 

Tempat  : Rumah Tahfid Nuris 

1. Apakah benar di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pondok Pesantren Nurul Islam 

(Nuris) Antirogo Kab. Jember  terdapat program tahfidzul Qur’an pak? 

Iya memang benar di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pondok Pesantren Nurul Islam 

(Nuris) Antirogo Kab. Jember  ini terdapat program tahfidzul Qur’an.  

2. Sudah berapa lama program ini berjalan pak? 

Program ini masih berjalan kurang lebih 3 tahunan dan program tahfidzul Qur’an 

ini merupakan program unggulan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pondok 

Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember . Karena tidak semua siswa 

bisa mengikuti program ini.  

3. Kapan waktu program tahfidzul Qur’an ini dilaksanakan pak? 

Program tahfidzul Qur’an ini dimulai dari pukul 07.00 dan diakhiri pukul 11.00. 

Program tahfidzul Qur’an ini masuk pad muatan lokal juga, jadi nanti siswa yang 

mengikuti program tahfidzul Qur’an juga akan mendapatkan raport 

 

 

 

 

 



 

 

Hasil wawancara dengan guru tahfidz Qur’an 

Lokasi penelitian : Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pondok Pesantren Nurul Islam 

  (Nuris) Antirogo Kab. Jember  

Informan  : Ust. Ghofur 

Hari/Tanggal  : Selasa/ 07 April 2020 

Tempat  : Rumah Tahfid Nuris 

1. Strategi apa yang biasanya ustad gunakan dalam mengajar tahfidz disini? 

Strategi memang banyak macamnya ya mbak. Salah satu strategi yang biasanya 

digunakan itu yaitu strategi klasikal.  

2. Apakah ada nama lain strategi klasikal di MTS Unggulan Nuris ini ustad? 

Strategi klasikal ini di program tahfidz biasanya dibilang muraqabah. Karena dulu 

pas awal adanya program tahfidzul Qur’an ini semua pengampu sepakat untuk 

menggunakan strategi  tersebut.  

3. Mengapa ustad menggunakan strategi klasikal tersebut? 

Karena, kami rasa sangat sesuai dengan keadaan siswa. Dan biasanya siswa akan 

lebih semangat dalam menghafalkan Al-Qur’an jika bersama-sama dengan teman-

temannya yang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hasil wawancara dengan guru tahfidz Qur’an dan siswa  

Lokasi penelitian : Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pondok Pesantren Nurul Islam 

(Nuris) Antirogo Kab. Jember  

Informan 1  : Ustadzah Ana 

Informan 2  : Ana Najmi 

Hari/Tanggal  : Kamis/ 09 April 2020 

Tempat  : Rumah Tahfid Nuris 

1. Kapan waktu kegiatan pembelajaran klasikal ini dilakukan ustadzah? 

Kegiatan pembelajaran klasikal atau muraqabah biasanya dilakukan di pagi hari 

mbak. Kegiatan muraqabah ini dimulai pukul 07.00-08.00.  

2. Bagaiman langkah kegiatan pembelajaran klasikal ini ustadzah? 

Kegiatan ini dimulai dengan doa bersama terlebih dahulu kemudian anak-anak 

tadarus bersama. Setelah itu, anak-anak mengafalkan Al-Qur’an secara bin nadhzar 

3. Apa itu menghafal  Al-Qur’an secara bin nadhzar  itu ustdzah? 

Menghafal Al-Qur’an secara bin nadhzar yakni siswa menghafalkannya dengan 

melihat  Al-Qur’an dengan memperhatikan bacaan tajwidnya juga. Bukan hanya 

sekedar menghafalkan saja. 

4. Apkah benar kegiatan muraqabah ini dilakukan setiap hari? 

Kegiatan muraqabah itu memang dilakukan setiap hari bu.  

5. Siapa yang biasanya mendampingi kegiatab muraqabah ini? 

Muraqabah ini biasanya juga didampingi ustad dan ustadzah untuk menyimak 

bacaan kita.  

6. Bagaimana cara ustad maupun ustadzah  kalian mengajar dalam kegiatan muraqabah 

ini? 

Pada saat Muraqabah biasanya anak-anak disuruh membaca minimal 10 kaca setiap 

harinya. Memang pada saat kegiatan muraqabah kita menghafalkannya dengan 

melihat Al-Qur’an. 



 

 

Hasil wawancara dengan guru tahfidz Qur’an 

Lokasi penelitian : Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pondok Pesantren Nurul Islam 

(Nuris) Antirogo Kab. Jember  

Informan 1  : Ust. Ghofur 

Informan 2  : Ustadzah Ulum 

Hari/Tanggal  : Senin/ 13 April 2020  

Tempat  : Rumah Tahfid Nuris 

1. Bagaimana cara penyampaian dalam strategi klasikal ini ustad? 

Dalam mengimplementasikan sebuah strategi pembelajaran itu, kami juga 

mempertimbangkan metode menghafal Al-Qur’an apa yang cocok jika diterapkan 

dengan cara berkelompok mbak.  

2. Apa metode yang digunakan dalam menghafal Al-Quran disini ustad? 

Nah, disini kami memutuskan untuk menerapkan metode menghafal Al-Qur’an bin 

nadzar. Metode  menghafal Al-Qur’an bin nadzar ini biasanya itu anak-anak 

menghafalkannya dengan melihat mushaf Al-Qur’an. Tapi, bukan hanya melihat 

saja mbak tetapi mereka harus membacanya dengan kaidah-kaidah Al-Qur’an 

seperti tajwidnya dan fashohahnya juga.  

3. Apakah ustad dan ustdzah disini hanya sekedar menerapkan saja ustad? 

Tidak mbak, ustad dan ustadzah tidak hanya sekedar menerapkan saja. Akan tetapi, 

Terlepas dari itu para ustadz maupun ustadzah juga memperhatikan bacaan para 

siswa yang membaca Al-Qur’an secara bersama-sama ini. 

4. Apakah ustdzah juga menerapkan metode yang sama dengan ustad dan ustdah yang 

lain? 

Setiap ustadz maupun ustadzah memang mempunyai metode menghafal Al-Qur’an 

yang berbeda-beda mbak. Tetapi di MTS Unggulan Nuris ini kami sengaja 

menyeragamkan untuk masalah metode pembelajaran yang digunakan. Salah satu 

metodenya yaitu metode menghafal Al-Qur’an bin nadzar.  



 

 

5. Mengapa ustadzah menerapkan metode metode menghafal Al-Qur’an bin nadzar? 

 Metode menghafal Al-Qur’an bin nadzar ini sengaja kita terapkan karena melihat 

kondisi siswa yang memungkinkan untuk menghafal Al-Qur’an dan juga ada pula 

siswa yang baru menghafal Al-Qur’an.  

6. Bagaimana cara merepkan metode menghafal Al-Qur’an bin nadzar ini ustadzah? 

Metode menghafal Al-Qur’an bin nadzar ini kami kemas secara klasikal dan kita 

laksanakan setiap hari sebelum siswa menghafalkan Al-Qur’annya secara 

berkelompok maupun secara individu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hasil wawancara dengan guru tahfidz Qur’an dan siswa 

Lokasi penelitian : Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pondok Pesantren Nurul Islam 

(Nuris) Antirogo Kab. Jember  

Informan 1  : Ustadzah Ana 

Informan 2  : Eldo Arpegio 

Hari/Tanggal  : Rabu/ 20 April 2020 

Tempat  : Rumah Tahfid Nuris 

1. Apa saja kriteria untuk mengetahui sejauh mana peningkatan hafalan Al-Qur’an 

siswa itu sendiri ustadzah? 

Kriteria yang kami gunakan untuk mengetahui peningkatan hafalan Al-Qur’an 

siswa adalah kelancaran dan ketepatan siswa dalam menghafalkan Al-Qur’an 

secara bin nadzar ini. Menghafalkan Al-Qur’an secara bi nadzar bisa dikatakan baik 

jika siswa sudah mampu menghafalkan Al-Qur’an secara tartil, dan sesuai dengan 

kaidah tajwid, baik dari makhorijul huruf, sifat-sifat huruf. 

2. Apa bentuk tes yang ustdzah berikan kepada siswa? 

Siswa yang yang mempunyai kemampuan menghafal Al-Qur’an yang sudah baik 

kami tes melalui evaluasi yang kami bentuk melalui kegiatan yang namanya fahmil 

qur’an. Kegiatan ini biasanya kami laksanakan setiap minggu satu kali pada hari 

senin. Kegiatan ini berupa cerdas cermat yang diikuti oleh siswa yang memilih 

program tahfidzul qur’an.  

3. Apa alsan ustadzah mengadakan tes tersebut? 

Kegiatan fahmil qur’an ini kami rancang sebagai bentuk evaluasi siswa mengenai 

pemahaman siswa tentang kaidah-kaidah dalam membaca Al-Qur’an. Seperti 

contohnya pada materi tajwid. 

4. Kapan pelaksanaan kegiatan fahmil qur’an ini? 

Setiap minggu di MTS Ungulan Nuris Jember terutama program tahfidz ini 

memang selaku dilakukan kegiatan rutinan yaitu kegiatan fahmil qur’an namanya. 



 

 

Kegiatan ini biasanya kita diberi soal dan rebutan untuk menjawab soal dari ustadz 

maupun ustadzah seperti cerdas cemat itu sudah.  

5. Apa saja soal yang ditanyakan oleh ustad maupun ustadzah pada kegiatan fahmil 

qur’an ini? 

Isi soalnya itu tentang ilmu-ilmu tajwid. Di akhir kegiatan ini juga ada hadiah bagi 

siswa yang mampu menjawab banyak soal. Dan nilainya itu biasanya di tulis di 

depan oleh ustad maupun ustadzah yang memimpin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hasil wawancara dengan guru tahfidz Qur’an dan siswa 

Lokasi penelitian : Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pondok Pesantren Nurul Islam 

(Nuris) Antirogo Kab. Jember  

Informan 1  : Ustadzah Qomariyah 

Informan 2  : Balqis Raisya 

Hari/Tanggal  : Rabu/ 27 April 2020 

Tempat  : Rumah Tahfid Nuris 

1. Bagaimana cara pemilihan strategi yang tepat dalam mengajar tahfidz ustadzah? 

Dalam mengajar tahfidzh dalam pemilihan strategi itu mbak biasanya kita melihat 

kondisi dan jumlah siswanya terlebih dahulu mbak.  

2. Bagaimana cara menerapkan strategi kelompok kecil ini ustadzah? 

Di MTS Unggulan Nuris ini untuk mengimplementasikan strategi kelompok kecil 

biasanya kita para ustad dan ustadzah mengelompokkan anak-anak ketika awal 

masuk itu mbk. Setelah itu, kami membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok 

kecil dan biasanya terdiri dari 3-4 orang. Setelah anak-anak terbagi menjadi 

beberapa kelompok baru kita menggunakan strategi pembelajaran kelompok kecil 

3. Berapa alokasi waktu dalam menerapkan  strategi kelompok kecil ini ustadzah? 

Biasanya kita mengajar tahfidz dengan strategi ini membutuhkan waktu sekitar 1 

jam yaitu dari pukul 08.00-09.00. Pembelajaran ini dilakukan setelah anak-anak 

mengikuti muraqabah itu mbak. 

4. Bagaimana cara ustadzah kalian dalam mengajar tahfid menggunakan strategi 

kelompok kecil ini? 

Ustadzah Qomariyah yang biasanya ngajarin kami di program tahfidz. Ustadzah 

pas awal-awal masuk pelajaran tahfidz membagi saya dan teman-teman menjadi 

beberapa kelompok bu. Biasanya saya dan teman-teman dikelompokkan sesuai 

jumlah hafalan kita. Kalo yang baru mulai hafalan dikelompokkan dengan yang 

baru hafalan. Kalo emang sudah mulai banyak hafalannya ya dikelompokkan 



 

 

dengan yang sudah banyak juga bu. Ustadzah Qomariyah kalo ngajar dari pukul 

08.00-09.00 setelah kami mengikuti kegiatan muraqabah di ruang tahfidz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hasil wawancara dengan guru tahfidz Qur’an dan siswa 

Lokasi penelitian : Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pondok Pesantren Nurul Islam 

  (Nuris) Antirogo Kab. Jember  

Informan 1  : Ustadzah Yanti 

Informan 2  : Anisa Salsabila 

Hari/Tanggal  : Senin/ 04 Mei 2020 

Tempat  : Rumah Tahfid Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pondok Pesantren 

  Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember 

1. Menurut ustadzah apa saja komponen dalam mengimplementasikan strategi 

pembelajaran kelompok kecil ini? 

Dalam mengimplementasikan sebuah strategi pembelajaran tentunya terdapat 

beberapa komponen penting yang mendukung berhasilnya sebuah pembelajaran 

mbak. Pada program tahfidz di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pondok Pesantren 

Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember  ini salah satu komponen tersebut adalah 

metode pembelajaran dalam menghafal Al-Qur’an. 

2. Apa metode menghafal Al-Qur’an yang ustadzah gunakan untuk mendukung 

pengimplementasian strategi kelompok kecil ini? 

Mungkin, memang banyak metode pembelajaran dalam menghafal Al-Qur’an. Tapi 

disini biasanya untuk mendukung pengimplementasian strategi pembelajaran 

kelompok kecil ini kita menggunakan metode tasmi. Untuk menerapkan metode 

tasmi’ ini biasanya anak-anak menyimak hafalan dari teman-temannya secara 

bergantian.  

3. Kapan  kegiatan tsmi’ ini dilakukan ustadzah? 

Kegiatan tasmi’ ini biasanya dilakukan sebelum anak-anak menyetorkan hafalannya 

kepada ustadz maupun ustadzahnya. 

4. Strategi apa yang ustadzah kalian gunakan dalam mengajar tahfidz ini? 



 

 

Untuk metode pembelajaran yang diterapkan ustadzah setiap harinya setelah kita 

muraqabah, biasanya ustadzah kan membagi saya dan teman – teman menjadi 

beberapa kelompok. Ustadzah biasanya menyuruh kita untuk membentuk sebuah 

lingkaran kecil sesuai dengan kelompok masing-masing. Setelah saya dan tenman-

teman melingkar ustadzah menyuruh kami untuk menyimak hafalan teman-teman 

secara bergantian. Baru setelah menyimak hafalan teman-teman secara bergantian 

memperbolehkan kami untuk menyetorkan hafalan kami kepada ustadzah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hasil wawancara dengan guru tahfidz Qur’an dan siswa 

Lokasi penelitian : Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pondok Pesantren Nurul Islam 

(Nuris) Antirogo Kab. Jember  

Informan 1  : Ustadzah Qomariyah 

Informan 2  : Balqis Raisya 

Hari/Tanggal  : Senin/ 11 Mei 2020 

Tempat  : Rumah Tahfid Nuris 

1. Bagaimana cara ustadzah mengetahui kemampuan hafalan Al-Qur’an siswa itu 

sendiri? 

Setiap anak yang saya pegang memiliki kemampuan hafalan Al-Qur’an yang 

berbeda-beda mbak. Jadi, disini kami ustadz maupun ustadzah yang mengajar 

tahfidz mempunyai buku sendiri-sendiri untuk mencatat hasil hafalannya anak-anak 

setiap hari. Buku catatan ini sengaja kami buat selain untuk mengetahui tingkat 

kemampuan siswa dalam menghafalkan juga kita buat agar kita terjadi kesalahan 

dalam mencatat sudah berapa juz yang sudah anak-anak hafalkan. 

2. Apa fungsinya buku catatan tersebut ustadzah? 

Buku catatan ini juga sebagai kontrol belajar siswa mbak. Dari buku catatan ini 

nanti kita bisa tahu apa anak-anak. Apa anak-anak sudah menghafalkan Al-Qur’an 

sesuai dengan target yang sudah ustadz maupun ustadzah berikan. Kami para ustadz 

maupun ustadzah mengontrol peningkatan hafalan Al-Qur’an. 

3. Apa ada cara lain yang ustadzah lakukan untuk mengetahui kemampuan hafalan 

Al-Qur’an siswa itu sendiri? 

Selain dengan buku catatan tersebut biasanya kita memberikan evaluasi berupa tes 

sambung ayat. Jadi pertama saya membacakan satu ayat kemudian siswa 

meneruskan begitupun seterusnya. Evaluasi ini kami lakukan secara berkelompok 

yaitu 4-5 orang. 

4. Apakah ustadzah kalian selalu memberikan penilaian kepada kalian? 



 

 

Setiap ustad dan ustadzah yang mengajar tahfidz disini memang selalu memberikan 

kami penilaian mbak. 

5. Apa bentuk penilaian yang ustadzah kalian berikan kepada kalian? 

Penilaiannya itu biasanya berupa tes sambung ayat. Saya sendiri mendapatkan 

ustadzah Qomariah sebagai ustadzah yang biasanya saya setorin hafalannya. 

Setelah kami diberikan tes sambung ayat yang biasanya diberikan ketika kami 

berkelompok dan hasil dari tes itu ustadzah Qomariyah memberikan hasilnya 

kedalam buku catatan yang biasanya memang kami bawa setiap hari menyetorkan 

hafalan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hasil wawancara dengan guru tahfidz Qur’an dan siswa 

Lokasi penelitian : Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pondok Pesantren Nurul Islam 

(Nuris) Antirogo Kab. Jember  

Informan 1  : Ustadzah Afif 

Informan 2  : Ruwaidah 

Hari/Tanggal  : Senin/ 18 Mei 2020 

Tempat  : Rumah Tahfid Nuris 

1. Bagaimana pengorganisasian strategi pembelajaran individual itu sendiri menurut 

ustadzah? 

Kalo saya biasanya setiap mengajar tahfid disini saya melihat kemampuan dari 

setiap siswa atau siswinya mbak. Mungkin bukan cuman hanya saya saja yang 

melakukan hal tersebut. Ustad maupun ustadzah yang lain juga melakukan hal itu. 

Jadi untuk masalah pengorganisasian strategi pembelajaran individual ini tetap 

kembali kepada kemampuan menghafal siswa/i itu sendiri.  

2. Berapa alokasi waktu yang dibutuhkan ustadzah untuk mengimplementasikan 

strategi individual ini? 

Untuk alokasi waktunya biasanya setelah mereka menyimak hafalan temannya 

yang biasa kita sebut pengelompokan hafalan baru anak-anak sudah bisa 

menghafalkan mereka secara mandiri dan memurojaahkan hafalannya kepada saya. 

Jadi untuk waktu kita menerapkan strategi pembelajaran individual ini setelah anak-

anak mengikuti kegiatan muroqabah. 

3. Apakah benar ustadzah afif menggunakan metode menghafal Al-Qur’an secara 

individual? 

Ustadzah Afif biasanya kalo ngajar di program tahfidz ini memang memamng lebih 

sering menggunakan metode menghafal secara individu. Biasanya memang setelah 

kita dikelompokkan yang terdiri dari beberapa teman-teman. Biasanya ustadzah 

Afif menyuruh saya dan teman-teman untuk mencar dan menghafalkan Al-Qur’an 



 

 

sesuai dengan hafalan yang sudah kita hafalkan.Untuk alokasi waktunya biasanya 

setelah berkelompok bersama-sama teman-teman itu mbak dan selesai sampai solat 

dhuhur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hasil wawancara dengan guru tahfidz Qur’an dan siswa 

Lokasi penelitian : Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pondok Pesantren Nurul Islam 

(Nuris) Antirogo Kab. Jember  

Informan 1  : Ustad Ghofur 

Informan 2  : Moch. Iqbal Ramadhani 

Hari/Tanggal  : Selasa/ 02 Juni 2020 

Tempat  : Rumah Tahfid Nuris 

1. Apakah ada strategi khusus yang ustad gunakan dalam meningkatkan hafalan Al-

Qur’an siswa disini? 

Setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menghafalkan Al-

Qur’an mbak, jadi disini kita selaku tim pengajar juga memiliki strategi khusus 

dalam meningkatkan hafalan Al-Qur’an para siswa. Strategi ini namanya strategi 

pembelajaran individual.  

2. Apa metode menghafal yang sangat mendukung pengimplentasian strategi 

individual ini ustad? 

Tentunya dalam pembelajaran tahfdidz itu sendiri tidak terlepas dari yang namanya 

metode pembelajaran untuk menjadikan pembelajaran semakin efektif. Untuk 

metode pembelajarannya biasanya saya memakai metode muraja’ah per individu 

Jadi setelah anak-anak paginya menghafalkan Al-Qur’an secara berkelompok anak-

anak itu mendatangi ustadz maupun ustadzahnya yang sudah ditentukan mulai 

pertama mereka memilih untuk masuk di program tahfidz setelah itu anak-anak 

memuroja’ahkan hafalan mereka yang sudah mereka hafalkan di pondok mereka. 

3. Apakah benar ustad ghofur menyuruh kalian menghafalkan Al-Qur’an secara 

individual? 

Memang betul ustadz maupun ustadzah setelah saya sama teman-teman yang lain 

ikut muroqabah biasanya ustadz maupun ustadzah memberikan kami perintah untuk 

menghafalkan Al-Qur’an yang akan kami setorkan kepada ustadz maupun ustdazah.  



 

 

4. Apa ustad  ghofur memberikan kalian waktu dalam menghafal Al-Qur’an? 

Biasanya waktunya tidak ditentukan setelah itu ustadz maupun ustadzah menyuruh 

kami untuk menyetorkan hafalan kami kepada para ustadz maupun ustadzah. 

Minimal setoran yang harus kami setorkan itu 1 kaca dalam sehari. Karena, 

targetnya kan kalo bisa itu satu minggu itu kami menghafalkan Al-Qur’an sebanyak 

1 juz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hasil wawancara dengan Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pondok Pesantren Nurul 

Islam (Nuris) Antirogo Kab. Jember  dan guru tahfidz Qur’an  

Lokasi penelitian : Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pondok Pesantren Nurul Islam 

(Nuris) Antirogo Kab. Jember  

Informan 1  : Neng Hasanatul Khalidiyah 

Informan 2  : Ustadzah Ana 

Hari/Tanggal  : Kamis/ 04 Juni 2020 

Tempat  : Rumah Tahfid Nuris 

1. Bagaimana cara neng lidia mengetahui kemampuan menghafal Al-Qur’an siswa itu 

sendiri? 

Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan menghafal Al-Qur’an siswa di 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Kab. 

Jember  ini, saya selaku kepala sekolah disini beserta para ustad dan ustadzah sudah 

menetapkan bahwa untuk pengontrolan atau evaluasinya. 

2. Kapan evaluasi tersebut dilakukan neng? 

Setiap satu semester siswa menyetorkan hafalannya kepada saya, kemudian dari 

setoran itu saya dapat mngetahui sejauh mana siswa disini menghafal Al-Qur’an.  

3. Kriteria apa yang dijadikan penilaian itu sendiri neng? 

Penilaiannya bukan hanya dilihat dari jumlah hafalannya siswa tersebut, tapi 

biasanya saya selaku kepala sekolah menilai kemampuan dari segi tajwid dan 

kelancarannya mbak. 

4. Apakah benar untuk mengevaluasi hafalan siswa mereka menyetorkan hafalan 

mereka kepada neng lidia? 

Memang benar mbak untuk pengevaluasian strategi individual itu sendiri kita 

memilih untuk mengevaluasinya dengan cara menyetorkan hafalan siswa kepada 

neng siti kholidiyah selaku kepala sekolah disini.  



 

 

5. Berapa lama waktu yang dimiliki siswa untuk mempersiapkan hafalan mereka 

ustadzah? 

Siswa disini mempunyai waktu selama enam bulan untuk mempersiapkan hafalan 

mereka untuk disetorkan kepada neng Siti Kholidiyah.  

6. Apakah ada catatan khusus yang diberikan neng lidia kepada siswa yang sudah 

menyetorkan hafalan mereka ustadzah? 

Setelah siswa menyetorkan hafalan mereka biasanya neng Siti kholidiyah 

memberikan catatan kepada kami mengenai hafalan siswa itu sendir. Catatan 

tersebut berupa kelancaran siswa dan tajwidnya. 
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