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ABSTRAK 

 

Ahmad Soleh Mustofa, 2022. Penerapan Metode Murottal Irama Qur’an (Muri-Q) 

Dalam Menghafal Surat-Surat Pendek Di MTs Miftahul Ulum Rambipuji Tahun 

Ajaran 2021/2022. 

 

Kata Kunci: Hafalan Surat Pendek, Metode Murottal Irama Qur‟an (Muri-Q), MTs 

Miftahul Ulum Rambipuji 

Al-Qur‟an merupakan pedoman hidup bagi manusia yang dijadikan sumber 

didalam menjalani kehidupan. Melestarikan Al-Qur‟an adalah tanggung jawab semua 

umat muslim, melestarikan Al-Qur‟an dapat dilakukan dengan membaca, menghafal 

dan memahami maknanya. Dalam menghafal Al-Qur‟an membutuhan metode yang 

sesuai dengan kebutuhan peserta didik, salah satu metode yang dapat mempermudah 

peserta didik dalam menghafal surat-surat pendek yaitu Metode Muri-Q. Murottal 

Irama Qur‟an (Muri-Q) adalah salah satu metode dalam menghafal Al-Qur‟an dengan 

lantunan irama murottal yang disesuiakan dengan Tajwid dan Tahsin.  

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Penerapan Metode 

Muri-Q Terhadap Hafalan Peserta Didik di MTs Miftahul Ulum Rambipuji Jember 

Tahun Ajaran 2021/2022...? 2)Apa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat 

peserta didik dalam proses menghafal Al-Qur‟an di MTs Miftahul Ulum Tahun 

Ajaran 2021/2022...?  

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan penerapan Metode 

Muri-Q dalam menghafal surat-surat pendek di MTs Miftahul Ulum Rambipuji dan 

mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam menghafal Al-Qur‟an.  

 Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut peneliti menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field reseach). Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Keabsahan data pada penelitian ini ada dua macam: 1) Triangulasi 

sumber, dan 2) Triangulasi teknik. Dan analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan model interaktif Milles dan Huberman.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan surat-surat pendek 

menggunakan Metode Muri-Q terbagi dalam tiga kegiatan, antara lain: kegiatan 

pembukaan meliputi: berdoa bersama sebe lum memulai menghafal. kegiatan inti 

meliputi: murajaah, hafalan dan setoran. Kegiatan penutup diakhiri dengan do‟a dan 

evaluasi. (2)  faktor pendukung dan penghambat dalam menghafal Al-Qur‟an antara 

lain: faktor pendukung meliputi: metode, sarana dan prasarana, target dan pengajar. 

Faktor penghambat meliputi: kemampuan, ayat yang serupa, lingkungan dan orang 

tua. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian 

Menurut UUD No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses menghafal agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2
 Pendidikan Islam merupakan upaya 

membimbing, mengarahkan, dan membina peserta didik yang dilakukan secara 

sadar dan terencana agar terbina suatu kepribadian yang utama sesuai dengan 

nilai-nilai ajaran Islam.
3
 Untuk membentuk manusia yang religius, maka 

dibutuhkan suatu pendidikan yang mendukung. Salah satu pendidikan yang 

mendukung adalah pendidikan Islam yang mana pendidikan tersebut mengacu 

pada dasar-dasar sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur‟an dan Al-Hadist. 

Dalam usaha untuk membentuk peserta didik yang memiliki karakteristik 

keagamaan yang kuat, maka sejak dini peserta didik dibiasakan membaca dan 

menghafal Al-Qur‟an, karena Al-Qur‟an merupakan petunjuk bagi umat Islam 

agar selamat di dunia dan di akhirat. Allah SWT telah menjanjikan bagi orang-

orang yang melestarikan Al-Qur‟an akan diberi pahala, dinaikkan derajatnya, dan 

                                                           
2
 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional. 
3
 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 340. 



 
 

 

2 

diberi kemenangan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT 

dalam QS. Fathir ayat 29-30 sebagai berikut:  

اِنَيًة يَّ 
َ
َعل ا وَّ ا َرَزْقٰنُىْم ِسرًّ ْنَفُقْيا ِمَِّ

َ
يَة َوا

ٰ
ل َقاُميا الصَّ

َ
ِ َوا ْيَن ِكٰتَب اّٰلله

ُ
ِذيَْن َيْتل

َّ
ْرُجْيَن ِانَّ ال

ْيرٌ 
ُ
ْن َفْضِله ٖۗ ِانَّٗه َغُفْيٌر َشك ُجْيَرُوْم َوَيِزْيَدُوْم م ِ

ُ
َيُىْم ا ِ

ْن َتُبْيَرَۙ ِلُيَيف 
َّ
اَرًة ل  ِتجَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan 

mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami 

anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, 

mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, [Fatir:29] 
agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan 

menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Mensyukuri. [Fatir:30].
4
 

 

Pada ayat ini, Allah SWT menerangkan bahwa orang-orang yang selalu 

membaca Al-Qur‟an, meyakini berita, mempelajari kata dan maknanya lalu 

diamalkan, mengikuti perintah, menjauhi larangan, mengerjakan salat pada 

waktunya sesuai dengan cara yang telah ditetapkan dan dengan penuh ikhlas dan 

khusyuk, menafkahkan harta bendanya tanpa berlebih-lebihan dengan ikhlas 

tanpa ria, baik secara diam-diam atau terang-terangan, mereka adalah orang yang 

mengamalkan ilmunya dan berbuat baik dengan Tuhan mereka. Mereka itu ibarat 

pedagang yang tidak merugi, tetapi memperoleh pahala yang berlipat ganda 

sebagai karunia Allah, berdasarkan amal baktinya. 

Al-Qur‟an merupakan kalamullah yang diwahyukan kepada nabi 

Muhammad melalui perantara malaikat Jibril selama kurang lebih 23 tahun.
5
 Al-

                                                           
4
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya ( Surabaya: Al-

Hidayah, 2002), 620. 
5
 Taufik Adnan Amal, Rekonstruksi Sejarah Al-Qur’an (Jakarta: Divisi Muslim Demokratis, 2011), 1. 
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Qur‟an merupakan pedoman hidup bagi umat manusia yang harus dijaga dan 

dilestarikan. Menjaga dan melestarikan Al-Qur‟an merupakan tanggung jawab 

seluruh umat Islam. Untuk menjaga kemurnian Al-Qur‟an yaitu dengan membaca, 

menghafal dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menghafal Al-

Qur‟an bertujuan untuk melestarikan dan menjaga Al-Qur‟an dari orang-orang 

yang ingin merusaknya. 

   Proses menghafal Al-Qur‟an alangkah lebih baik dimulai sejak kecil, 

karena masa kecil adalah masa emas bagi manusia dan belum terkontaminasi oleh 

hal-hal yang kurang baik, sehingga jika menghafal Al-Qur‟an dimulai sejak kecil 

maka hafalan tersebut akan melekat dan tidak mudah hilang. Belajar di masa kecil 

ibarat mengukir diatas batu sehingga ayat-ayat Al-Qur‟an yang telah dihafalkan 

pada masa kecil akan teringat sampai dewasa. Perlu diperhatikan bahwa usia dini 

adalah usia produktif dalam mempersiapkan penghafalan Al-Qur‟an. dapat 

dikatakan bahwa usia ini adalah melekatnya hafalan, mudah juga untuk 

memberikan hafalan Al-Qur‟an.
6
 merupakan tanggung jawab yang mulia, semua 

orang bisa menghafal Al-Qur‟an namun tidak semua orang mampu menjaga 

hafalan nya dengan baik. 

Masalah yang sering terjadi dalam menghafal Al-Qur‟an yaitu rendahnya 

minat peserta didik dalam membaca dan menghafal Al-Qur‟an. mereka lebih suka 

mencari kesenangan lain dibandingkan dengan membaca dan menghafal Al-

Qur‟an. Padahal seharusnya untuk membentuk peserta didik yang mampu 

                                                           
6
 Syaikh Muhammad Al-Ghazali, Berdialog dengan Al-Qur’an (Bandung: Mizan, 1996), 25. 
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mengembangkan potensi diri terlebih dahulu harus ditanamkan kebiasaan 

membaca Al-Qur‟an dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di 

rumah. Dalam menghafal menghafal Al-Qur‟an metode yang digunakan harus 

disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan peserta didik. karena jika metode 

yang digunakan tidak sesuai dengan perkembangan peserta didik maka akan 

menghambat dan mempengaruhi hafalan peserta didik, dan target yang telah 

ditetapkan tidak mampu tercapai.  

  Dalam upaya meningkatkan pendidikan kearah yang lebih baik 

khususnya dalam ilmu Al-Qur‟an maka dikembangkan berbagai macam metode 

menghafal Al-Qur‟an salah satunya Metode Muri-Q. Metode Muri-Q adalah 

melantunkan bacaan Al-Qur‟an yang sesuai dengan tahsin/tajwid yang benar 

dengan irama murattal. Membaca tartil artinya membaca dengan tenang dan 

perlahan. Dengan metode ini dapat memudahkan peserta didik dalam menghafal 

Al-Qur‟an. irama lagu yang digunakan akan memperkuat ingatan peserta didik 

dalam menghafal Al-Qur‟an, sehingga peserta didik tidak akan merasa bosan dan 

lebih menyenangkan. Orang yang mendengarkan bacaan Al-Qur‟an akan lebih 

tenang dan khusyu‟ karena keindahan irama yang dilantunkan. Seperti dalam 

surat Al-A‟raf ayat 204 sebagai berikut:  

 ْ٘ ُع َِ ُُ فَٱۡعخَ إَِرا قُِشَئ ٱۡىقُۡشَءا اَٗ ْ٘ أَِّصخُ َٗ ْ٘ ىََعي   ْا ىَُٔۥ  َُ ٌۡ حُۡشَح   ٕٗٓ َُ ُن
Artinya: Dan apabila dibacakan Al Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan 

perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. [Al A'raf:204]
7 

                                                           
7
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya ( Surabaya: Al-Hidayah, 

2002), 238. 



 
 

 

5 

Ayat di atas memiliki kandungan dan sampaikan juga bahwa apabila 

dibacakan ayat-ayat Al-Qur‟an oleh siapa pun, maka dengarkanlah dengan penuh 

perhatian, dan diamlah sambil memperhatikan tuntunan-tuntunannya dengan 

tenang agar kamu mendapat rahmat dari Allah. Jika dibacakan Al-Qur‟an, kita 

diperintahkan mendengarkan dan memperhatikan sambil berdiam diri, baik di 

dalam salat maupun di luar salat. Dan ingatlah Tuhanmu dengan sungguh-

sungguh hingga keagungan dan kebesaran-Nya hadir dalam hatimu ketika 

membaca dan mendengar Al-Qur‟an atau berzikir, dengan rendah hati dan rasa 

takut. Kamu akan merasakan kehadiran, kedekatan dan rasa takut pada-Nya. 

Lakukan itu dengan tidak mengeraskan suara. Tidak perlu kamu bersuara keras 

atau terlalu lemah. Lakukanlah zikir itu pada waktu pagi dan petang, agar kamu 

memulai dan mengakhiri harimu dengan mengingat Allah. Dan janganlah kamu 

termasuk orang-orang yang lengah, tidak mengingat Allah di setiap saat.  

MTs Miftahul Ulum Rambipuji Jember merupakan sekolah swasta yang 

berdiri pada tahun 2010. Terletak di Jl. Bedadung No. 9 Rambipuji Kecamatan 

Rambipuji Kabupaten Jember. Di Madrasah ini memiliki pembiasaan setiap pagi 

untuk sholat duha berjamaah kemudian dilanjutkan dengan menghafal surat-surat 

pendek, dengan harapan peserta didik memiliki bekal setelah lulus nanti. Namun 

tingkat hafalan peserta didik cenderung masih rendah, hal ini dikarenakan minat 

dan semangat peserta didik masih kurang dalam menghafal Al-Qur‟an. 

Berdasarkan paparan di atas maka peneliti tertarik mengenai kegiatan 

yang ada di MTs Miftahul Ulum Rambipuji tentang Metode Murottal Irama 
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Qur‟an (Muri-Q) dalam menghafal surat-surat pendek. Maka dari itu penelitian 

yang berjudul Penerapan Metode Muri-Q Dalam Menghafal Surat-Surat Pendek 

Di MTs Miftahul Ulum Rambipuji Tahun Ajaran 2021/2022 penting untuk 

dilakukan, untuk meningkatkan semangat peserta didik dalam memahami Al-

Qur‟an dan menjadikannya sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. 

B. Fokus Penelitian 

1. Bagaimana Penerapan Metode Muri-Q Terhadap Hafalan Peserta Didik di 

MTs Miftahul Ulum Rambipuji Jember Tahun Ajaran 2021/2022...? 

2. Apa Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Peserta Didik Dalam Proses 

Menghafal Al-Qur‟an di MTs Miftahul Ulum Tahun Ajaran 2021/2022...? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan deskripsi dan fokus penelitian diatas, tujuan penelitian ini 

antara lain: 

1. Untuk mendeskripsikan penerapan Metode Muri-Q terhadap hafalan surat-

surat pendek peserta didik di MTs Miftahul Ulum Rambipuji Jember Tahun 

Ajaran 2020/2021. 

2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam 

menghafal Al-Qur‟an di MTs Miftahul Ulum Tahun Ajaran 2021/2022 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

mengembangkan pengetahuan mengenai penerapan Metode Muri-Q dalam 

menghafal Al-Qur‟an. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi karya ilmiah 

lain mengenai penerapan Metode Muri-Q dalam menghafal Al-Qur‟an 

b. Bagi lembaga 

Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk 

melakukan pengembangan mengenai penerapan Metode Muri-Q dalam 

menghafal Al-Qur‟an. sehingga dapat memudahkan peserta didik dalam 

menghafalkan Al-Qur‟an. 

E. Definisi Istilah 

1. Metode Muri-Q 

    Metode merupakan cara yang digunakan dalam melaksanakan suatu 

kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sehingga pelaksanaan 

kegiatan akan lebih teratur dan sistematis 

         Muri-Q merupakan metode menghafal Al-Qur‟an dengan 

menggunakan irama murattal dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. 

Bacaan ayat Al-Qur‟an yang dilantunkan dengan irama murattal akan menarik 
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dan menambah keindahan bacaan, sehingga orang yang mendengar akan 

merasa tenang dan lebih khusyu. 

2. Menghafal Surat-Surat Pendek 

    Menghafal adalah berusaha meresapkan kedalam pikiran agar selalu 

diingat. Menghafal Surah pendek ialah menghafal surah Al-Qur‟an yang 

memiliki jumlah ayat yang sedikit, biasanya disebut dengan juz amma. Dalam 

penelitian ini surat-surat pendek yang dihafalkan yaitu juz 30 mulai dari surat 

An-Nas sampai surat An-Naba‟. 

     Jadi, menghafal surat-surat pendek menggunakan Metode Murottal 

Irama Qur‟an (Muri-Q) adalah menghafal Al-Qur‟an dengan irama murottal 

dan disesuaikan dengan kaidah-kaidah dalam ilmu tajwid. 

F. Sistematika Pembahasan 

1. Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan yang 

dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan 

sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan 

berbentuk daftar pustaka.
8
 Untuk memberi gambaran umum tentang Skripsi 

ini, maka disajikan sistematika pembahasan dengan beberapa bagian. 

Pembagiannya adalah sebagai berikut:  

2. Bab pertama berisi Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, 

berisi tentang alasan dan pentingnya penelitian tersebut dilakukan. Fokus 

penelitian, Tujuan dan Manfaat Penelitian. 

                                                           
8
 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember:Iain Jember, 2017) 48. 
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3. Bab kedua berisi Kajian Pustaka dan Landasan Teori. Kajian pustaka berisi 

definisi dan ulasan mengenai penelitian terdahulu, sedangkan kajian teori 

berisi teori-teori pendukung yang berkaitan tentang Metode Muri-Q dalam 

taḥfīż Al-Qur‟an. Pada kajian teori terdapat 2 sub bab, yaitu tentang Metode 

Muri-Q dan Menghafal Surat-Surat Pendek. 

4. Bab ketiga berisi penjelasan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti 

dalam proses penelitian, meliputi Pendekatan Dan Jenis Penelitian, Lokasi 

Penelitian, Subjek Penelitian, Tehnik Pengumpulan Data, Analisis Data, 

Keabsahan Data, dan Tahapan-Tahapan Penelitian.. 

5. Bab keempat berisi tentang Gambaran Objek Penelitian, Penyajian Data dan 

Analisis Data, serta Pembahasan Dan Temuan. Fungsi dari bab empat ini 

adalah untuk mendeskripsikan dan memaparkan data yang diperoleh di 

lapangan dan juga untuk memaparkan hasil penelitian  

6. Bab kelima berisi penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran-saran.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian terdahulu terdapat beberapa penelitian yang berkaitan 

dengan penelitian ini, antara lain: 

1. Wiwik, 2021, Penerapan Metode Muri-Q Dalam Menghafal Menghafal Surah 

Pendek Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Ra Annida Ledok Salatiga, Skripsi: 

Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Fokus penelitian ini adalah: 1) 

Bagaimana penerapan Metode Muri-Q dalam menghafal menghafal surah 

pendek pada masa pandemi Covid-19 di RA Annida Ledok Salatiga? 2) 

Bagaimana Metode Muri-Q dalam menghafal menghafal surah pendek pada 

masa pandemi Covid-19 di RA Annida Ledok Salatiga? 3) Apa saja faktor 

pendukung dan penghambat dari penerapan Metode Muri-Q dalam menghafal 

menghafal surah pendek pada masa pandemi Covid-19 di RA Annida Ledok 

Salatiga?, Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode 

pendekatan deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian ini untuk mempermudah 

penerapan Metode Muri-Q maka RA Annida ini menerapkan beberapa upaya 

diantaranya 1)Kegiatan Pembukaan ini meliputi kegiatan awal yaitu berdo‟a. 

Anak-anak melingkar dengan posisi duduk rapi untuk berdo‟a bersama. 2)Inti 

Menghafal RA Annida pada masa pandemi Covid-19 menerapkan 3 macam 

menghafal yaitu sebagai berikut a.) Daring (Dalam Jaringan) b) Home Visit c) 
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PTM (Menghafal Tatap Muka) 3) Penutup Menghafal dilakukan dengan 

muroja‟ah surah sesuai intruksi wali kelas, dan berdo‟a setelah belajar 

bersama. 4)Evaluasi Menghafal menghafal surah pendek dilakukan dengan 

sambung ayat, tebak surah, estafet ayat dan lain-lain.
9
. Persamaan nya yaitu 

sama-sama meneliti tentang Metode Muri-Q dalam meningkatkan hafalan 

peserta didik. Perbedaanya yaitu penelitian ini dilakukan pada saat masa 

pandemi covid-19, sehingga menghafal Tahfidz diterapkan secara online atau 

dalam jaringan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menerapkan 

menghafal Tahfidz Qur‟an menggunakan Metode Muri-Q secara Offline atau 

luar jaringan. 

2. Lailatul Hidayah, 2018, Pengaruh Metode Muri-Q (Murattal Irama Qur‟an) 

Terhadap Kemampuan Menghafal Surat-Surat Pendek Pada Siswa Kelas IV 

Mi Nu 56 Krajan Kulon Kaliwungu Kendal Tahun Ajaran 2017/2018, Skripsi: 

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, fokus penelitian ini adalah 

Apakah penerapan metode MURI-Q (Murattal Irama Qur‟an) berpengaruh   

terhadap kemampuan menghafal surat-surat pendek dengan pada siswa kelas 

IV MI NU 56 Krajan Kulon Kaliwungu Kendal tahun ajaran 2017/2018.?, 

metode yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

metode eksperimen. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan metode MURI-Q (Murattal Irama Quran) berpengaruh  terhadap 

                                                           
9
 Wiwik, “Penerapan Metode Muri-Q Dalam Menghafal Menghafal Surah Pendek Pada 

Masa Pandemi Covid-19 Di Ra Annida Ledok Salatiga” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri 

Salatiga, 2021), 69. 
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kemampuan menghafal surah-surah pendek siswa kelas IV MI NU 56 Krajan 

Kulon Kaliwungu Kendal Tahun Pelajaran 2017/2018. Hasil tes akhir yang 

telah dilakukan, diperoleh nilai ratarata kelas eksperimen adalah 80,18 

sementara nilai rata-rata kelas kontrol adalah 74,49. Dari hasil analisis uji 

hipotesis diketahui bahwa nilai kelas eksperimen lebih besar dari pada kelas 

kontrol. Hal ini ditunjukkan dari hasil tes hitung= 3,863 dan tes tabel = 1,667. 

Karena tes hitung > tes tabel,  maka H0 ditolak dan Ha diterima.   

3. Lismawati, 2013, Pengaruh Penggunaan Metode Murattal Terhadap 

Kemampuan Membaca Al-Qur‟an Pada Siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Model Kuok Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar. Skripsi: 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fokus penelitian 

Bagaimana penggunaan Metode Murottal terhadap kemampuan baca Al-

Qur‟an Pada Siswa Kelas VII MTsN Model Kuok Kecamatan Bangkinang 

Barat Kabupaten Kampar..? Bagaimana Efektifitas Metode Murottal Pada 

Siswa Kelas VII MTsN Model Kuok Kecamatan Bangkinang Barat 

Kabupaten Kampar..?. penelitian ini menggunakan metode Eksperimen. Hasil 

penelitian ini yaitu Metode Murottal berpengaruh terhadap kemampuan 

membaca Al-Qur‟an, hal ini dapat dilihat dari kemampuan membaca Al-

Qur‟an siswa lokal eksperimen dan lokal kontrol. Kemampuan membaca Al-

Qur‟an siswa lokal eksperimen pada tes awal : 60,3. Kemampuan 

membacaAl-Qur‟ansiswa lokal kontrol pada tes awal : 65,5. Kemampuan 

membaca Al-Qur‟an siswa lokal eksperimen penerapan pertama: 73,0. 
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Kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa lokal eksperimen pada tes akhir atau 

penerapan kedua : 85,1. Kemampuan membacaAl-Qur‟ansiswa lokal kontrol 

pada tes akhir : 68,4. 

4. Khoirul Fariandi, 2020, Pengaruh Penggunaan Metode Tilawati Terhadap 

Peningkatann Kemampuan Membaca Al-Qur‟an Di Tpa Khoirul Huda 

Kecamatan Metro Timur. Skripsi: Institut Agama Islam (Iain) Metro, Fokus 

Masalah dalam penelitian ini yaitu Apakah Ada Pengaruh Penggunaan 

Metode Tilawati Terhadap Peningkatan  Kemampuan Membaca Al-Qur‟an Di 

Tpa Khoirul Huda Kecamatan Metro Timur..?. penelitian ini menggunakan 

pendekatan Kuantitatif, dengan jenis Eksperimen. Hasil Penelitan yaitu  ada 

pengaruh setelah santri di beri menghafal dengan metode tilawati.  Dari 

perhitungan hasil uji “t” untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan yang 

signifikan maka di dapat hasil analisis data dengan menggunakan rumus “t” 

Hitung, dengan hasilperhitungan to sebesar (4,770) lebih besar dari tt (2,921), 

Dengan demikian X2 hitung lebih besar dari X2 tabel, yang artinya ada 

pengaruhantara varibel x terhadap variabel y.    

Berdasarkan paparan diatas selanjutnya akan diklasifikasikan 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun 

klasifikasinya sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 

Persamaan/ Perbedaan Peneliti Terdahulu dengan peneliti sekarang 

 

No 
Nama, Tahun, 

Judul 
Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Wiwik, 2021, 

Penerapan 

Metode Muri-Q 

Dalam 

Menghafal 

Menghafal 

Surah Pendek 

Pada Masa 

Pandemi Covid-

19 Di Ra Annida 

Ledok Salatiga 

Pada masa pandemi RA 

Annida menerapkan 

beberapa upaya 

diantaranya 1) Kegiatan 

Pembukaan ini meliputi 

kegiatan awal yaitu 

berdo‟a. 2)Inti Menghafal 

RA Annida pada masa 

pandemi Covid-19 

menerapkan 3 macam 

menghafal yaitu: a.) Daring 

(Dalam Jaringan) b) Home 

Visit c) PTM (Menghafal 

Tatap Muka) 3) Penutup 

Menghafal dilakukan 

dengan muroja‟ah surah 

sesuai intruksi wali kelas, 

dan berdo‟a setelah belajar 

bersama. 4)Evaluasi 

Menghafal menghafal 

surah pendek dilakukan 

dengan sambung ayat, 

tebak surah, estafet ayat 

dan lain-lain. 

 

 Sama-sama 

Menggunakan 

pendekatan 

kualitatif 

dalam 

melakukan 

penelitian. 

 Sama dalam 

memilih surat-

surat pendek 

dalam 

penelitian. 

Penelitian ini 

menggunakan 

Metode Muri-Q 

dengan sistem 

menghafal daring. 

2 Lailatul 

Hidayah, 2018, 

Pengaruh 

Metode Muri-Q 

(Murattal Irama 

Qur‟an) 

Terhadap 

Kemampuan 

Menghafal 

Surat-Surat 

Pendek Pada 

Hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa 

penggunaan metode 

MURI-Q (Murattal Irama 

Quran)berpengaruh  

terhadap kemampuan 

menghafal surah-surah 

pendek siswa kelas IV MI 

NU 56 Krajan Kulon 

Kaliwungu Kendal Tahun 

Pelajaran 2017/2018. Hasil 

 Meneliti 

tentang 

Tahfidzul 

Qur‟an. 

 Meneliti 

Tentang 

Surat-Surat 

Pendek 

Menggunakan 

Pendekatan 

Kuantitatif. 
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No 
Nama, Tahun, 

Judul 
Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Siswa Kelas IV 

Mi Nu 56 Krajan 

Kulon 

Kaliwungu 

Kendal Tahun 

Ajaran 

2017/2018 

tes akhir yang telah 

dilakukan, diperoleh nilai 

ratarata kelas eksperimen 

adalah 80,18 sementara 

nilai rata-rata kelas kontrol 

adalah 74,49. Dari hasil 

analisis uji hipotesis 

diketahui bahwa nilai kelas 

eksperimen lebih besar dari 

pada kelas kontrol. Hal ini 

ditunjukkan dari hasil tes 

hitung= 3,863 dan tes tabel 

= 1,667. Karena tes hitung 

> tes tabel,  maka H0 

ditolak dan Ha diterima.   

 

 

3.  Lismawati, 

2013, Pengaruh 

Penggunaan 

Metode Murattal 

Terhadap 

Kemampuan 

Membaca Al-

Qur‟an Pada 

Siswa Madrasah 

Tsanawiyah 

Negeri Model 

Kuok 

Kecamatan 

Bangkinang 

Barat Kabupaten 

Kampar. 

Metode Murottal 

berpengaruh terhadap 

kemampuan membaca Al-

Qur‟an, hal ini dapat 

dilihat dari kemampuan 

membaca Al-Qur‟an siswa 

lokal eksperimen dan lokal 

kontrol. Kemampuan 

membaca Al-Qur‟an siswa 

lokal eksperimen pada tes 

awal : 60,3. Kemampuan 

membacaAl-Qur‟ansiswa 

lokal kontrol pada tes awal 

: 65,5. Kemampuan 

membaca Al-Qur‟an siswa 

lokal eksperimen 

penerapan pertama: 73,0. 

Kemampuan membaca Al-

Qur‟an siswa lokal 

eksperimen pada tes akhir 

atau penerapan kedua : 

85,1. Kemampuan 

Sama sama 

melakukan 

penelitian tentang 

Tahfidzul Qur‟an. 

 Menggunakan 

Metode 

Murottal 

 Menggunakan 

Pendekatan 

Eksperimen 
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No 
Nama, Tahun, 

Judul 
Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

(1) (2) (3) (4) (5) 

membacaAl-Qur‟ansiswa 

lokal kontrol pada tes akhir 

: 68,4. 

 

4. Khoirul 

Fariandi, 2020, 

Pengaruh 

Penggunaan 

Metode Tilawati 

Terhadap 

Peningkatann 

Kemampuan 

Membaca Al-

Qur‟an Di Tpa 

Khoirul Huda 

Kecamatan 

Metro Timur 

Hasil Penelitan yaitu  ada 

pengaruh setelah santri di 

beri menghafal dengan 

metode tilawati.  Dari 

perhitungan hasil uji “t” 

untuk melihat ada atau 

tidaknya perbedaan yang 

signifikan maka di dapat 

hasil analisis data dengan 

menggunakan rumus “t” 

Hitung,dengan 

hasilperhitungan to sebesar 

(4,770) lebih besar dari tt 

(2,921), Dengan demikian 

X2 hitung lebih besar dari 

X2 tabel, yang artinya ada 

pengaruhantara varibel x 

terhadap variabel y.    

 

Sama dalam 

melakukan 

penelitian tentang 

Tahfidzul Qur‟an 

 Menggunakan 

Metode 

Tilawati 

 Menggunakan 

Pendekatan 

Kuantitatif 

dengan jenis 

Eksperimen 

 

B. Kajian Teori 

1. Murottal Irama Qur’an (Muri-Q) 

a. Pengertian Metode Muri-Q 

  Muri-Q (Murattal Irama Qur‟an) adalah melantunkan Al-Quran 

yang sesuai dengan tahsin/tajwid yang benar dengan irama murattal.
10

 

Menurut M Dzikron Al-Hafidz, Muri-Q adalah metode praktis membaca 

Al-Qur‟an dengan teknik melagukan bacaan Al-Qur‟an sesuai dengan 

                                                           
10

 Edi Sumianto, Mahir Murattal Muri-Q (Murattal Irama Qur’an) (Kartasura: Ashabul 

Qur‟an, 2013), 4. 
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tajwid.
11

 Metode ini bisa diterapkan untuk anak-anak, remaja, maupun 

orang tua yang ingin belajar membaca Al-Qur‟an dengan benar dan indah, 

lebih mudah, praktis dan efektif.  

 Berdasarkan uraian di atas dapat diartikan bahwa Metode Muri-Q 

adalah metode menghafal dengan menggunakan irama murattal dan sesuai 

dengan kaidah-kaidah dalam ilmu tajwid. Membaca Al-Qur‟an akan terasa 

menyentuh dan lebih indah ketika dilagukan. Menurut Imam Nawawi 

sunnah memerdukan suara saat membaca Al-Qur‟an. Suara merdu bacaan 

Al-Qur‟an menjadi panggilan karena enak didengar, dapat meluluhkan dan 

mempengaruhi hati pendengarnya. Namun jangan sampai keluar dari 

aturan tajwid yang disampaikan oleh ulama‟ ahli fiqih.
12

 

  Keunggulan dari metode ini dengan menggunakan nada/irama 

murottal. Lagu dan musik adalah pekerjaan otak kanan. Otak kanan 

memiliki memori jangka panjang, sekali saja mampu menyimpannya, sulit 

terhapus dalam ingatan. Seperti yang terkandung dalam surat Al-

Muzammil ayat 4 sebagai berikut: 

ًٍْلا  َُ حَۡشحِ َسحِِّو ٱۡىقُۡشَءا َٗ  ِٔ ٍۡ ٗۡ ِصۡد َعيَ   ٗأَ
Artinya: atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al Quran itu dengan 

perlahan-lahan. [Al Muzzammil:4]
13

 

 

                                                           
11

 M Dzikron Al-Hafidz, MURI Q (Murattal Irama Qur‟an), 5. 
12

 Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, Khasaishul Qur’an (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), 108. 
13

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya ( Surabaya: Al-

Hidayah, 2002), 846. 
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Dalam ayat ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad supaya 

membaca Al-Qur‟an secara seksama (tartil). Maksudnya ialah membaca 

Al-Qur‟an dengan pelan-pelan, bacaan yang fasih, dan merasakan arti dan 

maksud dari ayat-ayat yang dibaca itu, sehingga berkesan di hati. Perintah 

ini dilaksanakan oleh Nabi SAW. 'Aisyah meriwayatkan bahwa 

Rasulullah SAW membaca Al-Qur‟an dengan tartil, sehingga surah yang 

dibacanya menjadi lebih lama dari ia membaca biasa. 

b. Tujuan Metode Muri-Q 

Setiap kegiatan yang dilakukan memiliki tujuan yang ingin 

dicapai, karena tujuan merupakan arah yang digunakan sebagai acuan dan 

untuk menilai kegiatan tersebut berhasil atau tidak. Adapun tujuan 

penggunaan bacaan Al-Qur‟an dengan menggunakan irama yaitu untuk 

mempermudah bacaan dan agar mudah diingat dalam membaca Al-

Qur‟an. Membaca Al-Qur‟an dengan menggunakan irama akan membuat 

orang yang membaca Al-Qur‟an tidak malas membaca dan membuat 

orang yang mendengarkannya tertarik untuk mendengarkannya.   

c. Kunci-Kunci Metode Muri-Q 

Nada dalam Muri-Q (Murattal Irama Qur‟an) itu ada 4 tingkatan nada 

yaitu:  

1)  Nada 1 ( Tinggi)  

2) Nada 2 ( Naik) 

3) Nada 3 ( Turun) 
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4) Nada 4 ( Rendah)  

d. Langkah-Langkah Menghafal Metode Muri-Q 

   Konsep utama menghafal Metode Muri-Q ini yaitu cara membaca 

atau menghafal Al-Qur‟an dengan praktis dengan melagukan ayat Al-

Qur‟an yang baik dan indah sesuai dengan ilmu tajwidnya. Metode ini 

dapat diajarkan di rumah menggunakan buku dan kaset DVD sebagai 

panduan. 

    Menurut Imam Ibnu Al-Jazari menerangkan dalam kitab An-Nasyr 

bahwa ada 3 macam ritme atau tempo bacaan Al-Qur‟an yaitu: tahqiq, 

tadwir dan hadr. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa ritme 

bacaan Al-Qur‟an ada 4 yaitu: tartil, tahqiq, tadwir dan hadr, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Tahqiq  

Tahqiq berarti melakukan sesuatu secara tepat tanpa kurang dan lebih. 

Secara istilah tahqiq adalah membaca Al-Qur‟an dengan ritme lambat 

atau secara perlahan-lahan. Model bacaan tahqiq yaitu dengan:  

a) Membaca mad secara penuh  

b) Membaca hamzah dengan tahqiq atau jelas  

c) Membaca harakat dengan sempurna  

d) Membaca izhar dan tasydid dengan mantap  

e) Membaca ghunnah secukupnya 
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f) Membaca setiap huruf dengan jelas dan terang sehingga dalam 

pengucapannya muncul semacam jeda (saktah)  

g)  Membaca ayat dengan tenang, perlahan-lahan, dan tidak tergesa-

gesa  

h) Memperhatikan tempat-tempat waqaf ja‟iz.  

2) Hadr  

 Hadr berarti turun dari atas dengan cepat. Secara istilah hadr yaitu 

membaca Al-Qur‟an dengan ritme cepat serta tanpa mengabaikan 

kaidah ilmu tajwid. Model bacaan hadr yaitu:  

1) Membaca mad dengan tidak terlalu panjang  

2) Membaca hamzah dengan takhfif atau ringan  

3) Membaca harakat dengan ikhtilas atau melaju  

4) Membaca izhar dan tasydid dengan ringan  

5)  Membaca ghunnah secara minimal  

6) Membaca dengan segera dan cepat  

7) Membaca dengan banyak washal dan sedikit waqaf 

3)  Tadwir  

 Tadwir berarti menjadikan sesuatu berputar atau berkisar. Secara 

istilah, menurut ulama qurra‟ adalah bacaan yang sedang tidak terlalu 

cepat atau tidak terlalu lambat. 
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4) Tartil  

Tartil menurut sebagian ulama qurra‟ adalah bacaan yang 

perlahan-lahan dan jelas, mengeluarkan setiap huruf dan makhrajnya 

dan menerapkan sifat-sifatnya, serta mentadabburi maknanya.  

e. Pengertian Al-Qur‟an 

Secara etimologis Al-Qur‟an adalah mashdar (infinitif) dari 

qaraa---yaqra-u—qirâ-atan—qur‟â-nan yang berarti bacaan. Al- 

Qur‟an dalam pengertian bacaan ini misalnya terdapat dalam 

firman Allah SWT: 

َعُٔ  َۡ َْب َج ٍۡ ُ  َعيَ قُۡشَءأَُّۥإِ َٗ ُٔ فَٱح بِۡع قُۡشَءأَُّۥ ١ٔ ۥ    ١ٔ فَإَِرا قََشۡأََّٰ
Artinya: Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya (di 

dadamu) dan membacakannya. [ Qiyamah:17] Apabila Kami 

telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu. 

[Al Qiyamah:18].
14

 

 

Secara terminologis, Al-Qur‟an merupakan 

  َ َح ٍُ ُه َعيَى  َْض  َُ ِ اْى ًُ َّللا  ْ٘ َمًَل ْخيُ ََ ٌَ اَْى َعي  َٗ  ِٔ ٍْ ُ َعيَ ٍذ َصيى  َّللا 

 ِٔ حِ َٗ خََعب ُذ بِخًِلَ َُ اْى َٗ احُِش  َ٘  بِباىخ 
Artinya: Firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW, 

yang dibaca dengan mutawatir dan beribadah dengan 

membacanya. 

 

    Penyebutan lafzh al-jalâlah Allah setelah kalâm (firman 

perkataan) membedakan Al-Qur‟an dari kalâm atau perkataan 

malaikat, jin dan manusia. Sifat al-munazzal (yang diturunkan) setelah 
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kalâmullah (firman Allah) diperlukan untuk membedakan Al-Qur‟an 

dari kalam Allah yang lainnya, karena langit dan bumi dan seluruh 

isinya juga termasuk kalam Allah.  

     Keterangan ‘Ala Muhammadin Shallahu ‘alaihi wa sallam 

diperlukan untuk membedakan Al-Qur‟an dengan kalam Allah lainnya 

yang diturunkan kepada nabi dan rasul sebelumnya seperti Taurat yang 

diturunkan kepada Nabi Mûsa AS, Zabûr kepada Nabi Daud AS, Injil 

kepada Nabi „Isa AS dan Shuhuf Ibrâhim dan Mûsa AS. Sifat bi at-

tâwatur diperlukan untuk membedakan Al-Qur‟an dengan firman 

Allah lainnya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tapi 

tidak masuk kategori mutawatir seperti hadits âhâd. Karena hadits 

nabawi pun ada yang bersifat mutawatir maka untuk membedakannya 

dengan Al-Qur‟an ditambahkan keterangan di bagian akhir definisi al-

muta’abbad bi tilâwatihi, karena hanya Al Qur‟an lah firman Allah 

SWT yang dibaca waktu melaksanakan ibadah seperti shalat 

(maksudnya setelah membaca Surat AlFâtihah), sedangkan firman 

Allah berupa hadits tidak dibaca dalam shalat.
15

 

f. Dasar Menghafal Al-Qur‟an 

Allah SWT telah berjanji akan selalu menjaga dan memelihara 

Al Quran. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qs. Al-Hijr 

ayat 9 yang berbunyi 
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 Yunahar Ilyas, Kuliah Ulumul Qur’an, (Yogyakarta: ITQAN Publishing, 2014), 16. 
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 ْ٘ فِظُ إِّ ب ىَُٔۥ ىََحَٰ َٗ ۡمَش  ۡىَْب ٱىزِّ ُِ َّض    ٩ َُ إِّ ب َّۡح

Artinya: : Sesungguhnya kami-lah yang menurunkan Al Quran dan 

sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya.
16

 

 

Pada ayat ini dijelaskan, Untuk membuktikan kebenaran 

pengakuan Nabi Muhammad bahwa ayat-ayat yang disampaikannya 

benar-benar berasal dari Allah, Dia berfirman, Sesungguhnya Kamilah 

yang menurunkan Al-Qur‟an melalui perantara Malaikat Jibril yang 

diragukan oleh kaum kafir itu, dan pasti Kami pula bersama Malaikat 

Jibril dan kaum mukmin yang selalu memelihara keaslian, kesucian, 

dan kekekalan-nya hingga akhir zaman.   Pendustaan yang dialami 

oleh Nabi Muhammad juga terjadi pada para rasul sebelumnya. Allah 

menyatakan, Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul 

sebelum Kami mengutus engkau, wahai Nabi Muhammad. Kami telah 

mengutus mereka kepada umat-umat terdahulu.  

g. Etika dalam Menghafal Al-Qur‟an 

1) Selalu bersama AL-Qur‟an 

    Selalu bersama Al-Qur‟an mengandung arti bahwa para 

penghafal Al-Qur‟an harus menjadikan Al-Qur‟an sebagai teman 

dalam kesendirian, penghibur dalam kegelisahan sehingga ia tidak 

akan berkurang hafalannya. Caranya dengan terus membacanya 
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melalui hafalan, membaca dari mushaf, atau mendengarkan 

pembacaanya dari media elektronik lainnya.  

     As-Suyuthi berbicara tentang hukum melupakan Al-Qur‟an. 

ia mengatakan bahwa melupakan hafalan Al-Qur‟an adalah dosa 

besar. 

 ةٍ سَ ْ٘ عُ  ِْ ٍِ  ٌَ ظَ عْ ب اَ با ّْ رَ  سَ اَ  ٌْ يَ ى فَ خِ ٍ  اُ  ةُ ْ٘ ُّ رُ  ً  يَ عَ  جْ ضَ شِ عُ 

ُِ شْ ىقُ اْ  َِ ٍِ  بَٖ ٍَ غِ َّ  ٌ  ثُ  و  جُ ب سَ َٖ ٍْ حِ ْٗ أُ  تٍ آٌَ  ْٗ أَ  آ  
Artinya: Dosa-dosa umatku diperlihatkan kepadaku dan aku tidak 

dapati dosa yang lebih besar dari dosa seorang yang diberi 

nikmat hafal Al-Qur‟an atau suatu ayat, kemudian ia 

melupakannya. 
 

Hadis Abi Daud diatas diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan ia 

mengatakan hadits itu gharib atau (Dhaif). Pendapat yang paling 

kuat adalah menyatakan bahwa hukumnya makruh karena tidak 

pantas bagi seorang muslim yang memiliki hafalan hingga hilang 

hafalannya. Mereka mendapat celaan karena tidak melestarikan 

Al-Qur‟an dalam ingatannya. Hal ini dikarenakan ancaman dosa 

besar dikhawatirkan dapat membuat orang enggan menghafalkan 

Al-Qur‟an. 

2) Berakhlak dengan Akhlak Al-Qur‟an 

    Orang yang menghafal Al-Qur‟an hendaklah berakhlak 

dengan akhlak Al-Qur‟an seperti halnya Nabi Muhammad SAW. 

Aisyah r.a pernah ditanya tentang akhlak rasulullah SAW, ia 

menjawab: 
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ِ  ً  بِ َّ  قَ يُ خُ  ُ  اِ 
ُ ي  صَ  َّللّاَٰ َُ مَ  ٌَ ي  عَ َٗ  ِٔ ٍْ يَ عَ  ى َّللا  َُ آشْ ىقُ اْ  ب   

Artinya: Akhlak Nabi SAW adalah Al-Qur‟an. 

 

    Ibnu Mas‟ud r.a mengatakan bahwa penghafal Al-Qur‟an 

harus dikenal saat malamnya saat manusia tidur, dengan siangnya 

saat manusia sedang tertawa, dengan diamnya saat manusia sedang 

berbicara, dan dengan khusyunya saat manusia sedang gelisah. 

Penghafal Al-Qur‟an harus tenang dan lembut, tidak keras, tidak 

sombong, tidak bersuara kasar dan berisik, dan menahan amarah.
17

 

3) Ikhlas dalam Menghafal Al-Qur‟an 

Para penghafal Al-Qur‟an harus mengikhlaskan niatnya dan 

mencari keridhaan Allah SWT dalam mempelajari dan 

mengajarkan Al-Qur‟an itu. Para penghafal Al-Qur‟an dan para 

pencari ilmu harus bertakwa kepada Allah SWT dalam dirinya dan 

mengikhlaskan amalnya kepadanya. 

h. Keutamaan Menghafal Al-Qur‟an 

   Rasulullah SAW selalu mendorong umatnya untuk menghafal 

Al-Qur‟an atau membacanya di luar kepala, agar hati nya tidak kosong 

dari bagian kitab Allah SWT. seperti dalam hadits yang diriwayatkan 

oleh Ibnu Abbas secara Marfu‟ 
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ُِ شْ قُ اىْ  َِ ٍِ  ء  ًْ شَ  ِٔ فِ ْ٘ ى جَ فِ  ظَ ٍْ ىَ  يْ زِ اى   ُ  اِ  اْىَخِشةِ  جِ ٍْ بَ بىْ مَ  آ  

Artinya: Orang yang tidak mempunyai hafalan Al-Qur‟an sedikit pun 

adalah seperti rumah kumuh yang mau runtuh. 

 
 Rasulullah SAW memberikan penghormatan kepada orang-

orang yang mempunyai keahlian dalam membaca Al-Qur‟an dan 

menghafalnya, memberitahukan kedudukan mereka, dan 

mengedepankan mereka dibandingkan orang lain. Itu kedudukan para 

penghafal Al-Qur‟an didunia. Ketika mereka meningal Rasulullah 

SAW mendahulukan orang yang menghafal lebih banyak dari yang 

lainnya, seperti yang terjadi ketika mengurus syuhada perang uhud. 

Keutamaan para penghafal Al-Qur‟an antara lain: 

(1) Menjadi Ahli Dan Kekasih Allah SWT 

Allah SWT menyempurnakan derajat para penghafal Al-Qur‟an, 

dengan menjadikannya sebagai ahli dan kekasih-Nya. Itulah 

kemuliaan yang besar dan kedudukan yang tinggi, yang disandang 

oleh para penghafal Al-Qur‟an, di mana tidak manusia yang dapat 

menyamai kedudukan tersebut di dunia. 

  ُ ِ  اِ
ا ٌَ بِط قَ اىْ   َِ ٍِ  َِ ٍْ ٕيِ  أَ لّلَٰ ْ٘ ِ ْ٘ عُ سَ بب ىُ

ٌْ قَ َه َّللّاَٰ ُٕ ِْ ٍَ  أَ  ٌْ ُٕ  بهَ  

ِ ُِ أَ اَ ُٕو اىقُشْ 
َٗ ُٕو َّللّاَٰ ُٔ خُ َخبص      

Artinya: Sesungguhnya Allah Subhanhu Wa Ta‟ala memiliki 

kekasih dari manusia. Para sahabat pun bertanya: Wahai 

Rasulullah, siapakah mereka? Nabi Shallalahu Alaihi Wa 

Sallam menjawab: Mereka adalah sahabat Al-Qur‟an, 

mereka menjadi ahli dan kekasih Allah.  
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(2) Termasuk Orang-Orang Yang Mendapatkan Ilmu 

Allah SWT menyanjung dan memuji para penghafal 

kitabNya, di mana Dia menjadikan Al-Qur‟an sebagai ayat-ayat 

yang jelas dalam hati mereka. Ini merupakan seb1uah kedudukan 

yang mulia bagi mereka, yang tidak akan dimiliki oleh yang 

lainnya. Seperti firman Allah dalam Surat Al-Ankabut: 49 

 ٌَٰ َ٘ اَ ج  بَۡو ُٕ ََٰ ًْ  ج  بٍَِّْ ْٗ  فِ ْٗ ُصُذ َِ أُ ب ٌَۡجَحُذ بِ ِس ٱى ِزٌ ٍَ َٗ  ٌََۚ خَِْ بَ حُْ٘ا ٱۡىِعۡي  بٓ ٌَٰ

 ْ٘ َُ يِ
  ٩ٗ َُ إَِّل  ٱىظ َٰ

Artinya: Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di 

dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada 

yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang 

yang zalim. [Al 'Ankabut:49]
18

 

 

Sebenarnya Al-Qur‟an itu adalah ayat-ayat yang jelas, 

tidak ada sedikit pun keraguan padanya, yang terpelihara di 

dalam dada orang-orang yang berilmu, baik melalui tradisi 

hafalan turun-temurun sehingga tidak seorang pun dapat 

mengubahnya maupun dari segi pemahaman dan 

pengamalannya. Hanya orang-orang yang zalim yang 

mengingkari ayat-ayat Kami dengan menutup diri dari 

kebenaran Al-Qur‟an. Andaikata kaum kafir Mekah dan orang 

Yahudi mau membuka hati pasti mereka akan mengakui Al-
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Qur‟an bukan hasil karya Nabi Muhammad, melainkan 

mukjizat yang agung. Namun, mereka justru meminta mukjizat 

inderawi seperti yang didatangkan Allah kepada para nabi 

terdahulu. Dan mereka berkata kepada Nabi Muhammad untuk 

menjatuhkan mentalnya, “Mengapa tidak diturunkan mukjizat-

mukjizat dari Tuhannya yang bisa dilihat oleh mata seperti 

mukjizat-mukjizat para nabi sebelumnya?” Katakanlah, 

“Mukjizat-mukjizat itu bukan urusanku. Semuanya terserah 

kepada Allah, apakah Dia membekali para rasul-Nya dengan 

mukijzat inderawi atau bukan. Aku hanya seorang pemberi 

peringatan yang jelas, yang diperkuat dengan argumentasi dan 

bukti-bukti yang kuat.” 

(3) Para pengemban (hafizh) Al-Qur‟an tidak akan terbakar api 

neraka 

  ْ٘ َُ مَ ىَ ًْ ىاْ  ب ُُ فِ ب أََميَْخُٔ اىْ بس قُْشاَ ٍَ إَِبٍة   

 Artinya: kalau sekiranya Al-Qur‟an itu berada diatas kulit, niscaya 

ia tidak akan termakan api 

 

Maknanya adalah sekiranya Al-Qur‟an diletakkan diatas 

kulit, maka ia tidak akan tersentuh api, karena keberkahannya 

berdekatan dengan Al-Qur‟an, maka bagaimana dengan seorang 

mukmin yang telah menghafalnya dan selalu membacanya. Dan 
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yang dimaksud dengan api pada hadits diatas adalah api neraka 

Allah SWT yang menjilat-jilat.
19

  

i. Metode Menghafal Al-Qur‟an 

1) Tahyi‟ah Nafsiyah (mempersiapkan mental) 

2) Taskhin (melakukan penghangatan) 

3) Tarkiz (konsentrasi) 

4) Tikrar (mengulang-ulang) 

5) Tarabuth (mengaitkan redaksional dengan makna)
20

 

Sedangkan menurut Sa‟dulloh dalam Chairani dan Subandi 

ada beberapa metode menghafal Al Quran, sebagai berikut:  

a)  Bin-nazhar  

Yaitu membaca dengan cermat ayat-ayat Al Quran yang  

akan dihafalkan dengan melihat mushaf secara berulang-ulang.  

b) Tahfidz  

Yaitu melafalkan sedikit demi sedikit ayat-ayat Al Quran yang 

telah dibaca berulang-ulang pada saat bin-nazhar hingga sempurna 

dan tidak terdapat kesalahan. Hafalan selanjutnya dirangkai ayat 

demi ayat hingga hafal.  

c)    Talaqqi  

Yaitu menyetorkan atau memperdengarkan hafalan kepada  
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seorang guru atau instruktur yang telah ditentukan.  

d) Takrir  

Yaitu mengulang hafalan atau melakukan sima‟an terhadap ayat 

yang telah dihafal kepada guru atau orang lain. Takrir ini bertujuan 

untuk mempertahankan hafalan yang telah dikuasai. 

e) Tasmi’  

Yaitu memperdengarkan hafalan kepada orang lain baik kepada 

perseoragan atau jama‟ah.
21

 

j. Hukum Melagukan Al-Qur‟an 

Melagukan Al-Qur‟an yaitu membaca Al-Qur‟an 

menggunakan nada dan irama yang telah ditentukan, tujuannya agar 

dapat memperindah bacaan Al-Qur‟an dan menyejukkan hati 

pendengarnya. Namun, melagukan Al-Qur‟an memiliki berbagai 

pandangan dari para ulama, sebagian ulama membolehkan membaca 

Al-Qur‟an dengan suara keras dan melagukannya. sebagian ulama 

tidak setuju dengan melagukan Al-Qur‟an dan menghukuminya 

makhruh. 

Diantara sahabat yang memakruhkan membaca Al-Qur‟an 

dengan suara keras dan melagukannya yaitu Sa‟id bin Jabir, Qashim 

bin Muhammad, Al-Hasan dan lainnya. Diriwayatkan dari Sa‟id bin 
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Musayyab bahwa ia mendengar Umar bin Abdul Aziz mengimami 

manusia dan membaca Al-Qur‟an dengan lagu. Sa‟id datang 

kepadanya dan berkata, “semoga Allah memperbaikimu, 

sesungguhnya para imam tidak membaca seperti ini” 

Sebagian para ulama yang membaca Al-Qur‟an dengan 

melagukannya sebab jika bersuara merdu akan lebih dinikmati jiwa 

dan didengar oleh hati. Seperti sabda Rasulullah SAW  

 ُِ ِ  بِبْىقُْشأَ ٌْ ٌَخََغ ِْ ىَ ٍَ ْ ب  ٍِ ٍَْظ    ىَ

Artinya: tidak termasuk golongan kami yang tidak membaca Al-

Qur‟an dengan melagukannya “ 

 

 Menurut Al-Qurthubi dalam melagukan Al-Qur‟an banyak 

ulama‟yang mendalami tentang makhraj huruf dan hukum tajwid. 

Tetapi sebagian memanjangkan bacaan yang tidak panjang, sehingga 

satu alif berbubah menjadi beberapa alif, satu waw menjadi beberapa 

waw. Hal itu berarti membuat penambahan pada Al-Qur‟an dan itu 

dilarang. Menurutnya perselisihan ini adalah tentang makna Al-Qur‟an 

masih bisa dipahami meskipun menggunakan lagu dan bacaan di 

ulang-ulang. Namun jika penggunaan lagu dapat merubah makna dan 

maknanya tidak murni maka hal itu haram.
22
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k. Faktor Pendukung Dan Penghambat Menghafal Al-Qur‟an 

Adapun Faktor-Faktor Pendukung dalam Menghafal Al-Qur‟an, 

antara lain sebagai berikut: 

1) Memperbaiki bacaan lebih diutamakan daripada menghafal 

Sebelum memulai menghafal Al Quran, dianjurkan untuk 

memperbaiki bacaan terlebih dahulu sepeti belajar ilmu tajwid. 

2) Cukup menggunakan mushaf dari satu cetakan  

Menghafal AlQuran bukan hanya otak yang bekerja. Akan tetapi 

telinga, lisan, dan mata. Lisan untuk membaca, mata untuk 

melihat, kemudian otak merekam. Apa yang dilihat oleh mata 

terekam di otak. Selain menghafal kalimatnya, otak juga akan 

mengidentifikasi bentuk tulisan pada mushaf.  

3) Memilih waktu dan lokasi menghafal  

Pemilihan waktu dan tempat yang tepat untuk menghafal termasuk 

salah satu faktor penting atas keberhasilan dalam menghafal, 

menguatkannya, serta kecepatan mengingatnya. 

4) Menyambung (antar ayat) lebih diutamakan dari menghafal  

Menyambung (hafalan) antara ayat satu dengan yang lainnya lebih 

diutamakan dari pada menghafal ayat-ayat baru.  

5) Jangan berpindah ke surat lain hingga mampu menyambung dari 

awal sampai akhir 
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 Hendaknya tidak menghafal surat baru sampai kita mampu 

menyambung ayat dari awal sampai akhir. Hal ini untuk 

menguatkan hafalan serta memahami maknanya.  

6) Perhatikan ayat-ayat yang mirip  

Salah satu tantangan utama dalam menghafal Al Quran dengan 

sempurna adalah harus teliti dalam menghafal ayat-ayat mirip.  

7)  Tentukan target hafalan setiap hari  

Dengan menentukan target hafalan setiap hari maka pikiran bawah 

sadar serta kemampuan otak lebih memahami hal-hal yang 

terperinci dan tidak menyukai hal-hal yang bersifat umum. Jangan 

mengubah jadwal target harian sampai bisa menghafalkan dengan 

sempurna.  

8) Mulailah menghafal dari surat yang disukai  

Cara seperti ini mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam 

memotivasi seseorang untuk membiasakan menghafal, sehingga 

menjadi kebiasaan dan karakter seseorang.  

9) Mengikuti halaqoh Tahfidz  

Mengikuti halaqoh Tahfidz termasuk faktor penting. Dengan 

mengikuti halaqoh Tahfidz dapat saling berlomba-lomba 
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menghafal antar satu peserta dengan yang lain dan juga saling 

memberi motivasi.
23

 

  Adapun Faktor-Faktor Penghambat dalam Menghafal 

Al-Qur‟an, antara lain sebagai berikut: 

a) Ayat-ayat yang sudah di hafal lupa lagi 

Problem ini biasanya terjadi saat ayat-ayat sudah 

dihafal dengan lancar, tetapi saat ditinggal untuk menghafal 

ayat yang lain ayat yang sudah dihafal sebelumnya menjadi 

lupa. Bahkan saat ingin menyetorkan hafalan kepada 

instruktur/kiai tidak ada satupun ayat yang teringat. Hal ini 

biasa terjadi dan dialami oleh para penghafal Al-Qur‟an. dalam 

hal ini Allah SWT berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 63: 

     ًْ ۡخَشِة فَإِِّّ َْبٓ إِىَى ٱىص  ٌۡ َٗ َج إِۡر أَ ٌۡ ُج َِّغٍْ  قَبَه أََسَء

بٓ  ٍَ َٗ ٍِْْ  ٱۡىُحَ٘ث  ٱح َخَز  ُٔ أََّغىَٰ َٗ ُۡ أَۡرُمَشُٓۚۥَ  ُِ أَ
طََٰ ٍۡ إَِّل  ٱىش 

          ٣ٖ بُٔۥ فًِ ٱۡىبَۡحِش َعَجبا يَ َعبٍِْ 

Artinya: Muridnya menjawab: "Tahukah kamu tatkala kita 

mencari tempat berlindung di batu tadi, maka 

sesungguhnya aku lupa (menceritakan tentang) ikan 

itu dan tidak adalah yang melupakan aku untuk 

menceritakannya kecuali syaitan dan ikan itu 

mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh 

sekali". [Al Kahf:63]
24
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 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya ( Surabaya: Al-Hidayah, 

2002), 411. 



 
 

 

35 

b) Banyak ayat yang serupa tapi tidak sama 

Dalam Al-Qur‟an memang terdapat ayat-ayat yang 

serupa namun tidak sama. Maksudnya adalah pada awal ayat 

sama dan mengenai peristiwa yang sama juga, namun pada 

pertengahan sampai akhir ayat berbeda. Atau pada awal ayat 

berbeda namun pada pertengahan sampai akhir ayat sama. 

Seperti dalam surat Al-Mukminun ayat 83 dan surat An-Naml 

ayat 68, sebagai berikut:  

 ِْ ٍِ َزا  َءابَبُٓؤَّب ََٰٕ َٗ  ُِ ِعۡذَّب َّۡح ُٗ ِطٍْ  ىَقَۡذ  ٓ أََعَٰ َزآ إَِّل  ََٰٕ ُۡ ُش قَۡبُو إِ

ىٍِْ ٱۡلَ   ٗ َِ ١ٖ  
Artinya: Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah 

diberi ancaman (dengan) ini dahulu, ini tidak lain 

hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala!". [Al 

Mu"minun:83]
25

 

 

 ِْ ٍِ َءابَبُٓؤَّب  َٗ  ُِ َزا َّۡح ِعۡذَّب ََٰٕ ُٗ َزٓا  ىَقَۡذ  ََٰٕ ُۡ ِطٍْ قَۡبُو إِ ٓ أََعَٰ ُش إَِّل 

ىٍِْ   ٗ   ٣١ َِ ٱۡلَ
Artinya: Sesungguhnya kami telah diberi ancaman dengan ini 

dan (juga) bapak-bapak kami dahulu; ini tidak lain 

hanyalah dongengan-dongengan orang dahulu kala". 

[An Naml:68]
26

 

 

      Dari kedua surat diatas terdapat cerita yang sama yaitu 

ingkarnya orang kafir di hari kebangkitan tetapi berlainan ayat 
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dan suratnya.
27

 Hal tersebut yang dapat membuat kebingungan 

didalam menghafal Al-Qur‟an 

c) Gangguan-gangguan kejiwaan 

Macam-macam dari ganguan jiwa adalah sebagai berikut: 

1) Neurasthenia 

Neurasthenia adalah penyakit payah. Orang yang diserang 

akan merasa letih, merasa payah dan lain sebagainya 

2) Hysteria  

Hysteria adalah penyakit ketidakmampuan seseorang 

dalam menghadapi kesukaran-kesukaran, tekanan, gelisah, 

dan pertentangan batin. 

3) Psychastenia 

Penyakit ini ialah penyakit yang bersifat paksaan, yang 

berarti kurangnya kemampuan jiwa untuk tetap dalam 

keadaan integrasi normal. 

d) Gangguan lingkungan  

Dalam menghafal Al-Qur‟an diperlukan keadaan 

lingkungan yang tenang dan tidak mengganggu, agar proses 

menghafal Al-Qur‟an dapat dilakukan dengan khusyu‟ dan lancar. 

Lingkungan yang ramai akan mengganggu konsentrasi dan 
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menghambat proses menghafal Al-Qur‟an, sehingga gangguan-

gangguan dalam lingkungan harus di hindari dengan cara memilih 

tempat dan lingkungan dalam menghafal Al-Qur‟an. 

2. Menghafal Surat-Surat Pendek 

a. Pengertian Menghafal 

 Menghafal yaitu berusaha meresapkan kedalam pikiran agar selalu 

diingat. Menghafal Surah pendek ialah menghafal surah Al-Qur‟an yang 

memiliki jumlah ayat yang sedikit, biasanya disebut dengan juz amma. 

Pada dasarnya menghafal bukanlah hal yang asing di dunia pendidikan. 

Dengan menghafal maka akan mudah mengingat dengan apa yang dibaca 

dan dipelajari. Dalam prestasi belajar, menghafal merupakan prestasi yang 

sangat bagus. Karena prestasi menghafal tidak mudah didapatkan. Hal itu 

dikarenakan menghafal membutuhkan konsentrasi yang tinggi agar 

mendapatkan hasil yang maksimal. Prestasi belajar tidaklah hanya dalam 

ilmu pengetahuan umum, tetapi juga ilmu pengetahuan agama terutama 

menghafal Al-Qur‟an. Kegiatan menghafal surah pendek dengan murattal 

mengembangkan beberapa aspek pengembangan, antara lain yaitu nilai 

agama, moral, bahasa, dan kognitif serta pengembangan seninya. Berikut 

ini adalah adab dan tata cara dalam menghafal Al-Qur‟an. 

1) Hukum Mengajar Al-Qur‟an 

Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab shahihnya dari 

Ustman r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
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ُٔ  ِْ ٍَ  ٌْ مُ شُ ٍْ خَ  ََ َعي  َٗ  َُ ٌَ ْاىقُْشآ حََعي   
Artinya: Sebaik-Baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-

Qur‟an dan mengajarkannya. 

 

    Mengajari seorang muslim mengajari Al-Qur‟an adalah tugas 

seseorang yang mengenal Al-Qur‟an. hukum Al-Qur‟an yaitu Fardhu 

Kifayah. Harus ada yang mewakili di antara mereka yang mendidik 

Al-Qur‟an. jika ternyata tidak ada perwakilan yang mengajari Al-

Qur‟an maka semuanya dosa. Jika ada yang mewakili maka yang lain 

tidak berdosa. 

2) Adab dan Tata Cara dalam menghafal Al-Qur‟an 

a) Ikhlas dan jujur dalam mengajar 

Hal yang perlu diperhatikan oleh seorang pengajar dan 

yang belajar Al-Qur‟an adalah niat. Niat dalam belajar Al-Qur‟an 

yaitu untuk mencari ridha Allah SWT. seperti yang di riwayatkan 

oleh Al-Ustadz Abu Al-Qasim Al-Qusyayri “ikhlas ialah sengaja 

taat hanya untuk Allah yang maha benar. Yakni melakukan taat 

untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. tanpa ada tujuan lain, 

baik berpura-pura pada seseorang, mencari pujian manusia, atau 

tujuan yang bukan mencari keridhaan Allah SWT”.
28
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b) Hindarilah mencari keuntungan dunia 

Seorang pengajar Al-Qur‟an tidak boleh mempunyai 

maksud untuk mencari keuntungan duniawi dari pengajarannya, 

baik harta, kekayaan, kedudukan, popularitas dan sebagainya. Dia 

tidak boleh mempunyai maksud untuk mendapat pujian orang lain. 

c) Bersabar dalam mendidik 

Seorang pengajar hendaknya mendidik secara bertahap, 

dengan adab dan etika yang mulia. Guru harus melatih muridnya 

untuk membiasakan diri memelihara sikap-sikap baik, lahir 

maupun batin. Dan selalu mengingatkan mereka untuk mempunyai 

sikap jujur, ikhlas, niat serta motivasi yang bagus.  

d) Mengajar dengan penuh semangat 

Seorang guru harus berusaha membangkitkan semangat 

anak yang kurang mampu, dengan menumbuhkan kepercayaan 

diri, dan menyadarkan akan potensinya yang lain. Guru Al-Qur‟an 

harus berusaha seoptimal mungkin  

b. Surat-Surat Pendek  

   Menurut istilah surat berarti sekumpulan ayat-ayat Al-Qur‟an yang 

serta mempunyai awalan dan akhiran. Al-Qur‟an terdiri dari 114 surat, 

keseluruhan surat tersebut dikelompokkan kedalam 4 bagian, antara lain: 
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1) Ath-Thiwal atau disebut surat panjang. Jumlah surat ini ada 7 yaitu 

Al-Baqarah, Ali-Imran, An-Nisa‟, Al-Maidah, Al-An‟am, Al-A‟raf 

dan At-Taubah. 

2) Al-Mi‟un yaitu surat yang memiliki jumlah ayat lebih dari 100  

ayat, misalnya surat Al-Nahl danYusuf. 

3) Al-Matsani yaitu surat yang memiliki jumlah ayat kurang dari 100 

ayat, misalnya Al-Hajj dan Al-Furqan. 

4) Al-Mufashal yaitu surat-surat pendek, misalnya surat-surat yang 

terletak dibagian akhir Al-Qur‟an seperti Al-Jumu‟ah, Al-Haqqah 

dan Adh-Dhuha.
29

 Dinamakan Mufassal karena banyaknya Fasl 

(pemisahan) diantara surat-surat tersebut dengan basmalah. 

Mufassal dibagi menjadi 3 yaitu: Tiwal, ausat dan qisar. 

Mufassal tiwal dimulai dari surat Qaf atau Hujurat sampai dengan 

„Amma atau Buruj. Mufassal ausat dimulai dari surat „Amma atau 

Buruj sampai dengan Duha atau Lam Yakun, dan Mufassal Qisar 

dimulai dari Duha atau Lam Yakun sampai dengan surat terakhir.
30
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 

yaitu penelitian yang dimaksud adalah untuk memahami fenomena, tentang apa 

yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, 

secara holistik dan dengan cara deskriptis dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode ilmiyah.
31

 

Sedangkan jenis penelitian yang dilakukan adalah field Reseach yaitu 

penelitian lapangan, karena peneliti turun langsung ke lokasi untuk mendapatkan 

informasi dan data yang dibutuhkan. Penelitian lapangan tidak hanya dilakukan di 

daerah-daerah tertentu misalnya di suatu daerah atau kecamatan ataupun 

kabupaten saja, melainkan juga penelitian di kantor-kantor, rumah-rumah sakit, 

panti asuhan, sekolah, dan sebagainya.
32

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di MTs Miftahul Ulum Rambipuji jember. MTs 

Miftahul Ulum Rambipuji Jember merupakan sekolah swasta yang berdiri pada 

tahun 2010. Terletak di Jl. Bedadung No. 9 Rambipuji Kecamatan Rambipuji 
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Kabupaten Jember, dengan Luas Tanah MTs/Status : ± 2971 M
2
/Wakaf dan Luas 

Bangunan : ± 281 M
2. 

Rombongan belajar di MTs Miftahul Ulum terdiri dari 3 

rombongan belajar, yaitu kelas 7, 8 dan 9. Alasan penelitian ini dilakukan di 

lokasi tersebut, antara lain:  

1. Hafalan peserta didik di MTs Miftahul Ulum cenderung masih rendah. 

2. Minat peserta didik terhadap Tahfidzul Qur‟an masih rendah, hal ini 

dikarenakan kurangnya kesadaran akan pentingnya menghafal Al-Qur‟an.  

C. Subjek Penelitian 

Dalam bab ini peneliti menentukan sumber data yang akan dijadikan 

subjek penelitian. Dalam penelitian ini informan atau subjek penelitian yang ikut 

terlibat untuk mendapatkan data dan informasi antara lain: 

1. Bapak Guntur Budi Santoso, S.T selaku Kepala Madrasah Tsanawiyah 

Miftahul Ulum Rambipuji  

2. Ibu Atika Hibbatul, S.Pd.I selaku Guru Mata Pelajaran Al-Qur‟an dan Hadits 

di MTs Miftahul Ulum Rambipuji 

3. Peserta didik MTs Miftahul Ulum Rambipuji. 

D. Tehnik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian merupakan langkah penting dalam 

menentukan keberhasilan penelitian, karena data yang diambil akan menjadi 

acuan untuk menentukan langkah selanjutnya. Adapun tehnik pengumpulan data 

dalam penelitian ini yaitu: wawancara, observasi, dokumentasi.  
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1. Observasi  

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari 

pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak 

pada obyek penelitian.
33

 Dalam penelitian ini jenis observasi yang digunakan 

yaitu observasi partisipasi. Partisipasi yang digunakan adalah pastisipasi aktif, 

yaitu dalam observasi ini peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan oleh 

narasumber, tetapi belum sepenuhnya lengkap.
34

 

Adapun data yang diperoleh dari hasil observasi adalah sebagai berikut: 

a. Kondisi Obyektif Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Rambipuji 

b. Kondisi Penerapan Metode Muri-Q dalam Menghafal Surat-Surat Pendek. 

c. Kondisi Peserta didik dalam menghafal Al-Qur‟an menggunakan Metode 

Muri-Q.  

2. Wawancara  

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dengan dua orang atau lebih, bertatap muka, 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan.
35

 Dengan kata lain Wawancara yaitu dialog atau tanya jawab yang 

dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden 

terwawancara.
36

 Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
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wawancara semi-terstruktur, wawancara semi-terstruktur yaitu wawancara 

yang pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara 

terstruktur. Tujuan wawancara ini adalah untuk mengetahui permasalahan 

secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak dimintai pendapat dan ide-

idenya. Dan peneliti menyimak dengan baik apa yang disampaikan. 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, yaitu: 

a. Penerapan Metode Muri-Q dalam menghafal surat-surat pendek 

b. Faktor pendukung dan penghambat dalam menghafal Al-Qur‟an 

menggunakan Metode Muri-Q. 

3. Dokumentasi  

Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan meneliti 

bahan dokumentasi yang ada dan mempunyai relevansi dengan tujuan 

penelitian. 
37

 Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini dokumentasi yang dilakukan 

dalam bentuk foto, video atau berkas-berkas yang dapat dijadikan data 

pendukung. 

Adapun Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi adalah sebagai berikut: 

a. Sejarah Berdirinya Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Rambipuji 

b. Profil Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Rambipuji 

c. Data Guru Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Rambipuji 
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 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 30. 



 
 

 

45 

d. Data Peserta Didik Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Rambipuji. 

E. Analisis Data 

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi 

terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis dan 

menulis catatan singkat sepanjang penelitian.
38

 Data yang sudah didapatkan 

kemudian dianalisis dan diolah agar mendapat data yang valid. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data model Miles dan Huberman, 

antara lain: 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari 

tema dan polanya. Dengan data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya.  

2. Data Display (Penyajian Data) 

 Langkah selanjutnya adalah mendiplaykan data, dalam penelitian 

kualitatif penyajian data dapat berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan 

antar kategori, flowchart dan semacamnya. Yang paling sering digunakan 

dalam penyajian data kulaitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan 
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mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja dan langkah-langkah yang akan ditempuh 

selanjutnya.  

3. Conclusion Drawing/Verification  

Langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya, dan begitu sebaliknya. Kesimpulan 

dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya 

belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek 

yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi 

jelas, dapat berupa hubunngan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.
39

 

F. Keabsahan Data 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai keabsahan data penelitian. untuk 

menguji kredibilitas data yang diperoleh maka digunakan tringulasi. Triangulasi 

yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan 

triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber. Hal ini agar data yang diperoleh dari 

penelitian ini sesuai dengan objek yang diteliti dan dapat dipertanggung 

jawabkan. Kedua yaitu menggunakan triangulasi teknik untuk menguji 
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kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama 

dengan teknik yang berbeda.
40

 Setelah melakukan hal tersebut dan diperoleh data 

dari beberapa pihak melalui proses wawancara, selanjutnya kebenarannya akan 

dicek melalui kegiatan observasi dan dokumentasi di lapangan. 

G. Tahap-Tahapan Penelitian 

Dalam bab ini dijelaskan tentang alur dan tahapan-tahapan dalam penelitian 

yang akan dilaksanakan. Adapun tahapan-tahapan penelitian tersebut, antara lain: 

1.  Tahap studi pendahuluan dan pra-lapangan  

Dalam tahapan ini peneliti lebih dahulu mengetahui mengenai latar 

belakang mengapa penelitian tersebut dilakukan.  

2.  Menyusun rancangan penelitian  

Tahapan ini peneliti membuat rancangan penelitian dahulu dimulai 

dengan pengajuan judul dan konsultasi dengan dosen pembimbing.  

3. Studi eksplorasi  

Pada tahap peneliti melakukan observasi ke lokasi penelitian dan 

berusaha mengenal lingkungan sekitar yang dijadikan tempat penelitian. 

4. Perizinan  

Hal ini dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh 

lembaga pendidikan yang teribat dalam penelitian.  
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 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2017), 127. 
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5. Menyusun instrumen penelitian  

Mempersiapkan materi atau hal-hal yang akan digunakan saat 

melakukan wawancara, observasi dan pencatatan dokumen.  

6. Pelaksanaan  

Merupakan kegiaan inti dari suatu penelitian. Yang mana meliputi 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.  

7.  Tahap analisis dan penulisan laporan  

Pada tahap ini data yang telah diperoleh dari narasumber dianalisis 

agar dapat m  
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 

 

A. Gambaran Objek Penelitian  

1. Sejarah MTs Miftahul Ulum Rambipuji 

      Sejarah dari MTs Miftahul Ulum ini tidak terlepas dari proses 

berdirinya MTs Miftahul Ulum. Proses berdirinya MTs Miftahul Ulum 

dimulai dari inisiatif para pengurus yayasan miftahul ulum yang pada  itu 

sudah memiliki lembaga MI Miftahul Ulum. Para pengurus yayasan 

menginginkan agar lulusan dari MI Miftahul Ulum dapat melanjutkan ke 

jenjang yang lebih tinggi yang berada di bawah naungan yayasan Miftahul 

Ulum. Kemudian pada tahun 2010 berdirilah MTs Miftahul Ulum. 

      Pada awal berdirinya MTs Miftahul Ulum kurang diminati oleh 

masyarakat dikarenakan lembaga ini masih baru dan kurang dikenal oleh 

masyarakat. hal ini dapat dilihat pada awal berdirinya lembaga ini hanya 

memiliki 1 rombongan belajar dan 8 orang siswa. Untuk memperkenalkan 

lembaga ini ke masyarakat pak holil selaku tim pengembang madrasah dan 

pak guntur selaku kepala sekolah mendatangi rumah-rumah warga door to 

door dalam rangka mensosialisasikan dan meperkenalkan lembaga ini.  

      Tahun berikutnya MTs Miftahul Ulum mendapat pindahan siswa dari 

MTs Al-Badar sebanyak 50 siswa. Perpindahan itu dikarenakan MTs Al-

Badar memiliki lahan yang kurang luas untuk mendirikan lembaga 

pendidikan, sehingga tidak mendapatkan izin resmi dari kemenag untuk 
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mendirikan lembaga pendidikan. Perpindahan siswa itu merupakan angin 

segar bagi MTs Miftahul Ulum karena dapat mengembangkan lembaga 

tersebut agar lebih dikenal oleh masyarakat.  

      Perpindahan siswa tersebut menambah jumlah rombongan belajar, 

yang awalnya hanya terdiri dari satu kelas kemudian menjadi 4 kelas yaitu 

kelas 7 ab, 8, dan 9. MTs Miftahul Ulum terus berusaha untuk 

mengembangkan lembaga dan mengembangkan kualitas pendidikannya, 

lambat laun lembaga ini dapat diterima dan diminati oleh masyarakat. Usaha 

tersebut diwujudkan dengan melengkapi sarana dan prasarana pendukung 

dalam proses menghafal, seperti penambahan ruangan kelas, toilet, aula kelas 

dan perbaikan ruangan kelas. Sampai pada masanya MTs ulum memiliki 

peningkatan jumlah murid yaitu 5 rombongan belajar, hal ini membuat kepala 

madrasah ditutut untuk memberikan pendidikan yang lebih terhadap para 

peserta didik. 

        Namun pada saat wabah covid 19 melanda yang menyebabkan 

sekolah melakukan kegiatan menghafal secara online, jumlah peserta didik di 

MTs Miftahul Ulum mengalami penurunan. Sampai saat ini MTs Miftahul 

Ulum memiliki 3 rombongan belajar, dari jumlah tersebut lembaga ini 

berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang terbaik dan menjadikan 

lulusannya dapat bersaing dijenjang yang lebih tinggi. 
41
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2. Profil MTs Miftahul Ulum Rambipuji 

a. Nama Sekolah    : MTs Miftahul Ulum  

b. NPSN     : 20581556 

c. Nama Pimpinan    : Guntur Budi Santoso, S.T 

d.Tahun Berdiri    : 2010 

e. Instansi Induk    : Kementerian Agama Jember 

f. Status Kepemilikan   : Hak Milik  

g. Akreditasi    : B 

h. Nama Yayasan    : Miftahul Ulum 

i. Alamat     : JL. Bedadung No.09 

j. Status Sekolah    : Swasta  

k. Tingkat Sekolah   : Madrasah Tsanawiah 

l. Jumlah Siswa    : 60 

m. Jumlah Guru    : 11 

n. Jumlah Rombel   : 3 

o. Kelurahan    : Rambipuji  

p. Kecamatan    : Rambipuji 

q. Kualifikasi Geografis   : Perkotaan.
42
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 Miftahul Ulum Rambupuji, “Profil MTs Miftahul Ulum Rambipuji,” 7 Maret 2020. 
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3. Letak Geografis MTs Miftahul Ulum 

Adapun batas-batas wilayah di MTs Miftahul Ulum Rambipuji antara lain: 

Sebelah barat  : Kuburan Umum 

Sebelah utara  : MI Miftahul Ulum 

Sebelah selatan : Rumah Warga 

Sebelah timur  : Sawah Warga 

4. Visi & Misi  

a. Visi 

“Terwujudnya Generasi Qur‟ani Dan Berakhlak Islami” 

b. Misi 

1) Melaksanakan budaya mengaji, menghafal, dan memahami Al-Qur‟an 

dengan bacaan tartil yang baik dilingkungan lembaga maupun dalam 

kehidupan sehari-hari 

2) Menumbuh kembangkan lingkungan pembiasaan positif terhadap 

sikap spiritual/karakter religius yang mengacu pada Al-Qur‟an dan As-

Sunnah 

3) Pengembangan keterampilan warga madrasah dibidang umum dan 

keagamaan sesuai dengan potensi, bakat dan minat peserta didik 

secara optimal 

4) Menumbuh kembangkan sikap, perilaku dan amaliyah keagamaan 

Islam di dalam dan diluar madrasah 
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5) Membudidayakan nilai-nilai Islami yang terwujudkan dalam sikap dan 

perilaku seluruh warga madrasah.
43

  

5. Tujuan 

a. Mengembangkan KTSP dengan dilengkapi silabus pada bidang akademik 

maupun non akademik 

b. Melasanakan program-program pengembangan diri yang memberikan 

dampak positif terhadap sikap dan perilaku warga madrasah serta mampu 

berdaya saing dalam bidang non akademik 

c. Melaksanakan kegiatan yang berbasis Islami sesuai dengan ajaran syari‟at 

Islam sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
44
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 Miftahul Ulum Rambupuji, “Visi dan Misi MTs Miftahul Ulum Rambipuji,” 8 Maret 2020. 
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 Miftahul Ulum Rambupuji, “Tujuan MTs Miftahul Ulum Rambipuji,” 8 Maret 2020. 
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6. Struktur Kepengurusan MTs Miftahul Ulum 

Tabel 4.1 

 

7. Sarana dan Prasarana 

Jumlah Ruang kelas :4  

Ruang Guru    :1 

Ruang kepala sekolah :1  

Ruang Tata Usaha  :1  

Aula      :1 

Kamar Mandi    :2  

Tempat Wudhu    :3  
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Ruang UKS    :1 

Tabel 4.2 

Sarana di MTs Miftahul Ulum 

 

No.  Jenis Sarjana Keseterdiaan Kondisi 

Ada Tidak Baik Rusak 

1 Kursi Siswa       

2. Meja Siswa       

3. Kursi Guru       

4. Meja Guru       

5. Lemari        

6. Papan        

7. Tempat Sampah       

8. Jam Dinding       

9. Alat Kebersihan       

10. Alat Olahraga       

 

Tabel 4.3 

Prasarana di MTs Miftahul Ulum 

No.  Jenis Prasarana Keseterdiaan Kondisi 

Ada Tidak Baik Rusak 

1 Ruang Guru       

2. Ruang Kepala Sekolah       

3. Ruang Tata Usaha       

4. Ruang UKS       

5. Masjid       

6. Aula       

7. Kamar Mandi       

8. Tempat Wudhu       

9. Kantin        

10. Halaman Parkir       
  

8. Ekstra Kurikuler  

a. Pramuka  

b. Marching Band 

c. Sepak Bola 
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B. Penyajian Data dan Analisis Data 

1. Penerapan Metode Muri-Q Terhadap Hafalan Peserta Didik di MTs 

Miftahul Ulum Rambipuji Jember Tahun Ajaran 2021/2022 

Tahfidzul Qur‟an menggunakan Metode Muri-Q di MTs Miftahul 

Ulum dimulai pada tahun 2020, Sampai sekarang Tahfidzul Qur‟an ini sudah 

berjalan 2 tahun. Harapannya dengan menggunakan Metode Muri-Q ini dapat 

memudahkan peserta didik dalam menghafal Al-Qur‟an dan membuat cinta 

terhadap AL-Qur‟an. seperti pernyataan yang disampaikan oleh kepala MTs 

Miftahul Ulum sebagai berikut,  

“Program Tahfidzul Qur‟an di lembaga kami masih baru, sebenarnya 

sudah dari dulu saya menginginkan ada program Tahfidz tapi baru 

terlaksana belakangan ini, program Tahfidz ini bertujuan agar peserta 

didik memiliki ilmu keagamaan yang mumpuni sesuai dengan visi & 

misi di lembaga kami yaitu Terwujudnya Generasi Qur‟ani Dan 

Berakhlak Islami. Untuk mewujudkan visi itu salah satunya dengan 

program Tahfidz ini.”
45

 

 

Pada tanggal 8 februari 2022 Jam 07:00 Peneliti melakukan observasi 

dan mengikuti kegiatan Tahfidzul Qur‟an di MTs Mifahul Ulum. Kegiatan 

dimulai dengan Sholat Duha berjamaah yang dipimpin oleh dewan guru yang 

bertugas dan diikuti oleh seluruh siswa MTs Miftahul Ulum. 
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Gambar 4.1 

Sholat Duha Berjamah 

Tahfidzul Qur‟an dilaksanakan hari senin sampai kamis dari pukul 

07:30 hingga 08:00, waktu 30 menit tersebut harus dimaksimalkan oleh 

peserta didik untuk Murajaah, menghafal, dan melakukan setoran. Seperti 

yang disampaikan oleh Kepala MTs Miftahul Ulum, 

“kami mengalokasikan waktu untuk kegiatan Tahfidz ini selama 30 

menit. Setiap kegiatan telah diperhitungkan untuk waktu 

pelaksanaanya, waktu 30 menit itu dimanfaatkan dengan sebaik 

mungkin untuk mendapatkan hasil maksimal. karena ditakutkan ketika 

waktu berlebih malah tidak maksmal. apabila waktu 30 menit dirasa 

kurang, maka akan dilakukan evaluasi dan rapat bersama dewan guru 

untuk rencana kedepannya.”
46

 

 

Pemilihan waktu dalam menghafal Al-Qur‟an perlu dipertimbangkan, 

karena menghafal Al-Qur‟an membutuhkan konsentrasi penuh dan suasana 

yang stabil. waktu menghafal akan berpengaruh terhadap konsentrasi saat 

hafalan. Waktu yang baik untuk menghafal Al-Qur‟an yaitu pagi hari. Waktu 

pagi merupakan waktu yang ideal untuk menghafal Al-Qur‟an karena kondisi 
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 Guntur Budi Santoso, di Wawancara Oleh Penulis, Jember, 8 Maret 2022 
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otak dan tubuh masih segar. Seperti yang disampaikan oleh guru mata 

pelajaran Al-Qur‟an Hadits yang menyatakan bahwa,  

“kegiatan ini di mulai dari jam 07:30 sampai 08:00 pagi mass,,, karena 

saat pagi pikiran peserta didik masih segar dan dapat dimaksimalkan 

untuk menghafal Al-Qur‟an sehingga hafalan akan mudah diingat dan 

tidak mudah lupa.”
47

 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut kegiatan menghafal Al-Qur‟an 

dimulai saat pagi karena pikiran peserta didik masih segar dan penuh 

semangat. Hal ini juga disampaikan oleh siswi Naila yang menyatakan 

bahwa,   

“Saya terbiasa menghafal waktu pagi pak,,,bahkan saya mulai 

menghafal Al-Qur‟an setelah solat subuh, karena waktu subuh itu 

cepat dalam menghafal suasananya tenang dan tidak ada gangguan, 

sehingga ayat yang dihafal akan mudah diingat.”
48

 

 

Dalam pelaksanaanya menghafal Al-Qur‟an ini dikelompokkan ke 

dalam beberapa kelompok, agar memudahkan perkembangan peserta didik 

dalam menghafal. Hal ini disampaikan oleh guru mata pelajaran Al-Qur‟an 

dan Hadits, 

“Tahfidzul Qur‟an di lembaga kami dikelompokkan menjadi 4 kelas, 

yaitu: Kelas Tahfidz, Kelas Tartil, Kelas Standard, Kelas Khusus. 

Kelas Tahfidz untuk peserta didik yang benar benar mampu dalam 

membaca Al-Qur‟an, tajwid dan makhorijul huruf nya sudah tepat. 

Kelas Tartil untuk peserta didik yang mampu membaca Al-Qur‟an 

namun makharijul huruf dan tajwidnya masih belum tepat. Kelas 

Standard untuk peserta didik yang bisa membaca Al-qur‟an namun 

belum lancar dalam membaca. Kelas Khusus untuk peserta didik yang 

                                                           
47

 Atika Hibbatul, diwawancara oleh penulis, Jember, 7 Maret 2022. 
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 Naila, diwawancara oleh penulis, Jember, 10 Maret 2022. 
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kesulitan dalam membaca Al-qur‟an bahkan tidak bisa membaca Al-

Qur‟an. satu kelas terdiri dari 10 sampai 15 orang.”
49

 

 
 

Gambar 4.2 

Proses Menghafal Surat-Surat Pendek menggunakan Metode Muri-Q 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Tahfidzul Qur‟an di 

kelompokkan menjadi 4 kelas, yaitu: Kelas Tahfidz, Kelas Tartil, Kelas 

Standar dan Kelas Khusus. Pembagian kelas ini berdasarkan kepada tingkat 

penguasaan peserta didik terhadap ilmu tajwid dan ketepatan makharijul 

hurufnya. Seperti yang disampaikan oleh guru mata pelajaran Al-Qur‟an dan 

Hadits,  

“Pembagian kelas ini di sesusaikan dengan kemampuan dan 

kelancaran peserta didik dalam membaca Al-Qur‟an. tujuannya agar 

peserta didik yang sudah lancar membaca Al-qur‟an dapat 

memaksimalkan hafalannya dan tidak perlu menunggu yang belum 

lancar, yang belum lancar diberi perlakuan khusus agar bisa lancar 

membaca.”
50
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 Atika Hibbatul, diwawancara oleh penulis, Jember, 7 Maret 2022 
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 Atika Hibbatul, diwawancara oleh penulis, Jember, 7 Maret 2022. 
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Menghafal surat-surat pendek menggunakan Metode Muri-Q di MTs 

Miftahul Ulum memerlukan tahap persiapan. Dalam tahap persiapan guru 

menyiapkan strategi dan materi yang akan disampaikan pada saat proses 

menghafal, tujuannya agar proses menghafal lebih terarah dan berjalan 

dengan baik. Seperti yang di sampaikan oleh guru mata pelajaran Al-Qur‟an 

dan Hadits, 

“langkah awal mempersiapkan materinya, materi apa saja yang harus 

dihafalkan peserta didik. jadi setiap bulannya ada target untuk peserta 

didik ini, misalnya 1 bulan harus hafal 5 surat tergantung panjang 

pendeknya surat tersebut, kalo misalkan pendek 1 bulan 10 surat kalo 

panjang 3 surat. Selain itu persiapannya yaitu buku setoran. Bagi 

peserta didik yang belum mencapai target atau tidak mampu mencapai 

target maka disesesuaikan dengan kemampuan peserta didik. mereka 

yang belum mampu hanya diambil surat-surat yang pendek, misanya 

dari Ad-Duha sampai An-Nas karena kalo s urat yang panjang seperti 

Al-Ghasiah, Al-A‟la masih belum terpenuhi.”
51

 

 

Berdasarkan wawancara tersebut dalam proses persiapan menghafal 

surat-surat pendek menggunakan Metode Muri-Q yaitu persiapan materi yang 

akan di ajarkan dan target yang harus dicapai oleh peserta didik. Target yang 

telah ditentukan yaitu peserta didik harus mampu menghafal Juz 30, sebagai 

syarat kelulusan peserta didik. Target bulanannya yaitu peserta didik harus 

mampu menghafal 3 sampai 5 surat tergantung panjang dan pendek surat 

tersebut. program ini sebagai bekal agar peserta didik mendapat tambahan 

ilmu untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.  
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Kemudian pada tahap pelaksanaan menghafal surat-surat pendek 

menggunakan Metode Muri-Q seperti yang disampaikan oleh guru mata 

pelajaran Al-Qur‟an dan Hadits yang menyatakan bahwa, 

“Menghafal dimulai dengan membaca surat Al-Fatihah, fatihah 

dikhususkan untuk para penditi MTs ini dan orang tua peserta didik. 

setelah itu membaca Al-Qur‟an bersama-sama terlebih dahulu 

menggunakan Metode Muri-Q. kalau misalkan ayat yang akan dibaca 

banyak, saya mengambil 10 surat kalo sedikit cukup 3 surat. 

Kemudian setelah itu saya beri waktu 5 sampai 10 menit untuk 

menghafal kemudian hafalannya disetorkan ke saya. Peserta didik 

yang sudah hafal maju kedepan untuk menyetorkan hafalannya. Pada 

waktu setoran saya juga menyisipkan ilmu tajwid kepada peserta 

didik, agar peserta didik mampu membaca dengan lancar dan hukum 

tajwidnya tepat. ”
52

 

 

Berdasarkan wawancara diatas proses pelaksanaan menghafal 

menghafal surat-surat pendek diawali dengan membaca surat Al-Fatihah yang 

dikirimkan kepada para pendahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengulang 

kembali hafalan yang sudah dihafalkan sebelumnya (Murojaah). Setelah itu 

peserta diberi waktu untuk mengahafal selama 5 sampai 7 menit, dalam satu 

kali pertemuan peserta didik di bebankan untuk menghafal minimal 5 ayat.  

Untuk mengetahui kemampuan peserta didik dan keberhasilan dalam 

proses menghafal maka diadakan evaluasi, dalam menghafal ini tahapan 

evaluasi dilakukan pada saat setelah menghafal atau pada saat menghafal 

berlangsung, seperti yang disampaikan oleh ibu Atika, 

“evaluasi dengan setoran hafalan itu agar kita bisa mengerti sampai 

mana kemampuan mereka. Kalau belum mencapai target harus 

ditekankan lebih dalam menghafal lebih ekstra. Dalam buku setoran 
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juga terdapat kolom lancar dan tajwid untuk penilaian dari hasil 

membaca dan menghafal peserta didik, dari situ kita bisa mengetahui 

kemampuan peserta didik. peserta didik juga diwajibkan untuk 

mengisi kolom paraf orang tua sebagai bukti dan pemberitahuan 

terhadap orang tua agar orang tua mengetahui perkembangan peserta 

didik di sekolah. ”
53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

Buku Evaluasi Hafalan Peserta Didik 
 

2. Faktor-Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Menghafal Al-

Qur’an di MTs Miftahul Ulum Tahun Ajaran 2021/2022 

 Proses menghafal Al-Qur‟an merupakan kegiatan yang membutuhkan 

konsistensi dan konsentrasi yang baik, konsistensi akan sangat berpengaruh 

terhadap daya ingat dalam menghafal dan konsentrasi melatih otak agar 

terbiasa fokus di dalam menghafal Al-Qur‟an. Namun dalam proses 

menghafal tersebut memiliki faktor penghambat dan pendukung khususnya 

menggunakan Metode Muri-Q. faktor penghambat dalam menghafal ada 2, 

yaitu faktor Internal dan Eksternal Faktor penghambat dalam menghafal 
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berpengaruh terhadap kelancaran dalam menghafal. Seperti yang disampaikan 

oleh guru mata pelajaran Al-Qur‟an hadits berikut, 

“Salah satu faktor penghambat dalam menghafal Al-Qur‟an yaitu ketika 

mengulang hafalan, ketika peserta didik diminta untuk mengulang hafalan 

dari awal kebanyakan dari mereka itu tidak lancar bahkan lupa terhadap 

surat yang sudah dihafalkan sebelumnya. Juga terdapat ayat yang hampir 

sama dalam Al-Qur‟an yang membuat kebingungan peserta didik.”
54

 

 

  Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu peserta didik yang menyatakan 

bahwa, 

“Kesulitan saya dalam menghafal yaitu terdapat ayat yang sama sehingga 

membuat kebingungan pada saat Murojaah, terkadang juga rasa malas 

ketika mau menghafal itu ada.”
55

 

 

  Wawancara tersebut di perkuat oleh observasi lapangan, terlihat perserta 

didik kesulitan dalam mengulang hafalan sebelumnya, dan ketika ada surat Al-

Qur‟an yang memiliki ayat hampir sama mereka terkadang salah dalam 

melafalkan ayatnya.  

Faktor penghambat dalam menghafal Al-Qur‟an sangat beragam, 

tergantung dari kemampuan dan kelancaran membaca Al-Qur‟an peserta didik. 

untuk mengatasi hambatan yang dialami peserta didik perlu kerjasama antara 

guru dan orang tua, guru membimbing dan menjaga anak di sekolah dan orang 

tua mengingatkan dan mengajak anak ketika di rumah. Waktu peserta didik 

belajar di sekolah lebih sedikit dibandingkan dengan di rumah, sehinnga anak 
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 Hikmah, diwawancara oleh penulis, Jember, 10 Maret 2022. 
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memiliki banyak waktu belajar dirumah. alangkah baiknya apabila guru dan 

orang tua bekerja sama untuk menjaga dan membimbing peserta didik.  

    Permasalahan yang sering terjadi yaitu kurangnya kesadaran orang tua 

untuk mendidik anak di rumah, mereka menitipkan anaknya di sekolah untuk 

belajar dan mencari ilmu namun ketika di rumah orang tua jarang mengontrol 

anaknya, hal tersebut juga berpengaruh terhadap hafalan Qur‟an peserta didik. 

Peserta didik mampu menghafal dengan lancar di sekolah, namun pada saat 

dirumah hafalan tersebut tidak diulang kembali sehinnga menjadi lupa. Hal 

tersebut juga disampaikan oleh guru mata pelajaran Al-Qur‟an dan hadits yang 

menyatakan bahwa, 

“setelah saya lihat orang tua itu kurang mendukung terhadap 

pendidikan mereka, dorongan yang extra itu dari guru padahal 

dorongan orang tua juga penting. Waktu d isekolah hanya beberapa 

jam, kebanyakan waktu siswa bersama orang tua. Memang ada wali 

murid yang bener-bener pasrah ke sekolah, jadi kurang memperhatikan 

anak ketika di rumah.”
56

 

 

    Untuk mengatasi kendala yang dihadapi peserta didik solusinya yaitu 

memberikan motivasi dan masukan kepada orang tuanya agar peserta didik 

dapat lebih meningkatkan semangat belajarnya. Seperti yang disampaikan oleh 

ibu Atika  

“Solusinya yaitu memberikan motivasi terutama untuk kelas khusus, 

mereka saya beri motivasi meskipun belum lancar atau tidak bisa 

membaca Al-Qur‟an mereka tidak perlu minder mereka tidak perlu 

malu. Karena ketika mereka belajar atau membaca Al-Qur‟an mereka 

sudah mendapatkan pahala kemudia setiap hurufnya ada 10 kebaikan, 

kemudian pahala kesulitan dalam membaca Al-Qur‟an. jadi itu 
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motivasi yang saya sampaikan kepada mereka, ya alhamdulillah 

mereka semangat. Selain motivasi saya juga memberi masukan 

terhadap orang tuanya bahwasanya anaknya belum lancar dalam 

membaca Al-Qur‟an, mungkin bisa memberikan dukungan lebih.”
57

 

 

   Kemudian faktor pendukung dalam kegiatan ini salah satunya yaitu 

Metode Muri-Q yang digunakan dalam proses menghafal. seperti yang 

disampaikan oleh guru mata pelajaran Qurdis sebagai berikut, 

“Faktor pendukung salah satunya metode yang digunakan, metode 

yang digunakan sangat membantu peserta didik dalam menghafal Al-

Qur‟an karena panjang dan pendek dapat terkontrol dengan nada-nada 

yang digunakan. Lantunan ayat Al-Qur‟an menjadi lebih indah 

didengar sehingga dapat melekat pada peserta didik. selain itu target 

hafalan juga dapat memacu peserta didik karena dapat menambah 

semangat peserta didik dalam menghafal Al-Qur‟an. ”
58

 

 

   Pernyataan ini juga diperkuat oleh salah satu peserta didik, hal ini 

disampaikan oleh siswi Hikmah yang menyatakan bahwa, 

“di tempat saya mengaji dirumah juga menggunakan nada yang sama, 

saya suka dengan nada yang digunakan. Nada yang digunakan sangat 

cocok dengan saya yang masih baru mulai menghafal Al-Qur‟an.”
59

 

 

   Selain metode yang digunakan faktor pendukung yang lain yaitu sarana 

dan prasarana, dalam menghafal Al-Qur‟an sarana dan prasarana memiliki 

peranan penting karena sebagai alat penunjang dalam proses menghafal untuk 

mencapai tujuan pendidikan. seperti yang di sampaikan oleh Kepala Madrasah 

Tsanawiyah Miftahul Ulum Rambipuji Jember sebagai berikut 

“disini kami memiliki masjid sebagai penunjang dalam kegiatan 

menghafal Al-Qur‟an ini, dan buku setoran sebagai media menghafal 
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peserta didik dan alat menghafal lainnya, seperti Al-Qur‟an, buku 

tajwid, papan tulis dan lain sebagainya. Para pengajar disini juga 

memiliki kapasitas dalam mengajar dan mendampingi peserta didik 

dalam menghafal Al-Qur‟an.”
60

 

 

 
  

Gambar 4.4 

Buku Setoran Hafalan 

 

 
 

Gambar 4.5   

Masjid MTs Miftahul Ulum 
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C. PEMBAHASAN DAN TEMUAN 

1. Penerapan Metode Muri-Q Terhadap Peserta Didik di MTs Miftahul 

Ulum Rambipuji Jember Tahun Ajaran 2021/2022 

      Metode Muri-Q yaitu melantunkan bacaan Al-Qur‟an sesuai dengan  

tahsin/tajwid yang benar menggunakan irama murattal. Menghafal surat-surat 

pendek menggunakan Metode Muri-Q dapat membantu dan memudahkan 

peserta didik dalam mengingat ayat-ayat suci Al-Qur‟an. program menghafal 

Al-Qur‟an di MTs Miftahul Ulum didukung oleh keinginan pendiri yayasan 

dan para dewan guru agar peserta didik memiliki kecintaan terhadap Al-

Qur‟an sebagai pedoman dan sumber ajaran dalam kehidupan manusia, sesuai 

dengan tujuan menghafal dan Visi & Misi MTs Miftahul Ulum. 

       Penerapan Metode Muri-Q yaitu penerapan Metode Muri-Q dalam 

menghafal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Untuk 

mempermudah penerapan Metode Muri-Q maka MTs Miftahul Ulum 

menerapan beberapa upaya kegiatan, antara lain: 

1. Pembukaan  

Kegiatan pembukaan meliputi kegiatan awal yaitu berdo‟a 

bersama, peserta didik duduk melingkar dengan didampingi oleh guru 

untuk membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan guru mengecek 

kehadiran peserta didik. Pada awal menghafal guru memberikan motivasi 

untuk meningkatkan semangat peserta didik dalam menghafal Al-Qur‟an, 

motivasi berupa cerita tentang kemuliaan para penghafal Al-Qur‟an dan 
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kemuliaan para pengemban Al-Qur‟an. Setelah itu peserta didik membuka 

Al-Qur‟an masing-masing dan melanjutkan hafalan sebelumnya.  

2. Pelaksanaan  

Kegiatan Tahfidzul Qur‟an di MTs Miftahul Ulum dimulai dari jam 

07:30 sampai 08:00 wib .Menghafal dilaksanakan pada waktu pagi karena 

para guru di MTs Miftahul Ulum menganggap saat menghafal Al-Qur‟an 

di waktu pagi akan menambah semangat dan cepat hafal, kondisi peserta 

didik di waktu pagi masih segar dan siap menerima menghafal. 

       Hal ini sesuai dengan pendapat imam nawawi yang menyatakan 

bahwa alangkah baiknya seorang murid memulai membaca dan 

mempelajari Al-Qur‟an di hadapan gurunya di waktu pagi hari. membaca 

di pagi hari perlu dilakukan karena mengandung banyak berkah. Hal ini 

juga sesuai dengan doa Rasulullah SAW. 

ِسَٕبىي  اَ  ْ٘ خًِ فًِ بُُن  ٍ ٌ  بَبِسْك ِلُ ُٖ  

Artinya: “Ya Allah, Berkahilah Umatku Diwaktu Paginya”  

    Berdasarkan paparan diatas pemilihan waktu dalam belajar, 

membaca dan menghafal memiliki pengaruh terhadap keberhasilan peserta 

didik dalam menghafal Al-Qur‟an. Pelaksanaan menghafal surat-surat 

pendek di MTs Miftahul Ulum dibagi dalam beberapa kegiatan, antara 

lain:  
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a. Murajaah  

     Murajaah yaitu mengulang kembali hafalan yang telah dihafal 

sebelumnya, hal ini bertujuan agar dapat memelihara dan menambah 

kekuatan hafalan agar tidak mudah lupa. Murajaah di MTs Miftahul 

Ulum dilakukan bersama-sama setelah berdo‟a, peserta didik 

membaca surat yang telah ditentukan. Jika suratnya panjang membaca 

3 surat, jika pendek membaca 5 surat. 

       Sebagaimana hal tersebut sejalan dengan pendapat Syaikh 

Abdul Muhsin Al Qasim yang menyatakan bahwa janganlah 

menghafal Al-Qur‟an tanpa proses muraja‟ah atau mengulang. Hal ini 

karena jika terus menerus menambah hafalan ayat-ayat Al-Qur‟an 

hingga selesai, kemudian ingin mengulang kembali hafalan dari awal 

maka hal itu akan memberatkan, dan sudah lupa terhadap hafalan 

sebelumnya. Sehingga jalan terbaik untuk memelihara dan menghafal 

yaitu menggabungkan antara menambah hafalan dengan muraja‟ah.
61

 

b. Menghafal  

     Menghafal yaitu berusaha meresapkan kedalam pikiran agar 

selalu diingat. Pada menghafal surat-surat pendek ini guru memberi 

waktu kepada peserta didik untuk menghafal Al-Qur‟an sekitar 5 

sampai 10 menit dengan ayat dan surat yang sudah ditentukan. Jika 
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ayatnya pendek menghafal 10 ayat, jika ayatnya panjang cukup 5 ayat. 

Hal ini dilakukan agar peserta didik memiliki semangat dalam 

menghafal Al-Qur‟an.  

c. Setoran Hafalan 

     Setoran dilakukan setelah peserta didik menghafal, hafalan 

diperdengarkan kepada guru. Guru menyimak hafalan Al-Qur‟an dari 

peserta didik. setoran peserta didik dalam satu pertemuan yaitu 3 

sampai 5 ayat, namun terkadang ada juga peserta didik yang tidak 

menyetorkan hafalan sama sekali dalam satu pertemuan, hal ini karena 

kemampuan dari peserta didik yang berbeda-beda. 

3. Penutup  

Kegiatan penutup diakhiri dengan evaluasi terhadap menghafal 

yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui 

sejauhmana keberhasilan dalam proses menghafal. Evaluasi menghafal 

surat-surat pendek menggunakan Metode Muri-Q di Mts Miftahul Ulum 

dilakukan pada saat menghafal dan setelah setoran hafalan. Pada saat 

menghafal guru langsung menegur peserta didik apabila terdapat 

kesalahan dalam membaca ayat-ayat atau panjang pendek dalam Al-

Qur‟an. Evaluasi setelah setoran yaitu secara tertulis, guru mengisi buku 

setoran yang meliputi, tanggal, surat, ayat, kelancaran, tajwid, tanda tanda 

tangan guru dan orang tua. Kemudian membaca Do‟a akhir majelis yang 

dipimpin oleh guru. 
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2. Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Menghafal Surat-Surat Pendek 

Menggunakan Metode Muriqi 

1. Faktor pendukung 

a. Metode  

  Metode yang digunakan dalam menghafal Al-Qur‟an memiliki 

peranan penting untuk memudahkan dalam menghafal. Metode Muri-Q 

yaitu metode melantunkan Al-Qur‟an dengan  irama murottal yang dapat 

menambah keindahan dalam membaca Al-Qur‟an. Suara merdu dari 

bacaan Al-Qur‟an membuat hati tenang sehingga dengan sendirinya dapat 

terekam dalam ingatan. 

    Sebagaimana hal tersebut sejalan dengan pendapat Imam Nawawi, 

yang menyatakan bahwa sunnah memerdukan suara saat membaca Al-

Qur‟an. Suara merdu bacaan Al-Qur‟an menjadi panggilan karena enak 

didengar, dapat meluluhkan dan mempengaruhi hati pendengarnya. 

Namun jangan sampai keluar dari aturan tajwid yang disampaikan oleh 

ulama‟ ahli fiqih. 

Hal tersebut sejalan dengan kandungan surat Al-Muzammil ayat 4 

sebagai berikut: 
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َُ حَۡشحٍِْ  َسحِِّو ٱۡىقُۡشَءا َٗ  ِٔ ٍۡ ٗۡ ِصۡد َعيَ   ٗ ًلا أَ
Artinya: atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al Quran itu dengan 

perlahan-lahan. [Al Muzzammil:4]
62

 

 

   Sehingga melantunkan ayat suci Al-Qur‟an dengan perlahan 

memang dianjurkan, selain menambah kesan dalam hati, merdu saat 

didengar dan mempermudah dalam menghafal Al-Qur‟an. 

b. Sarana dan Prasarana 

   Sarana dan prasarana yang digunakan dalam menghafal surat-surat 

pendek menggunakan Metode Muri-Q di MTs Miftahul Ulum yaitu 

masjid, buku pedoman, papan tulis, dan Mushaf. Sarana ini sebagai 

penunjang peserta didik dalam proses menghafal.  

c. Target  

   Target dalam menghafal surat-surat pendek di MTs Miftahul Ulum 

dimulai dari juz 30 dari surat An-Naba‟ sampai surat An-Nas. Proses 

menghafalnya dimulai dari belakang yaitu surat An-Nas. Target ini dibagi 

menjadi 2 bagian antara lain: 

1) Target harian  

Target harian harus dihafalkan oleh peserta didik yaitu 3 sampai 5 

ayat, jika peserta didik tidak dapat memenuhi terget maka cukup 

menghafal sesuai dengan kemampuannya. 
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2) Target bulanan  

Target bulanan yang harus dihafalkan oleh peserta didik yaitu 

3 sampai 5 surat, menyesuiakan dengan panjang dan pendek nya surat. 

Seperti surat Al-Ghasiyah, Al-A‟la, Al-Balad tergolong surat yang 

panjang, maka menghafal 3 surat. Namun seperti surat Ad-Duha, Al-

Kafirun tergolong surat yang pendek maka mengahfal 5 surat.  

    Target ini bertujuan untuk mengontrol peserta didik agar 

dapat mencapai tujuan yang diinginkan, dengan adanya target 

menghafal lebih terarah dan peserta didik menjadi semangat untuk 

mencapai target. Target ini nantinya akan dijadikan syarat kelulusan 

bagi peserta didik kelas 9. 

d. Pengajar  

       Pengajar di MTs Miftahul Ulum memiliki keilmuan yang 

mumpuni dalam mengajar Tahfidzul Qur‟an, karena Sebagian pengajar di 

MTs Miftahul Ulum merupakan alumni pondok pesantren. 

2. Faktor Penghambat  

a. Kemampuan Peserta didik 

    Kemampuan perserta didik yaitu kapasitas peserta didik didalam 

menerima menghafal atau menghafal, setiap peserta didik memiliki 

kemampuan yang berbeda-beda.  
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b. Terdapat Ayat yang Serupa tapi tidak sama  

      Menghafal Al-Qur‟an memerlukan konsentrasi dan ketelitian 

dalam mengingat ayat-ayat nya, tantangan dalam menghafal Al-Qur‟an 

sangat bervariasi salah satunya yaitu terdapat ayat yang serupa tetapi tidak 

sama. Maksudnya adalah pada awal ayat sama dan mengenai peristiwa 

yang sama juga, namun pada pertengahan sampai akhir ayat berbeda. 

Seperti yang terdapat dalam surat An-Nahl 33 dan Al-An‟am 158 sebagai 

berikut: 

 ْٗ ُْ َٕۡو ٌَْظُُش ٓ أَ ٌُ ٱىۡ  َُ إَِّل  ُش َسبِّلَ حَۡأحٍَُِٖ ٍۡ ًَ أَ ٗۡ ٌَۡأحِ ئَِنتُ أَ
ٓ يََٰ ََ 

 [33-33اىْحو:] 
Artinya: tidak ada yang ditunggu mereka (orang kafir) selain datangnya 

para malaikat kepada mereka, atau datangnya perintah tuhanmu.
63

 

 

 ْٗ ُْ َٕۡو ٌَْظُُش ٓ أَ ٗۡ  َُ إَِّل  ئَِنتُ أَ
ٓ يََٰ ََ ٌُ ٱۡى ًَ حَۡأحٍَُِٖ ٗۡ ٌَۡأحِ ًَ َسبَُّل أَ  ٌَۡأحِ

ِج َسبِّلَ   [151-151] الّعبً:بَۡعُض َءاٌََٰ   
 

Artinya: yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat 

kepada mereka, atau kedatangan tuhamu, atau sebagian tanda-tanda 

dari tuhanmu. 

 

   Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut menurut Syaikh 

Abdul Muhsin Al Qasim yaitu membuka mushaf pada setiap ayat yang 

mirip, kemudian lihat dan perhatikan perbedaan pada kedua ayat tersebut. 

Saat muraja‟ah perhatikan perbedaan dari kedua ayat dan tandai perbedaan 

antara keduanya sehingga dapat memahami perbedaan antara keduanya. 
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     Kaidah-kaidah yang dapat membantu menghafal ayat-ayat yang 

mirip antara lain: 

1. Ikhlas karena Allah SWT 

2. Banyak membaca dan memurajaah hafalan Al-qur‟an 

3. Menggunakan satu cetakan mushaf 

4. Berkonsentrasi ketika membaca 

5. Sering membaca kitab atau buku yang menjelaskan tentang ayat-ayat 

yang mirip 

6. Belajar langsung kepada guru yang ahli 

7. Banyak berdo‟a kepada guru yang ahli 

8. Meninggalkan perbuatan maksiat dan dosa.
64

 

c. Lingkungan dan tempat menghafal 

     Dalam menghafal Al-Qur‟an diperlukan kondisi dan suasana yang 

tenang, agar fikiran dapat berkonsentrasi dengan baik dan fokus terhadap 

hafalan. Lingkungan yang ramai dan banyak kesibukan akan mempersulit 

didalam menghafal Al-Qur‟an, karena dapat membuat hati bercabang dan 

memudarkan konsentrasi pikiran.  

      Pemilihan tempat dalam menghafal Al-Qur‟an sangatlah penting, 

selain untuk mendapatakan privasi dan ketenangan juga untuk 

mempercepat proses hafalan. Pemilihan tempat yang dimaksud bukanlah 
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tempat yang memiliki banyak pemandangan, ukiran, dan ornamen. Jika 

sebuah tempat dibatasi dan memiliki udara yang segar dan bersih, maka 

tempat tersebut lebih baik dari pada tempat yang luas, karena tempat yang 

luas akan membuat mata melihat sekeliling dan tidak fokus terhadap 

hafalan. 

      Menghafal Al-Qur‟an lebih diutamakan didalam masjid, karena 

ketika berada di masjid, karena ketika berada dimasjid mata agar tidak 

melihat segala yang diharamkan, telinga tidak mendengar yang 

diharamkan, dan mulut tidak mengucap sesuatu yang diharamkan.
65

 

d.  Orang Tua 

      Selain guru di sekolah orang tua juga memiliki peranan penting 

dalam pendidikan anak, khususnya dalam menghafal Al-Qur‟an. guru 

mendidik dan menjaga anak ketika berada dirumah, sedangkan orang tua 

mendidik dan menjaga anak ketika berada dirumah. kedua hal tersebut 

harus berjalan seimbang, karena ketika anak hanya mendapatkan 

pendidikan disekolah saja maka hasilnya kurang maksimal.  

     Saat anak menghafal Al-Qur‟an dengan baik di sekolah dengan 

baik disekolah dengan didampingi oleh guru, namun saat dirumah anak 

tidak menghafal karena tidak didampingi oleh orang tua, maka hafalan itu 

akan cepat lupa karena tidak diulang kembali saat berada dirumah. 
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BAB V 

 PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

        Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di MTs Miftahul Ulum 

Rambipuji tahun ajaran 2021/2022 maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Penerapan Metode Muri-Q Terhadap Peserta Didik di MTs Miftahul Ulum 

Rambipuji Jember Tahun Ajaran 2021/2022. menghafal ini meliputi 3 

kegiatan, yaitu: Pembukaan, Inti, Penutup. Kegiatan pembukaan dimulai 

dengan membaca do‟a bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. kegiatan inti 

dibagai menjadi 3 bagian, yaitu: Murojaah, Hafalan dan Setoran. Kegiatan 

penutup diakhiri dengan membaca do‟a akhir majelis dan evaluasi yang 

disampaikan oleh guru. 

2. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Peserta Didik Dalam Proses 

Menghafal Al-Qur‟an di MTs Miftahul Ulum Tahun Ajaran 2021/2022. 

Faktor pendukung dalam menghafal surat-surat pendek menggunakan Metode 

Muri-Q yaitu: Metode, sarana dan prasarana, target, pengajar. Sedangkan 

faktor penghambatnya yaitu: kemampuan peserta didik, terdapat ayat serupa 

tapi tidak sama, lingkungan dan orang tua.  
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B. Saran 

Berdasarkan uraian diatas peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

        Dalam proses menghafal surat-surat pendek guru telah menjalankan 

tugasnya dengan baik, Namun harus tetap mengembangkan keilmuannya 

dibidang Al-Qur‟an.  

2. Bagi Peserta Didik 

          Hafalan yang telah dihafalkan dijaga dan dipelihara sebaik mungkin, 

agar nantinya dapat melekat di dalam hati. Semangat dalam menghafal Al-

Qur‟an harus ditambah lagi untuk dapat menambah hafalan yang telah 

dimiliki. Pelajari kembali hukum bacaaan dalam Al-Qur‟an agar bacaannya 

menjadi semakin baik. 

3. Bagi Orang tua 

          Orang tua diharapkan mampu memberikan perhatian lebih terhadap 

anak-anaknya, karena seorang anak membutuhkan perhatian dan 

pendampingan dari orang tuanya.  
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Lampiran Penelitian  1 :    Surat  Keaslian Tulisan 
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Lampiran 2 : Matrik Penelitian 

JUDUL VARIABEL SUB 

VARIABEL 

INDIKATOR SUMBER DATA METODE 

PENELITIAN 

FOKUS 

PENELITIAN 

Penerapan 

Metode 

Murottal Irama 

Qur‟an           

(Muri-Q) 

Dalam 

Menghafal 

Surat-Surat 

Pendek Di Mts 

Miftahul Ulum 

Rambipuji 

Tahun Ajaran 

2021/2022 

 

1. Hafalan 

Surat 

Pendek 

 

 

2. Metode 

Muri-Q  

 

1. Penerapan 

Metode 

Muri-Q 

 

2. Faktor 

pendukung 

dan 

penghambat 

1. Efektifitas 

Metode 

Muri-Q 

Dalam 

Menghafal 

Surat-Surat 

Pendek  

2. Efektifitas 

terhadap 

hasil belajar 

3. Membaca 

4. Mengahafal 

  

1. Primer  

 Kepala 

sekolah 

 Guru  

 Siswa 

 

2. Sekunder 

 Dokument

asi 

 kepustakaa

n 

1. Pendekatan 

penelitian: 

Kualitatif  

2. Jenis penelitian: 

Kualitatif 

deskriptif 

3. Pengumpulan data: 

 Observasi 

 Interview 

 Kajian 

 Dokumenter 

4. Analisis data 

 Data  

 Condensation 

 Data display 

 Conclusion 

5. Validasi data 

Triangulasi  

1. Bagaimana 

Penerapan 

Metode Muri-

Q Terhadap 

Peserta Didik 

di MTs 

Miftahul Ulum 

Rambipuji 

Jember Tahun 

Ajaran 

2021/2022...? 

2. Apa Faktor-

Faktor 

Pendukung 

Dan 

Penghambat 

Peserta Didik 

Dalam Proses 

Menghafal Al-

Qur‟an di MTs 

Miftahul Ulum 

Tahun Ajaran 

2021/2022...? 

 

 



 

 

lampiran 3 : Pedoman Penelitian 

A. PEDOMAN OBSERVASI 

1. Observasi tentang pelaksanaan menghafal menghafal surat-surat pendek 

menggunakan Metode Muri-Q di MTs Miftahul Ulum tahun 2021/2022 

2. Observasi tentang kondisi peserta didik pada saat menghafal menghafal 

Al-Qur‟an menggunakan Metode Muri-Q 

B. PEDOMAN WAWANCARA 

1. Pedoman Untuk Kepala Madrasah 

a. Bagaimana sejarah berdirinya Mts Miftahul Ulum…Bagaimana 

struktur Organisasi di MTs Miftahul Ulum..? 

b. Apa Visi dan Misi Mts Miftahul Ulum…? 

c. Berapa lama bapak menjabat sebagai kepala Mts Miftahul Ulum..? 

d. Apa Kurikulum di MTs Miftahul Ulum..? 

e. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\|tahfidz Qur‟an..? 

f. Kegiatan Tahfidz Qur‟an di Mts Miftahul Ulum itu termasuk kegiatan 

Ekstrakurikuler atau sudah termasuk mata pelajaran..? 

g. Apa tujuan diadakan kegiatan Tahfidz Qur‟an..? 

h. Bagaimana manajemen waktu dalam menghafal Tahfidz Al-Qur‟an…? 

i. Apa konsekuensi bagi peserta didik yang belum mencapai target 

hafalan..? 

j. Bagaimana rencana ke depan dalam kegiatan Tahfidz Qur‟an..? 

2. Pedoman Untuk Guru Mata pelajaran Al-Qur‟an dan Hadits 

a. Berapa lama ibu mengajar mata pelajaran Al-Qur‟an dan Hadits…? 

b. Bagaimana proses persiapan menghafal Tahfidzul Qur‟an..? 

c. Bagaimana pelakasaan menghafal Tahfidzul Qur‟an..? 

d. Bagaimana evaluasi menghafal Tahfidzul Qur‟an…? 

e. Bagaimana pembagian kelas dalam Kegiatan Tahfidz Qur‟an…? 

f. Klasifikasi kelas tahfidz tersebut ditentukan berdasarkan apa..? 



 

 

g. Menurut ibu apa kesulitan dalam menghafal Al-Qur‟an..? 

h. Apa faktor pendukung peserta didik dalam menghafal Al-qur‟an..? 

i. Apa faktor penghambat peserta didik dalam menghafal Al-Quran..? 

j. Bagaimana solusi untuk mengatasi kesulitan yang dialami oleh peserta 

didik dalam menghafal Al-Qur‟an...? 

k. Apa kegiaan lanjutan bagi peserta didik yang telah mencapai target 

hafalan..? 

3. Pedoman Wawancara Untuk Peserta Didik 

a. Apa kamu senang menghafal Al-Qur‟an menggunakan Metode Muri-

Q..? 

b. Apa yang membuat kamu senang menghafal Al-Qur‟an..? 

c. Berapa juz yang sudah dihafalkan..? 

d. Bagaimana cara cepat menghafal Al-Qur‟an..? 

e. Selain di sekolah, apakah dirumah juga menghafal Al-Qur‟an…? 

f. Apakah orang tuamu juga mendukung kamu dalam menghafal Al-

Qur‟an..? 

g. Apa kesulitan dan keunggulan dalam menghafal Al-Qur‟an 

mengguanakan Metode Muri-Q..? 

h. Bagaimana cara menjaga hafalan Al-Qur‟an..? 

C. PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Sejarah Berdirinya Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Rambipuji 

2. Profil Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Rambipuji 

3. Data Guru Madrasah Tsanawiy ah Miftahul Ulum Rambipuji 

4. Data Peserta Didik Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Rambipuji 

5. Foto Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Pelaksaan Menghafal Menghafal 

Al-Qur‟an Menggunakan Metode Muri-Q  

 Lampiran 4: Jurnal Penelitian 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

Lampiran 5: Surat izin Penelitian 

 

 

 

 

  



 

 

Lampiran 6: Surat Penutupan Penelitian 

 

 

 

  



 

 

Lampiran 7: Target hafalan peserta didik 

 

 

 

 

 

  



 

 

Lampiran 8: Wawancara dengan Kepala Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum 

Rambipuji 

 

 

Lampiran 9: Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran Al-Qur‟an Dan Hadits 

 

Lampiran 10: Wawancara Dengan Peserta Didik 

 



 

 

 

Lampiran 11: Pemberian Cindera Mata Kepada Kepala Mts Miftahul 

Sekaligus Penutupan Penelitian 
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