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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini, program menghafal al-Qur’an mulai berkembang. Aktivitas menghafal 

al-Qur’an ini tidak hanya dilaksanakan di negara-negara mayoritas muslim, namun juga 

di laksanakan di negara-negara yang minoritas muslim seperti di Inggris dan Swedia. 

Di Inggris dan Swedia banyak pelajar muslim yang mengikuti kelas tambahan 

pendidikan agama seperti program menghafal al-Qur’an, sejarah peradaban Islam dan 

hukum Islam, di waktu senggang mereka atau di luar jam sekolah formal mereka. 

Pelajar muslim di Swedia mengikuti kelas tambahan di akhir pekan sedangkan pelajar 

muslim di Inggris mengikuti kelas tambahan yang diadakan di mesjid setiap hari senin 

hingga jum’at setelah pulang sekolah. “In some countries children take part in both 

types, as in England and Sweden... our research has established that, in Sweden, 

supplementary classes usually take place at weekends whilst the common British 

practice is for Muslim children and young people attend mosque classes each day of 

the week, monday to friday, after school”. (Berglund & Gent, 2019) 

Pelajar muslim di Swedia dan Inggris yang diwawancarai mengatakan bahwa 

keterampilan yang mereka kembangkan dengan cara membaca dan menghafal al-

Qur’an memiliki dampak positif pada pekerjaan sekolah formal mereka, pendidikan al-

Qur’an telah meningkatkan kemampuan mereka dalam menghafal, meningkatkan 

kepercayaan diri, meningkatkan konsentrasi, berperilaku hormat kepada guru, dan 

berdampak pada pengembangan karakter mereka yang berakaitan dengan kesabaran. 

“Both Swedish and British interviewees most often mentioned that the skills they had 

developed by way of reading, memorising, and reciting the Qur’an had a positive 

impact on their mainstream school work...”. (Berglund & Gent, 2019) 

Sedangkan di Timur Tengah dan Afrika sekolah-sekolah Islam yang 

memfasilitasi penghafalan al-Qur’an telah ada sejak abad ketujuh Masehi. Sekolah-

sekolah tersebut sering disebut sebagai sekolah al-Qur’an dalam bahasa Inggris, karena 

berfokus kepada menghafal al-Qur’an. Sekolah al-Qur’an ini adalah landasan dari 
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sistem pendidikan Islam yang berkembang diberbagai negara Muslim di masa 

prakolonial. “Islamic schools that facilitate memorization of the Qur’an have existed 

in the Middle East and Africa since the seventh century AD. Indeed, these schools were 

the bedrock of a system od Islamic education that flourished in many Muslim countries 

in precolonial times...”. (Boyle, 2004) 

Begitupun di Indonesia, program menghafal al-Qur’an telah mengalami 

perkembangan yang pesat. Program menghafal al-Qur’an tersebar di seluruh wilayah 

Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke, dan telah melahirkan pemuda pemudi 

yang hafal al-Qur’an. Hal ini sebagai tanda akan kemajuan pendidikan Islam dan 

menunjukan bahwa umat muslim di Indonesia masih memperhatikan dan 

mengagungkan kitab suci al-Qur’an dan kesadaran bangsa Indonesia dalam menghafal 

al-Qur’an semakin meningkat. Dapat dilihat dari semangatnya para pemuda dan 

pemudi diberbagai daerah Indonesia yang ingin menggapai kebenaran. Kebenaran yang 

dimaksud di sini adalah al-Qur’an, karena al-Qur’an adalah sumber dari kebenaran. 

“Increasingly, the Indonesian nation’s consciousness rises evev greater. It can be seen 

from  the spirit of youth in verious regions in Indonesia to reach the truth. The truth 

mentioned here is the Qur’an since the Qur’an is the source of truth...” (Sofyan, 2015) 

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Kahf/18 ayat 1  

ِ ال ِذْيْٓ اَْنَزَل َعٰلى َعْبِدِه اْلِكٰتَب َولَْم يَْجعَْل ل  ٗه ِعَوًجا ۜ - ١  اَْلَحْمدُ ّلِِله

Artinya: “Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Kitab (Al-Qur’an) kepada 

hamba-Nya dan Dia tidak menjadikannya bengkok” ( Q.S Al-Kahf/18: 1)1 

Pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus bagi penghafal al-Qur’an 

dengan bentuk pemberdayaan, beasiswa bagi kalangan pelajar. Seperti yang di kutip 

oleh Republika pada hari selasa tanggal 26 Januari 2021, BAZNAS (Badan Amil Zakat 

Nasional) kabupaten Temanggung memberi beasiswa taḥfīẓ al-Qur’an kepada 60 santri 

yang khatam 30 Juz. Pada tahun 2020 Baznas Temanggung juga membantu 300 siswa 

masing-masing menerima Rp. 4.6 juta pertahun. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan 

                                                             
1 Seluruh kutipan ayat al-Qur’an dan terjemahan dalam skripsi ini dikutip dan divalidasi dari Qur’an in Ms Word 

Version 3.0 yang divalidasi peneliti dari muşḥaf resmi kementrian Agama Islam RI, sebagai terbitan tercetak “Al-

Qur’an dan terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019, oleh Tim Lajnah Pentashihan Muşḥaf Al-Qur’an 

Kementrian Agama Republik Indonesia tahun 2019. Selanjutnya penulisan al-Qur’an surat, nomor surat dan ayat 

ditulis seperti contoh ini: Q.S Al-Kahf/18: 1. 
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kualitas pendidikan dan memfasilitasi para santri untuk meningkatkan kemampuan 

menghafal al-Qur’an. (Nursalikah, 2021)  

Tingkat interaksi tertinggi dengan al-Qur’an adalah dengan cara menghafalnya. 

Al-Qur’an memberikan kontribusi yang besar dalam mendorong manusia untuk belajar 

dan menuntut ilmu. (Kardinah, dkk, 2019, hlm 64). Menghafal al-Qur’an merupakan 

internalisasi nilai-nilai Qur’ani ke dalam hati dan perilaku manusia. Pengaruh positif 

dalam menghafal al-Qur’an adalah meningkatkan konsentrasi,  membentuk karakter 

manusia kearah yang lebih baik,  sehingga penghafal al-Qur’an senantiasa dicintai dan 

diberi pertolongan oleh Allah Swt. (Aziz, 2017) Selain itu, menghafal al-Qur’an dapat 

meningkatkan kecerdasan IQ,  kecerdasan kognitif atau prestasi akademik dan dapat 

menstabilkan emosi. (Hayati, dkk, 2018) Al-Qur’an sangatlah istimewa, isi al-Qur’an 

sebagai petunjuk atau pedoman bagi kehidupan manusia hingga akhir zaman. (Hidayat, 

2018, hlm. 9) Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah/2 ayat 2 

 ٢ -ٰذِلَك اْلِكٰتُب ََل َرْيَب ۛ فِيِْه ۛ هُدًى ِلِّْلُمت ِقْيَنَۙ 

Artinya : “Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka 

yang bertakwa” (Q.S Al-Baqarah/2: 2) 

 Al-Qur’an adalah kitab yang memiliki keindahan bahasa dan akan selalu 

dilindungi dan dilestarikan. Allah menjaga kemurniaan al-Qur’an dari suatu perubahan 

dan pergantian dengan menempatkan al-Qur’an di hati orang-orang yang beriman. 

“The Qur’an is a book that has the beauty of language and will always be protected 

and preserved. Allah maintaining the Qur’an’s purity from from a change by placing 

the Qur’an in the hearts of the believers”. (Herwati & Silfia, 2022) Sebagaimana firman 

Allah dalam Q.S Al-Hijr/15 ayat 9 

ْكَر َوإِن ا لَهُ لََحافُِظونَ  - ٩ ْلنَا الذِِّ  إِن ا نَْحُن نَز 

Artinya: “Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Qur’an, dan sesungguhnya 

Kami benar-benar memeliharanya”. (Q.S Al-Hijr/15:9) 

Dengan menghafal al-Qur’an secara tidak langsung telah menjaga 

kemurniannya. Oleh karena itu, para penghafal al-Qur’an dalam menghafal dianjurkan 

untuk menggunakan suatu cara atau metode untuk memperlancar dan memelihara 

hafalannya. “Through memorizing the Qur’an, indirectly, it has been maintaining and 

preserving its purity...”. (Herwati & Silfia, 2022) Saat ini, metode menghafal al-Qur’an 
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yang menarik  menjadi salah satu teknik yang digunakan untuk melestarikan al-Qur’an. 

“From recently on, the interesting rote method has now become one of the techniques 

used during the time spent preserving the Qur’an”. (Aslan, Manullang, & Mardani, 

2021) 

Program menghafal al-Qur’an terus berkembang, tidak hanya diterapkan di 

lingkungan   pesantren, tetapi juga diterapkan di lembaga pendidikan formal maupun 

nonformal. “The tradition of Qur’an memorization continues to advance, not only in 

traditional circles of religious institutions, but in public education and minority settings 

as well”.   (Bensaid & Machouche, 2017)  

 Salah satu lembaga pendidikan yang menerapkan program menghafal al-Qur’an 

adalah Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam (IPAI) Universitas Pendidikan 

Indonesia. Salah satu kebijakan program studi Ilmu pendidikan Agama Islam adalah 

peserta didik diwajibkan menghafal al-Qur’an dan menyetorkan hafalannya kepada 

dosen pembimbing sebanyak 4 Juz, program ini menjadi salah satu syarat untuk 

mendapatkan gelar sarjana pendidikan. Namun kenyataannya, upaya peserta didik 

dalam menghafal al-Qur’an mengalami beberapa kendala. Sehingga proses kelulusan 

peserta didik terkendala dikarenakan hafalan al-Qur’an belum memenuhi target yang 

telah ditetapkan.  

Peneliti melakukan studi pendahuluan kepada beberapa mahasiswa Ilmu 

Pendidikan Agama Islam (IPAI) Universitas Pendidikan Indonesia pada bulan 

Desember 2019.  Ada 2 faktor yang menghambat peserta didik dalam menghafal al-

Qur’an yaitu yang pertama: faktor internal, diantaranya niat menghafal bukan karena 

Allah, sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, fikiran dan hati yang kotor dengan 

kemaksiatan, kurangnya motivasi dan tekad, management waktu yang kurang baik, dan 

kurangnya muroja’a al-Qur’an. Yang kedua : faktor eksternal, yaitu tidak mempunyai 

waktu dan tempat khusus menghafal, lingkungan yang kurang kondusif, berganti-ganti  

muşḥaf atau al-Qur’an, kurang ta’ẓīm kepada al-Qur’an, dan sulit menemukan metode 

yang tepat dalam menghafal al-Qur’an. Seharusnya para mahasiswa sadar akan 

keutamaan menghafal al-Qur’an bukan hanya sekedar untuk memenuhi syarat dan 

target program prodi. Karena sesungguh nya menghafal al-Qur’an sangat bermanfaat 

bagi seluruh aspek kehidupan dunia dan akhirat. Selain itu, program studi Ilmu 

Pendidikan Agama Islam (IPAI) belum mengembangkan metode taḥfīẓ sendiri. 
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Tuntutan menghafal al-Qur’an semakin meningkat, termasuk mahasiswa Ilmu 

Pendidikan Agama Islam UPI. Dengan adanya perkembangan zaman perlu percepatan 

waktu dalam menghafal al-Qur’an, sehingga memerlukan metode menghafal al-Qur’an 

yang tepat.  

Maka dari itu untuk memecahkan masalah yang menjadi penghambat dalam 

menghafal al-Qur’an adalah dengan program pembelajaran taḥfīẓ yang dapat 

membantu dan mendukung mahasiswa dalam menghafal. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan adalah mengkaji metode pembelajaran taḥfīẓ yang dilaksanakan oleh 

lembaga taḥfīẓ. Salah satu lembaga taḥfīẓ al-Qur’an yang telah berhasil menciptakan 

generasi penghafal al-Qur’an adalah Yayasan Laatahzan Al-Muhajirin Cipanas-

Cianjur.  

Yayasan Laatahzan Al-Muhajirin adalah suatu yayasan yang didirikan untuk 

sarana belajar dan mengajarkan al-Qur’an untuk semua masyarakat dari berbagai 

macam kalangan, baik usia muda sampai tua. Hasil dari observasi awal yang peneliti 

lakukan pada hari Jum’at tanggal 28 Februari 2020, Umi Shinta sebagai pengurus 

yayasan mengatakan bahwa usia termuda yang mengikuti program ini berusia 6 tahun 

dan yang paling tua berusia 73 tahun. Yayasan ini telah berdiri selama 6 tahun dan 

telah meluluskan lebih dari seribu santri. Santri yang sedang mengikuti program  pada 

bulan ini adalah angkatan ke 29.  Santri yang mengikuti program di yayasan ini dari 

berbagai daerah Indonesia, bahkan tidak hanya dari Indonesia saja ada santri yang 

datang dari Malaysia, dan Thailand. Dari seribu santri yang berhasil mencapai target 

yaitu kurang lebih 80%. Yayasan ini memiliki  program unggulan, yaitu program 

daurah taḥfīẓ 40 hari hafal 30 juz dan program Taḥsīn. 

Yayasan Laatahzan Al-Muhajirin telah berhasil mencetak generasi-generasi 

Qur’ani dalam waktu yang cukup singkat dengan berbekal metode, untuk metode 

yayasan ini menggunakan metode LAATAHZAN, (L= Lihatlah ayat yang akan di 

hafalkan 5x. A= Amati dan pahami ayatnya 3x. A= Amalkan dengan membaca ayatnya 

10x. T= Tutup dan buka mata disaat membaca 5x. A= Angkat ayatnya kedalam fikiran 

tanpa melihatnya 3x. H= Hiasi bacaannya dengan melihat fokus yang lain. Z= 

Zaharkan sehingga jelas kaidah Taḥsīnnya 10x. A= Akhiri dengan memperdengarkan 

atau menyetorkan 1x. N= Nikmati dalam muraja’a  dan dalam shalat 1x), dan 

LUPAKAN, (L= Lihatlah ayat yang akan dihafalkan sebanyak 10x. U= Ucapkan 
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dengan suara yang terdengar telinga kita 2x, Ulangi dengan melihat dan memahami 

arti 3x, Ulangi dengan merem melek minimal 3x, Ulangi dengan memejamkan mata 

3x, Uji hafalan dengan melihat sesuatu berfokus 9x. PA= Pahamilah arti ayat 5x. KA= 

Kaitkanlah ayat-ayatnya 10x. N= Nyetor ke muḥāfiẓ, nikmatilah dalam solat 1x) yang 

dapat membantu dalam proses menghafal al-Qur’an. Untuk penyetoran hafalan 

yayasan ini menggunakan metode putaran yakni menyetorkan hafalan halaman 

terakhir dari setiap juz. Metode yang digunakan oleh yayasan ini adalah gabungan dari 

berbagai macam metode diantaranya, metode talaqī/muşāfaḥah (tatap muka/face to 

face), metode sima’a (memperdengarkan al-Qur’an), metode muraja’a/taqrīr 

(mengulang hafalan secara terencana), dan metode tafkhīm (menghafal dengan cara 

memahami makna ayat). Penggunaan metode yang bervariasi keunggulannya adalah 

bisa saling melengkapi, mempercepat hafalan dan menghilangkan kebosanan dalam 

menghafal al-Qur’an. Selain itu, penggunaan beberapa metode sangat berpeluang 

memperkuat hafalan al-Qur’an. 

Adanya program 40 hari hafal 30 juz yang dilaksanakan di Yayasan Laatahzan 

Al-Muhajirin Cianjur yang berbekal metode putaran, LAATAHZAN, (L= Lihatlah 

ayat yang akan di hafalkan 5x. A= Amati dan pahami ayatnya 3x. A= Amalkan dengan 

membaca ayatnya 10x. T= Tutup dan buka mata disaat membaca 5x. A= Angkat 

ayatnya kedalam fikiran tanpa melihatnya 3x. H= Hiasi bacaannya dengan melihat 

fokus yang lain. Z= Zaharkan sehingga jelas kaidah Taḥsīnnya 10x. A= Akhiri dengan 

memperdengarkan atau menyetorkan 1x. N= Nikmati dalam muraja’a dan dalam 

shalat 1x) dan LUPAKAN (L= Lihatlah ayat yang akan dihafalkan sebanyak 10x. U= 

Ucapkan dengan suara yang terdengar telinga kita 2x, Ulangi dengan melihat dan 

memahami arti 3x, Ulangi dengan merem melek minimal 3x, Ulangi dengan 

memejamkan mata 3x, Uji hafalan dengan melihat sesuatu berfokus 9x. PA= 

Pahamilah arti ayat 5x. KA= Kaitkanlah ayat-ayatnya 10x. N= Nyetor ke muḥāfiẓ, 

nikmatilah dalam solat 1x) merupakan solusi dan membuka harapan untuk percepatan 

dalam menghafal al-Qur’an.  

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti sangat tertarik untuk meneliti 

tentang metode pembelajaran taḥfīẓ al-Qur’an yang menerapkan metode menghafal al-

Qur’an di salah satu lembaga taḥfīẓ al-Qur’an, penelitian ini berjudul “METODE 

PEMBELAJARAN TAḤFĪẒ AL-QUR’AN MELALUI PROGRAM 40 HARI 

HAFAL 30 JUZ: Studi Deskriptif di Yayasan Laatahzan Al-Muhajirin Cianjur” 



7 
 

Ajeng Pratama Choirunnisa, 2021 

METODE PEMBELAJARAN TAḤFĪẒ AL-QUR’AN MELALUI PROGRAM 40 HARI HAFAL 30 JUZ: Studi Deskriptif di 

Yayasan Laatahzan Al-Muhajirin Cianjur 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

1.2   Rumusan Masalah 

Secara umum yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana metode pembelajaran taḥfīẓ al-Qur’an melalui program 40 hari hafal 30 juz 

di Yayasan Laatahzan Al-Muhajirin Cianjur. Rumusan masalah kemudian 

dikembangkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana perencanaan metode pembelajaran taḥfīẓ al-Qur’an melalui program 

40 hari hafal 30 juz di Yayasan Laatahzan Al-Muhajirin Cianjur? 

2. Bagaimana pelaksanaan metode pembelajaran taḥfīẓ al-Qur’an melalui program 

40 hari hafal 30 juz di Yayasan Laatahzan Al-Muhajirin Cianjur? 

3. Bagaimana evaluasi metode pembelajaran taḥfīẓ al-Qur’an melalui program 40 

hari hafal 30 juz di Yayasan Laatahzan Al-Muhajirin Cianjur? 

1.3 Tujuan 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan serta 

menganalisis metode pembelajaran taḥfīẓ al-Qur’an melalui program 40 hari hafal 30 

juz di Yayasan Laatahzan Al-Muhajirin Cianjur. Adapun tujuan khusus dari penelitian 

ini adalah:  

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan metode pembelajaran 

taḥfīẓ al-Qur’an melalui program 40 hari hafal 30 juz di Yayasan Laatahzan Al-

Muhajirin Cianjur. 

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan metode pembelajaran 

taḥfīẓ al-Qur’an melalui program 40 hari hafal 30 juz di Yayasan Laatahzan Al-

Muhajirin Cianjur. 

3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi metode pembelajaran taḥfīẓ al-

Qur’an melalui program 40 hari hafal 30 juz di Yayasan Laatahzan Al-Muhajirin 

Cianjur. 

1.4 Manfaat 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini mencakup manfaat secara 

teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat 

bagi dunia pendidikan dan menambah ḥasanah keilmuan khususnya bagi penerapan 
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metode pembelajaran taḥfīẓ Qur’an dalam meningkatkan hafalan al-Qur’an. Adapun 

manfaat praktis dari penelitian ini adalah :  

1. Bagi lembaga 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan ilmiah 

yang berkaitan dengan metode pembelajaran taḥfīẓ Qur’an dalam meningkatkan 

hafalan al-Qur’an.  

2. Bagi mahasiswa dan masyarakat. 

Memberi pengetahuan yang lebih maksimal demi bekal kehidupan di dunia dan 

akhirat. 

3. Bagi peneliti. 

Penelitian dapat menambah pengetahuan peneliti tentang metode pembelajaran 

taḥfīẓ Qur’an dan memberikan motivasi dalam meningkatkan hafalan al-Qur’an. 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Skripsi yang berjudul Metode Pembelajaran Taḥfīẓ Al-Qur’an Melalui Program 

40 Hari hafal 30 Juz: Studi Deskriptif di Yayasan Laatahzan Al-Muhajirin Cianjur 

terdiri dari lima bab dan memiliki beberapa sub bab pada setiap babnya. Peneliti 

mengklasifikasin setiap bab yang mana susunan dan rinciannya adalah sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.  

BAB II Kajian Pustaka, berisi landasan teori dari berbagai referensi yang 

berkaitan dengan pokok bahasan penelitian. 

BAB III Metode Penelitian, yang berisi desain penelitian, partisipan dan lokasi 

penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.  

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi tentang temuan 

penelitian yang di peroleh berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data serta 

analisis data dari temuan tentang metode pembelajaran taḥfīẓ al-Qur’an. 
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BAB V Kesimpulan, implikasi dan rekomendasi. Bab ini merupakan bab 

terakhir dimana membahas kesimpulan dari penelitian yang di lakukan dan 

rekomendasi dari penelitian itu sendiri.


