
 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 
2.1 Menghafal Al-Qur’an 

2.1.1 Pengertian Menghafal Al-Qur’an 

Dalam kamus Al-Mutawwir mengungkapkan bahwa menghafal 

dituliskan dengan  lafadz (hamil Qur‟an) yang artinya menghafal al-

Qur‟an (Munawwir, 1997: 297).  Selain itu menghafal al-Qur‟an juga 

bisa diungkapkan dengan kalimat yang diartikan hafal dengan hafalan 

di luar kepala. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

menghafal berasal dari akar kata “hafal” yang artinya telah masuk 

dalam ingatan atau dapat mengucapkan sesuatu di luar kepala tanpa 

melihat buku atau catatan.  

Al-Qur‟an menurut istilah adalah kalam Allah yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad SAW membacanya adalah ibadah, susunan 

kata dan isinya merupakan mu‟jizat, termaktub di dalam mushaf dan 

dinukilkan secara mutawatir. Sedangkan kata al-Qur‟an merupakan 

kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui 

perantara malaikat Jibril yang ditilawahkan secara lisan, diriwayatkan 

kepada kita secara mutawatir (Shihab, 2008: 195-198). 

Setelah melihat definisi menghafal dan al-Qur‟an di atas dapat 

disimpulkan bahwa menghafal al-Qur‟an adalah proses untuk 

memelihara, menjaga dan melestarikan kemurnian al-Qur‟an yang di 

turunkan kepada Rasulullah SAW di luar kepala agar tidak tejadi 

perubahan dan pemalsuan serta dapat menjaga dari kelupaan baik 

secara keseluruhan maupun sebagiannya (Fransiska, 2017: 8-9).  
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Menghafal al-Qur‟an adalah suatu proses mengingat di mana 

seluruh materi ayat (rincian bagian-bagiannya seperti waqaf, dan lain-

lain) harus diingat secara sempurna. Karena itu, seluruh proses 

pengingatan terhadap ayat dan bagian-bagiannya itu mulai dari proses 

awal hingga pengingatan kembali (recalling) harus tepat. Keliru dalam 

memasukkan atau menyimpannya akan keliru pula dalam mengingatnya 

kembali, atau bahkan sulit ditemukan dalam memori (Sa'dulloh, 2008: 

45). 

Definisi tersebut mengandung dua hal pokok, yaitu: pertama, 

seorang yang menghafal kemudian mampu melafadzkan dengan benar 

sesuai hukum tajwid dan harus sesuai dengan mushaf al-Qur‟an. Kedua, 

seorang penghafal senantiasa menjaga hafalannya secara terus menerus 

dari lupa, karena hafalan al-Qur‟an itu sangat cepat hilangnya 

(Nawabuddin, 1992: 16-17). Demikian orang yang menghafal al-Qur‟an 

sekian juz dan kemudian tidak menjaganya secara terus menerus, maka 

tidak disebut sebagai hafidz al-Qur‟an, karena tidak menjaganya terus 

menerus. Begitupula jika ia hafal beberapa juz atau beberapa ayat al-

Qur‟an, maka tidak termasuk hafidz al-Qur‟an. 

2.1.2  Proses Pembentukan Hafalan 

Menghafal al-Qur‟an adalah aktivitas yang kaitannya sangat erat 

dengan kerja memori dalam otak (Susianti, 2016). Adapun seorang 

anak akan lebih mudah menangkap hafalan dengan cara yang 

menyenangkan. Anak perlu melakukan pengulangan-pengulangan agar 

hafalan dapat melekat ke dalam memori otak. Aktivitas menghafal al-
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Qur‟an melibatkan cara kerja memori. Memori dalam otak akan 

menangkap informasi melalui beberapa tahapan.   

Kamal (2017) menjelaskan bahwa dalam memori jangka 

pendek, individu menyimpan informasi selama 15 hingga 30 detik, 

dengan asumsi tidak ada p elatihan atau pengulangan. Jika diulang-

ulang dan diperhatikan lebih mendalam, ia akan teruskan ke 

pemberhentian atau terminal akhir proses ingatan, Long Time Memory 

(LTM). Kapasitas LTM sangat besar sehingga dapat menyimpan 

memori tidak terhingga menghasilkan memory output. Namun, sering 

terjadi kegagalan dalam proses retrieval.  Jika hal itu terjadi pada tahap 

ini, maka ia dianggap lebih mengalami peristiwa lupa.  

Teori menyimpan dimulai dengan menyimpan jangka pendek. 

Schunk (2012) mengatakan bahwa begitu sebuah stimulus diperhatikan 

dan dirasakan, stimulus tersebut akan ditransfer ke memori (kerja) 

jangka pendek (short- tern (working) memory (STM) atau dikenal juga 

dengan sebutan working memory atau WM atau disebut juga memori 

kerja. WM adalah memori kita dari pikiran dasar yang dapat segera 

diakses. WM memiliki dua fungsi: pemertahanan dan penarikan 

(Unsworth & Engle , 2007). Informasi yang datang dipertahankan 

dalam kondisi aktif dalam jangka waktu yang pendek dan diproses 

dengan cara diulang atau dihubungkan dengan informasi yang ditarik 

dari memori jangka panjang Long-tern memory.   
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Schunk (2012) menyatakan bahwa WM itu terbatas durasinya 

jika tidak segera diproses, informasi dalam WM akan menghilang. 

Begitu juga anak akan lupa tentang apa yang telah mereka hafalkan jika 

terlalu lama tidak diulas kembali. Hafalan yag telah didapatkan oleh 

anak akan diulang-ulang disertai dengan pemahaman arti.  Hal ini 

sebagai upaya pencegahan terjadinya lupa ayat yang telah didapat.  

Miller (1956) dalam (Schunk, 2012: 256) mengatakan bahwa 

kapasitas WM tujuh plus atau minus dua item, dimana item-itemnya 

adalah unit-unit yang bermakna seperti kata-kata, huruf-huruf dan 

tuturan-tuturan umum. Jumlah informasi tersebut dapat ditingkatkan 

dengan memotong atau mengkombinasikan informasi-informasi dengan 

cara yang dapat dipahami. Sehubungan dengan cara pikir anak masa 

pra-operasional yang konkret, maka dengan cara gerakan ini diharapkan 

dapat memberi pemahaman yang baik. 

Sejalan dengan prinsip  pendidikan anak, yang bertujuan untuk 

pemenuhan keutuhan perkembangan anak. Latif, dkk (2013:80) 

mengatakan “anak belajar melalui bermain, belajar menyenangkan 

sehingga merangsang anak untuk bereksplorasi dengan menggunakan 

benda-benda (alat main) yang ada di sekitarannya sehingga akhirnya 

anak menemukan ilmu pengetahuan. Schunk (2012: 257) menjelaskan 

bahwa Sternberg menyimpulkan bahwa orang menarik informasi dari 

memori yang aktif dengan melakukan pemindahan terhadap item-item 

secara berurutan.  
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Penggalan ayat tidak melebihi kapasitas WM disampaikan 

dalam waktu yang singkat, kemudian anak mengulang apa yang telah 

dibacakan oleh guru. Anak akan sedikit melakukan kesalahan lafal. Hal 

ini karena pembelajaran masih tergolong mudah. Namun ketika ayat 

ditambah, maka waktu penangkapan akan meningkat sekitar 40 

milidetik per tembahan penggalan ayat. Untuk itu, pembimbingan 

hafalan dilakukan secara perlahan dan bertahap.  

Pada hal tersebut guru harus selalu mengontrol hafalan anak dan 

membimbing anak untuk mengulang-ulangnya. Schunk (2012:257) 

menjelaskan bahwa proses-proses kontrol mengarahkan pengolahan 

infromasi di WM dan gerakan pengetahuan yang keluar dan masuk 

WM. Proses-proses kontrol mencakup pengulangan, prediksi, 

pengecekan, pengawasan, atau pemisahan, dan aktivotas-aktivitas 

kognitif. Pengontrolan hafalan oleh guru dapat dijadikan acuan tolak 

ukur peningkatan hafalan yang didapatkan oleh anak. 

Selain pengontrolan hafalan, pengulangan sangat perlu 

dilakukan. Pengulangan yang terus menerus akan semakin melekatkan 

hafalan yang telah didapat. Hal ini dapat mencegah terjadinya lupa. 

Seperti yang dijelaskan oleh Baddeley (2001) bahwa pengulangan dapat 

mempertahankan informasi dalam WM dan meningkatkan hafalan. 

Selanjutnya Schunk mengatakan bahwa semakin sering fakta, peristiwa, 

atau ide dijumpai, makin kuat representasinya dalam memori. 
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Representasi yang kuat itu nantinya yang akan berlanjut ke 

LTM (Long-Tern Memory) atau memori jangka panjang. Pengetahuan 

yang tersimpan di LTM memiliki beragam kekayaan. Pada LTM 

terdapat memori episodik dan semantik. Memori episodik mencakup 

informasi-informasi yang diasosiasikan dengan waktu-waktu dan 

tempat-tempat tertentu yang bersifat pribadi dan autobiografis. 

Sedangkan memori semantik adalah mencakup informasi dan konsep 

umum yang bersedia di lingkungan sekitar dan tidak terikat pada suatu 

konteks tertentu (Schunk, 2012: 259) 

Berdasarkan teori di atas mengingat kata pertama pada 

penggalan sebuah ayat dan pemahaman arti diperlukan. Fakta bahwa 

kata “alhamdu” ada di urutan ayat pertama dakam surah al-Fatihah 

adalah contoh dari informasi episodik. Sedangkan lafal khamdu yang 

berarti pujian dilambagkan dengan gerakan tangan sungkem merupakan 

contoh dari memori semantik.  

2.1.3 Manfaat dan Keutamaan Menghafal al-Qur’an 

Terdapat beberapa manfaat dan keutamaan tentang 

kedudukan para penghafal al-Qur‟an. 

2.1.3.1 Menghafal al-Qur‟an berarti menjaga otentisitas al-Qur‟an dan 

hukumnya fardhu kifayah, sehingga orang yang menghafal al-

Qur‟an dengan hati bersih dan ikhlas mendapatkan kedudukan 

yang sangat mulia di dunia dan akhirat, karena mereka 

merupakan makhluk pilihan Allah. 
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2.1.3.2 Menghafal al-Qur‟an membentuk akhlak mulia baik bagi pribadi 

sang hafidz maupun menjadi contoh bagi masyarakat luas. Al-

Qur‟an merupakan “hudan li annas” (petunjuk bagi manusia). 

Semakin dibaca, dihafal, dan dipahami, maka semakin besar 

petunjuk Allah didapat.  

2.1.3.3 Menghafal al-Qur‟an meningkatkan kecerdasan. Pada dasarnya 

setiap manusia dibekali dengan bermacam-macam 

potensi/kecerdasan meliputi kecerdasan intelektual, kecerdasan 

emosional, dan kecerdasan spritual (multiple intelligence) 

(Tilome, 2011:1). 

      Dengan menghafal al-Qur‟an seseorang akan terbiasa 

mengingat-ingat setiap huruf, kata dan kalimat. Ia juga menjadi mudah 

memahami kandungannya. Menghafal al-Qur‟an menjadi langkah awal 

bagi seseorang yang ingin menadalami ilmu apapun.  Melihat signifikan 

dan urgensitas menghafal al-Qur‟an, membuka kesadaran dan motivasi 

yang tinggi bagi para pengelola lembaga pendidikan/ lembaga sosial 

keagamaan untuk membuka dan mengembangkan pembelajaran 

tahfidzul Qur‟an.  

2.1.4 Etika dan Adab Menghafal al-Qur’an 

             Dalam menghafal Al-Qur‟an ada etika-etika dan adab yang 

harus diperhatikan. Adapun etika-etika pengahafal al-Qur‟an adalah: 

2.1.4.1 Selalu bersama al-Qur‟an 
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      Di antara etika itu yaitu selalu bersama al-Qur‟an, 

sehigga al-Qur‟an tidak hilang dari ingatannya. Caranya dengan 

terus membacanya melalui hafalan, membacanya dari mushaf, 

atau mendengarkan pembacaannya dari radio atau kaset 

rekaman. 

2.1.4.2 Berakhlak dengan akhlak al-Qur‟an 

 Orang yang menghafal al-Qur‟an hendaknya berakhlak 

dengan akhlak al-Qur‟an seperti halnya Rasulullah Saw. istri 

Nabi Muhammad yaitu Siti „Aisyah pernah ditanya tentang 

akhlak Rasulullah Saw., ia menjawab, “akhlak beliau adalah al-

Qur‟an”. Al-Qur‟an harus menjadi kaca tempat orang dapat 

melihat aqidah al-Qur‟an, nilai-nilainya, etika-etikanya, dan 

akhlaknya agar ia membaca al-Qur‟an dan ayat-ayat itu sesuai 

dengan perilakunya. 

2.1.4.3  Ikhlas dalam mempelajari al-Qur‟an 

  Para pengkaji dan penghafal al-Qur‟an harus 

mengikhlaskan niatnya dan mencari keridhoan Allah SWT 

semata dalam mempelajari dan mengajarkan al-Qur‟an itu. 

Bukan untuk pamer di hadapan manusia dan juga tidak untuk 

mencari dunia (Qardhawi, 1999: 201-203). 

2.1.4.4  Memperindah suara dalam membacanya 

 Memerlukan suara dalam membaca al-Qur‟an adalah 

sunnah jika sesuai aturan-aturan baca yang benar tidak seperti 

ketika melagukan nyanyian-nyanyian biasa dan tidak seperti 
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paduan suara di gereja karena yang seperti itu adalah sesat dan 

menyimpang. 

2.1.4.5 Memelihara hafalan agar tidak lupa  

 Al-Qur‟an mudah dihafal dan juga mudah untuk 

dilupakan. Oleh karena itu, menjadi kewajiban seorang ahli al-

Qur‟an untuk selalau membacanya dan menjaga hafalannya. 

             Imam an-Nawawi menulis dalam at-Tibyaan beberapa adab 

utama penghafal al-Qur‟an, yaitu sebagai berikut: Pertama, hendaknya 

para penghafal al-Qur‟an senantiasa menjaga wudhu dan bersiwak dalam 

setiap interaksinya dengan al-Qur‟an. Baik saat hafalan ataupun 

muraja‟ah. Kedua, hendaknya para penghafal memilih tempat yang 

bersih dan suci. Masjid adalah tempat terbaik yang disepakati para ulama 

karena menghimpun berbagai kemuliaan dan keberkahan. Ketiga, 

dianjurkan untuk menghadap kiblat agar lebih menghadirkan kekhusyuan 

dan ketawadhuan. Keempat, membiasakan beristi‟adzah, memohon 

perindungan kepada Allah dari berbagai gangguan setan yang mungkin 

hadir dalam proses hafalan. Kelima, berpenampilan terbaik sebagai 

penghormatan terhadap kemuliaan dan keagungan al-Qur‟an (Hidayat, 

2018: 29). 

2.1.5 Macam-Macam Metode Menghafal Qur’an Konvensional 

 Adapun beberapa metode menghafal al-Qur‟an yang dapat 

digunakan atau diimplementasikan di lembaga pendidikan formal 
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maupun pendidikan non formal menurut penelitian yang dilakukan 

Nasokah dalam Khoiri, adalah sebagai berikut: 

2.1.5.1 Metode Sima‟i 

 Metode sima‟i, yaitu mendengarkan bacaan untuk 

dihafalkan dengan cara mendengar dari guru yang membimbing 

dan mengajarnya, merekam terlebih dahulu ayat-ayat yang akan 

dihafalkan ke dalam pita kaset sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan secara seksama sambil mengikuti secara perlahan-

lahan. Metode ini akan sangat efektif untuk penghafal tuna netra, 

anak-anak, atau penghafal mandiri atau untuk takrir (mengulang 

kembali) ayat-ayat yang sudah dihafalnya. Tentunya penghafal 

yang menggunakan metode ini, harus menyediakan alat-alat bantu 

secukupnya, seperti tape recorder, pita kaset dan lain-lain. 

2.1.5.2 Metode Wahdah 

 Metode wahdah adalah menghafal al-Qur‟an dengan cara 

menghafal satu persatu ayat al-Qur‟an. Untuk mencapai hafalan 

awal, setiap ayat bisa dibaca sebanyak sepuluh kali, atau dua 

puluh kali, atau lebih sehingga proses ini mampu membentk pola 

dalam bayangan, akan tetapi hingga benar-benar membentuk 

gerak refleks pada lisannya. Setelah benar-benar hafal barulah 

dilanjutkan pada ayat-ayat berikutnya dengan cara yang sama. 

Demikian seterusnya hingga mencapai satu muka. Setelah ayat-

ayat dalam satu muka telah dihafalnya, maka gilirannya 

menghafal urutan-urutan ayat dalam satu muka. Demikian 
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selanjutnya, sehingga semakin banyak diulang maka kualitas 

hafalan semakin representatif. 

2.1.5.3 Metode Kitabah 

 Metode kitabah adalah menuliskan kembali ayat-ayat al-

Qur‟an yang sudah dihafal. Metode ini adalah menghafal dengan 

cara menulis ayat-ayat yang akan dihafalkan di kertas, kemudian 

ayat-ayat tersebut dibaca lalu dihafalkan. Pada metode ini siswa 

terlebih dahulu menulis ayat-ayat yang akan dihafalkan pada 

secarik kertas yang telah disediakan untuknya, kemudian ayat-

ayat tersebut dibacanya sehingga lancar dan benar bacaannya, lalu 

dihafalkannya. 

2.1.5.4 Metode Jama‟ atau Jami‟ 

 Metode jama‟ adalah menghafal bersama-sama yang 

dipimpin oleh seorang guru atau instruktur. Metode jama‟ yaitu 

menghafal secara kolektif, yakni ayat-ayat yang dihafal dibaca 

secara kolektif dipimpin oleh seorang instruktur. Setelah ayat-

ayat itu dapat mereka baca dengan baik dan benar, selanjutnya 

mereka mengikuti bacaan instruktur dengan sedikit demi sedikit 

mencoba melepaskan mushaf (tanpa melihat mushaf) dan 

demikian seterusnya sehingga ayat-ayat yang sedang dihafalkan 

itu benar-benar sepenuhnya masuk dalam bayangannya.  

2.1.5.5 Metode Talqin 
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 Metode talqin yaitu dengan cara guru membaca, kemudian 

santri menirukan dan jika salah dibenarkan oleh guru. 

2.1.5.6 Metode Muraja‟ah 

 Muraja‟ah yaitu mengulang hafalan yang sudah 

diperdengarkan kepada guru atau kyai. Hafalan yang sudah 

diperdengarkan kehadapan guru atau kyai yang semula sudah 

dihafal dengan baik dan lancar, kadangkala masih terjadi 

kelupaan lagi bahkan kadang-kadang menjadi hilang sama sekali.  

2.1.5.7 Metode Gabungan 

 Metode gabungan yaitu menghafal dengan cara 

menggabungkan dua metode atau lebih, misalnya metode sima‟i 

dan kitabah, dan lain-lain.  (Nasokah dan Khoiri Ahmad, 2013) 

    Berdasaran uraian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan 

bahwa dalam proses menghafal al-Qur‟an, ada banyak metode yang 

dapat digunakan. Seorang guru harus pandai dalam memilih metode yang 

cocok dengan peserta didik agar kegiatan menghafal al-Qur‟an menjadi 

efektif dan efesien. Karena setiap anak memiliki cara belajar yang 

berbeda-beda oleh karena itu penting pemilihan metode belajar yang 

tepat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik. 

Sehingga aktivitasnya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan 

karakteristik anak. Oleh karena itu, para pendidik melakukan terobosan 

baru yang diharapkan dapat menyesuiakan dengan minat dan kebutuhan 

peserta didik. Salah satunya yaitu dengan menghadirkan metode Kaisa 
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sebagai salah satu metode yang digunakan untuk menghafalkan al-

Qur‟an.   

 

2.2 Konsep Metode Kaisa   

2.2.1 Pengertian Metode Kaisa 

     Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, metode diartikan sebagai 

cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam 

ilmu pengetahuan dan lain sebagainya), cara kerja yang bersistem untuk 

memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang 

ditentukan. Maka metode memiliki arti suatu jalan yang dilalui untuk 

mencapai suatu tujuan. sedangkan menurut istilah metode adalah jalan 

yang ditempuh oleh seseorang supaya sampai pada tujuan  (Ismail, 

2009: 7-9). Dalam pemakaian yang umum metode diartikan sebagai 

suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan. 

Syah (1995) mengatakan bahwa “metode diartikan sebagai cara 

melakukan suatu kegiatan atau cara-cara melakukan kegiatan 

dengan menggunakan fakta dan konsep-konsep secara 

sistematis”. (h.200).  

 

Dari pengertian tersebut, maka jelaslah bahwa metode 

merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan, maka 

diperlukan pengetahuan tentang tujuan itu sendiri. Perumusan tujuan 

yang sejelas-jelasnya merupakan persyaratan terpenting seorang 

pendidik menentukan dan memilih metode mengajar yang tepat. 
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Willis (2017) menyebutkan bahwa Not everyone learns the 

same way, however, various theories have been presented and tasted in 

the last forty yaers  that classify everyone into certain categories 

depending on their preferre d style of learning. Arti dari kalimat 

tersebut adalah tidak semua orang belajar dengan cara yang sama, 

namun teori telah dipersentasikan dan diuji dalam empat puluh tahun 

terakhir, yang mengklasifikasikan semua orang ke dalam kategori 

tertentu tergantung pada gaya belajar yang mereka sukai.  

Sementara itu, kata “Kaisa” diambil dari nama anak keempat 

dari pasangan Kamaluddin Marsus dan Laili Tri Lestari, Kaisa Aulia 

Kamal. Alasan pengambilan nama “Kaisa” sebagai sebuah nama 

metode adalah pada saat itu Kaisa Aulia Kamal lolos di audisi Hafidz 

Qur‟an yang tayang di stasiun televisi Trans7 dan berhasil merebut 

juara 3 dan juara favorit pada tahun 2014. Kaisa menghafal al-Qur‟an 

dengan metode yang diberikan oleh ibunya, yaitu dengan mendidiknya 

menghafalkan ayat-ayat al-Qur‟an dengan sistem kinestetik atau 

menggunakan gerakan tubuh yang disesuaikan dengan terjemahan ayat 

(Ma‟rufah, 2019). 

Metode Kaisa adalah cara menghafal al-Qur‟an yang 

berorientasi pada hafalan dan pemahaman ayat al-Qur‟an beserta 

artinya melalui gerakan atau kinestetik yang disesuaikan dengan arti 

setiap ayat sehingga memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk 

memahami dan mengingat setiap ayat al-Qur‟an yang diberikan. 

Metode Kaisa adalah salah satu dari sekian banyak metode dalam 
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menghafal al-Qur‟an, namun kekuatan metode Kaisa terletak pada 

pendekatan agar anak menjadi rileks saat menghafal, dan tetap 

mengutamakan tajwid. 

Metode ini sesuai untuk anak karena rentang konsentrasi anak 

masih relatif pendek, dengan gerakan anak tidak harus duduk diam 

mendengarkan tetapi sambil bergerak sesuai dengan arti ayat yang 

dibacakan. Hal ini juga menambah perbendaharaan kata dan gerak 

anak. Ada beberapa kecerdasan yang diasah dalam metode Kaisa yaitu 

kecerdasan linguistik, kecerdasan kinestetik, kecerdasan audio visual, 

dan kecerdasan inter personal. Metode ini sesuai untuk anak kinestetik, 

yang gaya belajarnya lebih menyukai aktivitas fisik, melatih anak intra 

personal untuk bersosialisasi, dan audio visual membantu anak untuk 

lebih mudah menghafal karena belajar dengan mendengar sekaligus 

melihat (Salamah, 2019: 90). 

Metode Kaisa merupakan pengembangan dari metode ummi 

sebagai salah satu metode dalam menghafalkan al-Qur‟an yang di 

ciptakan oleh Ustadzah Laili Tri Lestari yang merupakan istri dari 

Ustadz Kamaluddin Marsus seorang pendiri atau perintis dari sebuah 

wadah yang berpusat di Makassar yaitu Arrahman Qur’anic Learning 

(„AQL) Center yang dibentuk pada 1 Muharram 1430 H (29 Desember 

2008). „AQL merupakan sebuah lembaga yang dipimpin oleh Ustadz 

Bachtiar Nasir, Lc., MM yang memiliki gerakan Islah/perbaikan dan 

Tajdid/pembaharuan bergerak di bidang Dakwah, Pendidikan, Sosial, 
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Ekonomi, Kaderisasi yang bersemangat untuk mengembalikan 

masyarakat umum kepada al-Qur‟an. Dalam penerapannya, metode 

Kaisa tidak hanya sekedar menghafalkan ayat-ayat al-Qur‟an, 

melainkan mengetahui terjemahan ayat yang dihafalkan dalam bentuk 

kinestetik atau gerakan, sehingga metode ini sangat menyenangkan bagi 

anak.  

2.2.2 Sejarah Metode Kaisa 

 Metode Kaisa ini merupakan pertama kali  digagas oleh 

Ustadzah Laili Tri Lestari, wanita kelahiran Bone Sulawesi Selatan, 

sejak tahun 2012 saat mengajar di sekolah Islam Athirah Makassar. 

Metode ini secara resmi diberi nama “Metode Kaisa” pada tahun 2014 

dan mulai dikenal masyarakat Indonesia karena pada saat itu Kaisa 

Aulia Kamal (anak ke-empat dari tujuh bersaudara), dari pasangan 

Ustadz Kamaluddin Marsus dan Ustadzah Laili Tri Lestari lolos di 

audisi Hafizh Qur‟an . Metode ini kemudian disebarluaskan oleh 

Arrahman Qur’anic Learning („AQL) Center melalui Rumah Tdabbur 

Qur‟an (RTQ) tempat metode ini diajarkan di bawah binaan Ustadz 

Bachtiar Nasir.  

Metode gerakan ini merupakan metode ciptaan Laili sendiri 

yang memang menyukai seni. Menurutnya metode ini tercipta untuk 

mempermudah Kaisa dalam menghafal. Setiap kata dalam sebuah ayat 

diberikan gerakan tertentu untuk mempermudah Kaisa menghafal dan 

memahami isi ayat tersebut, misalnya gunung (Jabal) digambarkan 

dengan tangan yang meruncing membentuk segitiga, atau api 
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digambarkan dengan telapak tangan yang mengembangkan dan 

menguncup (Ririn, 2020). 

2.2.3 Langkah-langkah Pembelajaran Metode Kaisa 

Berikut langkah-langkah pembelajaran al-Qur‟an dengan 

metode Kaisa: 

2.2.3.1  Guru memberi salam 

2.2.3.2  Menyiapkan atau memberi aba-aba kepada santri untuk duduk 

rapi proses     belajar mengajar. 

2.2.3.3 Mengabsesi kehadiran santri 

2.2.3.4  Membaca basmalah dan do‟a sebelum belajar 

2.2.3.5  Muroja’ah atau mengulang hafalan 

2.2.3.6 Tambahan hafalan dengan membaca ayat perkata dengan  

gerakan/kinestetik 

2.2.3.7 Menjelaskan hukum tajwid serta maknanya/tafsisrnya 

2.2.3.8 Santri melafalkan ayat secara berulang-ulang sampai ayat 

tersebut dihafal 

2.2.3.9  Satu persatu santri melafalkan ayat sesuai hukum tajwidnya dan 

menerjemahkan perkata 

2.2.3.10 Guru menyimak hafalan ayat yang dihafalkan oleh masing-      

masing santri 

2.2.3.11 Guru membenarkan jika ada kesalahan dengan hukum 

tajwid serta artinya 
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2.2.3.12 Setelah ayat pertama dihafal, guru membimbing santri 

untuk lanjut ke ayat berikutnya dengan perlakuan yang sama 

2.2.3.13 Merefleksi pembelajaran dengan memberi game sambung 

ayat (yaitu  hafalan surat-surat secara berkesinambungan) 

2.2.3.14 Menutup pembelajaran dengan do‟a senandung al-Qur‟an 

dan do‟a  kafaratul majelis secara berjama‟ah (Salamah, 2019: 

126-127). 

Berdasarkan langkah-langkah metode Kaisa di atas, dapat 

diidentifikasi bahwa media yang digunakan berupa media visual, 

auditori, dan kinestetik. Visual anak menggunakan penglihatannya 

untuk memperhatikam gerakan-gerakan yang menggambarkan arti ayat. 

Auditori anak menggunakan pendengarannya untuk mendengar bunyi-

bunyi ayat yang dilafadzkan atau diucapkan oleh gurunya. Sementara 

kinestetik, anak menggunakan gerakan tubuh sebagai simbol dari arti 

ayat yang dihafalkannya.  

Mustafa dan Basri (2016) menjelaskan bahwa dengan 

menggunakan gaya pembelajaran VAK (Visual, Auditorial, dan 

kinestetik), hasil pembelajaran pelajar dijangka mampu mencapai tahap 

optimal. Hal ini karena anak secara langsung melihat, mendengar dan 

bertindak. Anak secara langsung belajar berdasarkan pengalaman. 

Sehingga informasi yang diterima akan muda tersimpan dimemori. 

Menurut Shreenindhi dan Helena (2017: 18) semua anak kecil 

merupakan pembelajar kinestetik. Hal ini sesuai dengan penerapan 
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metode Kaisa. Di mana metode Kaisa merupakan metode yang 

menggunakan gerakan yang disesuaikan dengan arti ayat. 

2.2.4 Keunggulan dan Kelemahan Metode Kaisa 

 Sama halnya dengan merode lainnya, metode Kaisa pun 

memiliki keunggulan dan kelemahan, diantaranya: 

2.2.4.1 Keunggulan Metode Kaisa: 

2.2.4.1.1 Melatih anak dalam mengembangkan kemampuan 

otak kanan dan otak kiri. Otak kanan dilatih dengan 

gerakan, otak kiri dengan menghafal 

2.2.4.1.2 Gerakan membuat anak rileks ketika menghafal dan 

mudah memahami arti setiap ayat 

2.2.4.1.3 Metode ini menarik perhatian anak untuk menghafal 

sehingga suasana kelas menjadi hidup  

2.2.4.1.4 Anak mudah menghafal dan melafalkan ayat 

melalui nada yang digunakan yaitu nada ummi. 

2.2.4.1.5 Penekanan-penekanan nadanya disesuaikan dengan 

hukum tajwidnya 

2.2.4.2  Kelemaham Metode Kaisa 

2.2.4.2.1  Metode ini memerlukan keterampilan khusus guru 

2.2.4.2.2 Memerlukan kesiapan dan perencanaan yang 

matang (Salamah, 2019). 

2.3    Penelitian Relevan 
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Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang 

akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

2.3.1 Penelitian yang dilakukan oleh Maryam (2017) dengan Judul 

penelitian “Studi Komparatif Kemampuan Menghafal al-Qur‟an 

antara Metode Kaisa dan Metode Wafa pada Santri Rumah Tdabbur 

Qur‟an (RTQ) Hombis kota Kendari”. Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian kuantitatif 

dengan metode eksperimen dengan rancangan pretest-posttest control 

group design. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu: a). bahwa tidak 

ada perbedaan kemampuan menghafal al-Qur‟an santri sebelum diberi 

perlakukan metode Kaisa dan metode Wafa. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai signifikan 0,889 sehingga H0 diterima karena nilai 

signifikannya lebih besar dari 0,05, b). Terdapat perbedaan dan 

signifikan  kemampuan menghafal santri sebelum dan sesudah 

diberikan perlakuan diberikan perlakuan metode Kaisa. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,000 sehingga H1 diterima 

karena nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05.
 
 

  
    Perbedaannya dengan penelitian yang saya lakukan adalah: 

pertama, dalam penelitian diatas menerapkan dua metode dalam 

pembelajaran al-Qur‟an yaitu penerapan metode Kaisa dan metode 

Wafa. Sedangkan dalam penelitian ini hanya berfokus pada penerapan 

metode Kaisa dalam pembelajaran al-Qur‟an. Kedua, penelitian 

terdahulu menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode 

eksprimen, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan jenis 
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penelitian kualitatif. Ketiga, penelitian terdahulu meneliti di Rumah 

Tadabbur Qur‟an (RTQ) Hombis kota Kendari, sedangkan penelitian 

ini dilakukan di RTQ Center Punggolaka kota Kendari.  

     Persamaannya dengan penelitian yang disebutkan diatas 

adalah sama-sama menjelaskan langkah-langkah penerapan metode 

Kaisa dalam pembelajaran al-Qur‟an pada santri di Rumah Tadabbur 

Qur‟an kota Kendari.  

2.3.2 Penelitian yang dilakukan oleh Siti Ulil Hidayah (2014) dengan judul 

penelitian “Metode Komunikasi Melalui Bahasa Gerak Tubuh dan 

Lisan pada Materi al-Qur‟an untuk Anak Usia Dini”. Jenis penelitian 

yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. 

Hasil penelitiannya adalah bahwa metode komunikasi melalui isyarat 

tangan, dan bahasa lisan sangat berpengaruh pada materi al-Qur‟an 

untuk anak TK Terpadu Budi Mulia Dua Seturan baik anak normal 

maupun ABK. Metode ini tidak dapat dipisahkan dalam penyampaian 

materi al-Qur‟an karena fungsi dari kedua bahasa tersebut saling 

terkait, diantaranya membantu anak untuk mengingat serta menghafal 

materi ayat al-Qur‟an yang disampaikan oleh guru, serta dapat 

memperaktekannya. Adapun Rekomendasi penelitian ini adalah: Bagi 

peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan komunikasi verbal dan 

komunikasi nonverbal sebaiknya meneliti anak sekolah dasar (SD), 

diantara usia (7-12 tahun), untuk mengetahui apakah metode 
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komunikasi melalui bahasa gerak tubuh dan lisan pada materi al-

Qur‟an efektif diterapkan untuk anak SD atau tidak. 

Perbedaannya adalah penelitian terdahulu metode komunikasi 

yang digunakan hanya untuk beberapa surat tertentu yang berkaitan 

dengan pelajaran agama yang ada materi al-Qur‟annya. Sedangkan 

dalam penelitian saya menggunakan metode Kaisa digunakan untuk 

banyak surat-surat dalam al-Qur‟an tidak berfokus hanya pada satu 

atau dua surat. penelitian terdahulu subjek penelitiannya adalah hanya 

anak usia dini atau TK, sedangkan penelitian saya subjek 

penelitiannya adalah anak usia dini dan usia dasar atau dalam jenjang 

pendidikan TK dan SD. 

Persamaannya dengan penelitian saya yaitu penggunaan 

metode yang menggunakan gerakan bahasa tubuh yang dibuat 

berdasarkan dari cerita atau arti ayat al-Qur‟an yang sedang dihafal. 

2.3.3 Penelitian yang dilakukan oleh Aminatus Solikhah (2019) dengan 

judul penelitian “Implementasi Metode Kaisa dalam Menghafal Juz 

„Amma di TK Darul Qur‟an Al-Karim Karangtengah Baturraden”. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research) yaitu golongan ke dalam deskriptif kualitatif. Adapun hasil 

penelitiannya bahwa implementasi metode Kaisa dalam menghafal 

Juz „Amma yaitu: a). Guru memberikan arahan lingkaran duduk pada 

anak-anak, b). Dimulai dengan surah al-Fatihah, c) Memulai 

muroja‟ah surat kemarin beserta gerakannya yaitu surat at-Takwir, al-

Infitor dan al-Muthaffifin, d). Guru menambahkan 2 ayat baru untuk 
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dihafal dan gerakannya dengan cara talqin yaitu mencontohkan 

terlebih dahulu, e). Menjelaskan isi kandungan ayat melalui dongeng 

atau cerita, f). Pemberian reward. Implementasi dilakukan setiap hari 

menjadi program pembiasaan untuk mempermudah anak dalam 

menghafal juz „amma. 

Persamaannya dengan penelitian saya adalah sama-sama fokus 

pada langkah-langkah penerapan metode Kaisa. Adapun 

perbedaannya yaitu pertama, peneliti terdahulu subjek penelitiannya 

adalah anak usia dini atau TK, sedangkan penelitian saya subjeknya 

adalah anak usia dini atau TK dan SD. Kedua, penelitian terdahulu fok 

us pada penerapan metode Kaisa dalam menghafal al-Qur‟an 

sedangkan penelitian saya fokus pada pembelajaran al-Qur‟an yaitu 

menghafal dan memahami al-Qur‟an melalui metode Kaisa. Ketiga, 

penelitian terdahulu menerapkan metode Kaisa di lembaga pendidikan 

Formal yaitu di TK Darul Qur‟an Al-Karim Karangtengah Baturraden, 

sedangkan penelitian saya dilakukan di lembaga pendidikan non 

formal yaitu di Rumah Tadabbur Qur‟an di RTQ Center Punggolaka 

kota Kendari. 

Dari beberapa paparan singkat tentang hasil penelitian yang telah 

disebutkan di atas peneliti menjelaskan bahwa tidak terdapat kesamaan 

yang signifikan jika dilihat dari pemaparan tentang perbedaan serta hasil 

penelitian-penelitian di atas. Karena dalam penelitian ini difokuskan 
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kepada langkah-langkah penerapan metode Kaisa dalam menghafal al-

Qur‟an di RTQ Center Punggolaka kota Kendari. 

 

 


