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Lampiran 01: Standar Operasional Prosedur RTQ kota Kendari Standar Proses 

Pembeljaran 

Waktu  

 Pembelajaran dilaksanakan dengan durasi minimal selama 60 menit (1 

jam) setiap pertemuan 

 Pembelajaran dilaksanakan minimal dua-tiga kali pertemuan setiap 

pekannya 

Tempat: 

Kegiatan belajar mengajar wajib dilakukan di Rumah Tadabbur al-Qur’an 

yang telah ditetapkan 

Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan selain di tempat yang telah 

ditetapkan, maka harus didahului proses MOU atau persetujuan dari pengurus 

RTQ 

Metode: 

Metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar yaitu metode Kaisa. 

Proses pembelajaran menggunakan pendekatan klasikal. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Tahfidzul Qur’an 

Metode Kaisa Rumah Tadabbur Qur’an 

NO Kegiatan Pembelajaran 
Durasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

1 

Pembuka 

 Ustad/ustadzah mengawali 

pembelajaran dengan salam dan do’a 

 Ustad/usatdzah mengatur posisi duduk 

santri dengan baik, agar proses 

pembelajaran berjalan aktif, interaktif, 

kreatif 

 Ustadz/ustadzah menanyakan kabar 

dan kesiapan belajar santri 

 Yel-yel santri untuk memulai 

pembelajaran dengan semangat 

 Ustad/ustadzah menjelaskan secara 

sederhana tujuan pembeljaran yang 

akan dicapai 

 Ustad/ustadzah dan santri bersama-

sama melakukan murajaah 

15 menit 

Al-Qur’an 

Terjemahan 

Perkata 

(HIJAZ) 

Kitab Tafsir 

(minimal 

tafsir al-

Qur’an al-

‘adzhim dan 

tafsir 

Jalalain) 

Dan 

refenrensi 

lain yang 

relevan 

2 

Inti 

 Ustad/ustadzah membacakan surah an-

Nabaa ayat 1 perkata yag disesuaikan 

dengan gerakan 

 Ustad/ustadzah membacakan surah an-

Naba ayat 1 dengan tartil/perlahan, 

mkhraj, tajwid dan menjelaskan tafsir 

ayatnya 

 Ustad/ustadzah membacakan Qs An-Naba 

ayat 1 beserta arti perkata yang 

disesuaiakn dengan gerakan 

 Ustad/ustadzah mempersilahkan santri 

untuk membacakan Qs An-Naba ayat 1 

dengan perkata dan 1 ayat sempurna 

beserta arti dan gerakannya 

 Ustad/ustadzah membimbing santri untuk 

melakukan pengulangan hafalan tiap 1 

30 menit 



 

ayat minimal 5 kali pengulangan 

 Ustad/ustadzah mengecek untuk 

membenarkan bacaan tiap santri 

 Ustad/ustadzah melanjutkan pembelajaran 

ayat berikutnya dengan memperhatikan 

kaidah 1-6 

 Ice breaking (disesuakan dengan keadaan 

santri) 

 

3 

Penutup 

 Ustad/ustadzah mengevaluasi santri 

dengan menanyakan lafal ayat, nama 

surah, arti kata, halaman 

 Ustad/ustadzah membimbing santri 

untuk murajaah Qs. An-Nabaa 1-3 

 Ustad/ustadzah menyampaikan materi 

tahfidz pertemuan berikutnya 

 Ustad/ustadzah mengabsen dan 

mengisi buku kontrol santri 

 Ustad/usatdzah menyajikan mutiara 

hikmah untuk pembentukan akhlak 

santri 

 Ustad/usatdzah menutup pembelajaran 

dengan do’a dan salam 

15 menit  

 

Lampiran 02: Pedoman Observasi 

PEDOMAN OBSERVASI 

NO 

P 

E 

M 

B 

U 

K 

A 

Kegiatan Pembelajaran 
Keterangan 

YA TIDAK 

1 

Mengatur posisi duduk santri   

Ustad/ustadzah mengawali pembelajaran dengan 

salam dan doa 
  

Menanyakan kabar dan kesiapan belajar santri   

Yel-yel untuk memulai pembelajaran dengan 

semangat 
  

Menjelaskan secara sederhana tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai 
  

Ust/ustadzah dan santri bersama-sama murajaah 

hafalan yang kemarin/surah yang telah dihafalkan 
  



 

2 

I 

N 

T 

I 

Ust/ustadzah membacakan surat al-Mutaffifin ayat 1 

perkata dengan gerakannya seacar berulang-ulang 
  

Ust/ustadzah membacakan aya 1 dengan tartil dan 

sesuai tajwid dan makhraj yang 

Benar 

  

Ust/ustadzah menyampaikan tafsir al-Qur’an (jika 

ada) 
  

Ust/ustadzah mempersilahkan santri membacakan 

ayat 1 al-Mutoffififn dengan sempurna beserta arti 

dan gerakannya. 

  

Ust/ustadzah membimbing santri untuk melakukan 

pengulangan tiap ayat minimal 5 kali 
  

Pemberian ice breaking yang disesuaikan dengan 

keadaan santri 
  

3 

P 

E 

N 

U 

T 

U 

P 

Ust/ustadzah mengevaluasi santri   

Ust/ustadzah membimbing santri murajaah   

Ust/ustadzah menyampaikan materi tahfidz 

berikutnya 
  

Ust/ustadzah menutup pembelajaran dengan do’a 

dan salam 
  

 

Lampiran 03: Pedoman Dokumentasi 

PEDOMAN  DOKUMENTASI 

NO Jenis Dokumentasi 

1 Standar Proses Pembelajaran 

2 Metode Pembelajaran 

3 Pedoman Pelaksanan Pembelajaran 

4 Data santri Rtq  Center Punggolaka kota Kendari  

5 Data pengajar Rtq Center Punggolaka kota Kendari  

6 Sarana dan prasarana RTQ Center Punggolaka kota Kendari  

 

 

 



 

Lampiran 04: Pedoman Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA 

Wawancara dengan pengajar RTQ Center Punggolaka kota Kendari 

1. Apa yang ustad/ustadzah fahami tentang metode Kaisa ? 

2. Apa saja kegiatan yang ust/ustzh dilakukan  diawal pembelajaran atau 

sebelum sebelum melakukan proses pembelajaran al-Qur’an ? 

3. Seberapa pentingkah kegiatan murajaah yang dilakukan oleh santri RTQ 

Center ? 

4. Bagaimana cara ust menyampaikan ayat-ayat al-Qur’an kepada santri untuk 

dihafalkan dengan metode Kaisa? 

5. Berapakali pengulangan materi diberikan pada santri ? 

6. Apa yang ust lakukan jika ditengah proses menghafal al-Qur’an ada beberapa 

santri yang mulai bosan atau jenuh ? 

7. Apa saja kegiatan yang dilakukan diakhir pembelajaran ? 

Wawancara dengan santri RTQ Center Punggolaka kota Kendari 

1. Seberapa sering adik murajaah ayat-ayat al-Qur’an yang sudah dihafalkan ? 

2. Pernah tidak merasa bosan atau jenuh selama proses menghafal al-Qur’an ?  

3. Apa yang dilakukan ust/ustazahnya ketika adik mulai merasa bosan ? 

4. Adakah kesulitan yang adik rasakan selama belajar tahfidzul Qur’an di Rtq 

center? 

 

 

 



 

Lampiran 05: Lembar Hasil Observasi 

NO 

P 

E 

M 

B 

U 

K 

A 

Kegiatan Pembelajaran 
Keterangan 

YA TIDAK 

1 

Mengatur posisi duduk santri √  

Ustad/ustadzah mengawali pembelajaran dengan 

salam dan doa 
√  

Menanyakan kabar dan kesiapan belajar santri √  

Yel-yel untuk memulai pembelajaran dengan 

semangat 
√  

Menjelaskan secara sederhana tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai 
√  

Ust/ustadzah dan santri bersama-sama murajaah 

hafalan yang kemarin/surah yang telah dihafalkan 
√  

2 

I 

N 

T 

I 

Ust/ustadzah membacakan surat al-Mutaffifin ayat 1 

perkata dengan gerakannya seacar berulang-ulang 
√  

Ust/ustadzah membacakan aya 1 dengan tartil dan 

sesuai tajwid dan makhraj yang 

Benar 

√  

Ust/ustadzah menyampaikan tafsir al-Qur’an (jika 

ada) 
√  

Ust/ustadzah mempersilahkan santri membacakan 

ayat 1 al-Mutoffififn dengan sempurna beserta arti 

dan gerakannya. 

√  

Ust/ustadzah membimbing santri untuk melakukan 

pengulangan tiap ayat minimal 5 kali 
√  

Pemberian ice breaking yang disesuaikan dengan 

keadaan santri 
√  

3 

P 

E 

N 

U 

T 

U 

P 

Ust/ustadzah mengevaluasi santri √  

Ust/ustadzah membimbing santri murajaah √  

Ust/ustadzah menyampaikan materi tahfidz 

berikutnya 
√  

Ust/ustadzah menutup pembelajaran dengan do’a 

dan salam 
√  

 

 

 

 

 



 

Lampiran 06: Lembar Hasil Dokumentasi 

NO Jenis Dokumentasi 

1                                Standar Proses Pembelajaran (V) 

2 Metode Pembelajaran (V) 

3 Pedoman Pelaksanan Pembelajaran (V) 

4 Data santri Rtq  Center Punggolaka kota Kendari (V) 

5 Data pengajar Rtq Center Punggolaka kota Kendari (V) 

6 Sarana dan prasarana RTQ Center Punggolaka kota Kendari (V) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 07: Lembar Hasil Wawancara 

 LEMBAR HASIL WAWANCARA 

       Narasumber ke 1 

1. Apa yang ustadzah fahami tentang metode Kaisa ? 

Jawaban: Metode Kaisa itu suatu metode yang memudahkan anak-anak 

menghafal karena mengguankan gerakan, gerakannya itu sesuai dengan 

arti/makna ayat yang dihafalkan, jadi metode ini sangat cocok untuk usia 

anak-anak karena usia mereka itu usia bermain, suka bergerak dan cepat 

bosan. Nah dengan metode Kaisa ini membuat anak-anak senang dan 

bersemangat menghafal al-Qur’an 

2. Apa saja kegiatan yang ust/stzh dilakukan  diawal pembelajaran atau sebelum 

sebelum melakukan proses pembelajaran al-Qur’an ? 

Jawaban: Pertama yang saya lakukan itu mengatur posisi duduk santri, santri 

yang kecil-kecil dan yang pendek dan biasa yang banyak goyangnya duduk di 

depan sedangkan santri yang besar-besar duduk di belakang, supaya rapi 

dilihat dan semua santri juga bisa lihat saya di depan mengajar setelah itu jika 

duduk sudah rapi tapi masih ada santri yang cerita-cerita biasanya saya kasi 

dulu semacam penyemangat seperti tepuk anak soleh, tepuk semangat dan 

sebagainya agar mereka kembali fokus ke depan. Setelah semua santri 

duduknya sudah rapi kegiatan selanjutnya adalah berdo’a. Biasanya santri 

yang kecil-kecil saya panggil ke depan untuk memimpin do’a supaya mereka 

berani. Selanjutnya adalah melakukan mengingatkan kembali hafalan yang 

lalu pada santri. Jadi dalam pembelajaran istilahnya itu appersepsi, jadi 



 

sebelum masuk materi saya tanyakan dulu pada santri kemarin hafalannya 

sampai di mana terus mereka jawab kemarin atau pekan lalu tambah hafalan 

dari ayat 1 sampai ayat 3, terus saya sampaikan bahwa hari ini kita akan 

tambah hafalan dari ayat 4 sampai ayat  6, dan seterusnya. Jadi kita jelaskan 

secara singkat ayat-ayat yang akan dihafalkan pada hari itu. Hafalan anak-

anak di RTQ Center itu sudah sampai surah Al-Mutoffifin, setiap pertemuan 

itu diawal kita murajaah dua surah, misalnya kemarin murajaah surah An-

Nabaa’ dan An-Naaziat, berarti sekarang murajaah surat ‘Abasa dan At-

Takwir. Setelah semua santri murajaah dua surat diawal itu barulah proses 

tambah hafalan. 

3. Seberapa pentingkah kegiatan murajaah yang dilakukan oleh santri RTQ 

Center ? 

Jawaban: Apapun metode menghafal al-Qur’an, kegiatan murajaah harus 

dilakukan untuk menjaga hafalan santri. Karena menurut saya menjaga 

hafalan itu lebih sulit dari pada menambah hafalan. Jadi kalau saya murajaah 

itu wajib sedangkan tambah hafalan sunnah. Bahkan kadang dalam satu kali 

pertemuan itu saya gunakan untuk murajaah sampai waktunya habis, jadi tidak 

ada tambahan hafalan ayat baru 

4. Bagaimana cara ust menyampaikan ayat-ayat al-Qur’an kepada santri untuk 

dihafalkan dengan metode Kaisa? 

Jawaban: Dalam proses menghafal, saya bacakan perkata, misalnya dalam satu 

ayat ada 3 kata seperti di RTQ Center ini sudah masuk surah al-Mutoffifin. 

Jadi setelah dibacakan satu  ayat dengan gerakan kemudian saya bacakan 



 

perkata dengan artinya yang disesuikan dengan gerakan. Contoh wailun 

artinya celakalah (gerakan seperti mengancam), kemudian saya suruh santri 

mengikuti apa yang saya katakan beserta gerakannya sampai mereka hafal 

satu kata itu, kemudian lanjut pada kata berikutnya lil artinya bagi (menaikan 

tangan telunjuk disamping kanan), kemudian kata mutoffifin artinya orang 

yang curang (kedua tangan telunjuk disilangkan ke depan). Setiap kata itu 

dihafal dengan artinya beserta gerakannya. Kemudian dibaca menjadi 1 ayat  

sempurna. Diulang minimal 3 kali sampai semua santri bisa menghafalkan 

ayat tersebut beserta dengan arti dan gerakannya. Dan begitupun dengan ayat-

ayat selanjutnya. Dalam menyampaikan materi a-Qur’an pada santri 

pengenalan tajwid kepada santri itu sangat penting, karena anak-anak itu 

mudah merekam, dan mereka harus dibiasakan menyebut huruf sesuai 

makhrojal hurufnya dan menghafal al-Qur’an sesuai tajwidnya karena mereka 

akan terbiasa menyebut huruf-huruf itu sampai mereka dewasa. Penyampaian 

tafsir ini biasa kita sampaikan  jika dalam ayat yang dihafalkan ada ayat yang 

perlu ditafsirkan atau dijelaskan kepada anak-anak maka kita sampaikan 

supaya mereka mengerti maksudnya. Selain itu jika ada ayat yang berkaitan 

dengan kisah-kisah nabi, seperti dalam surah An-Naazi’at itu menceritakan 

tentang kisah Nabi Musa AS, maka disitu kita ceritakan secara singkat kepada 

anak-anak disela-sela proses menghafal agar mereka juga bisa memahami 

ayat-ayat yang mereka hafalkan 

5. Berapakali pengulangan materi diberikan pada santri ? 



 

Jawaban: Pengulangan ayat-ayatnya ini tergantung dari panjang ayatnya. 

Kalau ayat yang pendek-pendek itu biasa cepat , karena kalau di RTQ Center 

itu anak-anaknya cepat, mungkin karena kebanyakan yang sudah usia SD, 

adapun yang kecil kecil itu menyesuaikan karena mereka jumlahnya lebih 

sedikit. Jadi yang kecil-kecil ini juga terpengaruh karena yang kakak-

kakaknya kan besar-besar suaranya jadi mereka juga semangat 

6. Apa yang ust lakukan jika ditengah proses menghafal al-Qur’an ada beberapa 

santri yang mulai bosan atau jenuh ? 

Jawaban: Biasa memang ada anak-anak yang bosan, kalau saya sudah lihat 

ada anak-anak yang mulai bosan, biasanya saya suruh pijit-pijit temannya, 

atau saya suruh semuanya berdiri, kasi tepuk semangat, tepuk senyum, setelah 

mereka sudah ketawa-ketawa, saya bertanya lagi: masih capek, mereka jawab 

tidak mi sudah itu mulai mi menghafal. Biasanya waktunya 5 menit untuk 

mengembalikan konsentrasi santri 

7. Apa saja kegiatan yang dilakukan diakhir pembelajaran ? 

Jawaban: Diakhir itu dilakukan evaluasi. Evaluasinya itu biasa bentuk 

sambung ayat, misalnya saya suruh mereka sambungkan ayat satu terus 

mereka sambung mi ayat dua dengan gerakan, setela mereka  bacakan ayat 

dua, saya tanyakan kembali apa arti dari ayat yang mereka bacakan tadi, 

begitu. Selain itu biasanya saya kasi pertanyaan dengan membacaan ayat apa 

saja dari setiap semua surah yang sudah dihafalkan sebelumnya. Biasa dari 

surat ini lompat ke surat lain. Tujuannya yaitu supaya ingatan mereka kuat.  



 

Jadi mereka itu lebih banyak waktunya untuk murajaah dibanding tambah 

hafalan, karena setelah tambah hafalan, tambah dua ayat atau tiga ayat. 

Murajaah lagi satu surat  sebelum pulang seperti murajaah surat al-infitor 

kemudian dilanjut murajaah ayat-ayat yang dihafalkan pada hari itu. 

Sebelum ditutup saya menyampaikan dulu materi tahfidz yang akan dihafal 

pada pertemuan selanjutnya, dengan mengatakan kepada anak-anak bahwa 

insyaa Allah kita akan lanjutkan pembelajaran besok atau pekan depan, jadi 

supaya tambah hafalan ayat barunya besok bisa cepat, ayat selanjutnya yang 

mau dihafal dibaca-baca memang di rumah, jadi di RTQ tinggal diperlancar 

dan dipermantap, nah di RTQ itu tinggal dipelajari artinya dan gerakannya.  

 

LEMBAR HASIL WAWANCARA 

Narasumber ke 2 

1. Apa yang ustad fahami tentang metode Kaisa ? 

Jawaban: Metode Kaisa adalah metode menghafal untuk anak-anak, metode 

Kaisa ini metode unik sebenarnya, metode Kaisa ini perannya adalah 

bagaimana adanya metode Kaisa ini mendekatkan anak dengan al-Qur’an 

karena dunia anak kan dunia main, dunia bergerak salah sedikit bergerak sana 

sini, dan anak-anak itu tidak bisa duduk lama, paling kalau duduk lama pasti 

nangis atau bosan. Nah metode gerak Kaisa hadir dengan gerakan-gerakan itu 

sebenarnya ada pendekatan-pendekatan pembelajaran disana, seperti 

pendekatan GEMBROT. 



 

2. Apa saja kegiatan yang ust/stzh dilakukan  diawal pembelajaran atau sebelum 

sebelum melakukan proses pembelajaran al-Qur’an ? 

Jawaban: Terlebih dahulu itu mengatur posisi duduk santri karena disini 

santrinya banyak jadi kami membantu mengatur posisi duduk mereka terutama 

snatri-santri yang masih kecil. Kemudian, Ice breaking juga penting dilakukan 

diawal pembelajaran ini bertujuan untuk menyiapkan semangat santri agar 

terfokus dalam pembelajaran yang akan diajarkan sebentar, karena diawal itu 

santri masih melayang pikirannya, jadi tujuan ice breaking diawal untuk 

mengumpulkan mood, mengumpulkan semangat santri agar betul-betul siap 

mengikuti proses menghafal al-Qur’an, dan itu terbukti jika sudah diberikan 

ice breaking diawal, penyemangat-penyemangat, mereka semua akan fokus di 

depan. 

Kedua adalah membaca doa Untuk melatih kepemimpinan santri juga, 

biasanya salah satu santri saya panggil, ayo siapa yang berani naik ke depan 

pimpin do’a?. Biasanya itu saya menunjuk santri yang kecil untuk pimpin do’a 

karena yang kakak-kakaknya pasti sudah berani. Karena yang kecil-kecil ini 

supaya termotivasi bahwa ternyata mereka diperhatikan juga oleh 

ustadz/ustadzahnya. Untuk melatih kepemimpinan santri juga, biasanya salah 

satu santri saya panggil, ayo siapa yang berani naik ke depan pimpin do’a?. 

Biasanya itu saya menunjuk santri yang kecil untuk pimpin do’a karena yang 

kakak-kakaknya pasti sudah berani. Karena yang kecil-kecil ini supaya 

termotivasi bahwa ternyata mereka diperhatikan juga oleh ustadz/ustadzahnya 



 

Ketiga adalah appersepsi yaitu menanyakan kembali ayat-ayat yang sudah 

dihafalakan kemarin oleh santri-santri. 

Seanjutnya keempat Sebelum masuk pada proses menghafal santri kita 

bimbing untuk murajaah surah dan tambahan hafalan baru yang sudah 

dihafalkan, untuk mengingatkan kembali santri ayat-ayat yang sudah 

dihafalkan sebelumnya agar ayat yang sudah dihafalkan itu tidak hilang atau 

lupa 

3. Seberapa pentingkah kegiatan murajaah yang dilakukan oleh santri RTQ 

Center ? 

Murajaah itu sangat penting dilakukan dalam kegiatan menghafal al-Qur’an, 

kegiatan murajaah ini dilakukan untuk merefleksi bacaan-bacaan ayat yang 

diajarkan sebelumnya. Dan juga untuk menguatkan hafalan santri, sehingga 

muncul feedback dari santri tersebut terhadap pembelajaran yang diberikan 

4. Bagaimana cara ust menyampaikan ayat-ayat al-Qur’an kepada santri untuk 

dihafalkan dengan metode Kaisa? 

Proses menghafal dengan metode ini santri  dibacakan ayat-ayat al-Qur’an 

secara perkata, setiap kata dalam ayat itu dibacakan dan diulang-ulang baru 

gurunya menyebutkan artinya terus dilanjut lagi pada kata kedua dan 

seterusnya sampai selesai satu ayat itu, kemudian dibacakan satu ayat 

sempurna beserta artinya dan gerakannya juga oleh ustadz/ustadzah, 

selanjutnya santri diminta untuk mengulang-ulang bacaan ayat tersebut dan 

artinya sampai lancer. Dalam menyampaikan materi atau ayat-ayat al-Qur’an 

seorang guru harus betul-betul memperhatikan tajwid dalam menyampaikan 



 

ayat al-Qur’an pada santri agar santri bisa mengikutinya dengan benar dan 

sesuai tajwid. Jadi membaca al-Qur’an itu tajwid itu sangat penting, karena 

salah penyebutan huruf itu bisa mengubah arti dan makna al-Qur’an, makanya 

di RTQ Center itu kami tekankan penyebutan mahraj dan tajwid yang benar 

kepada santri RTQ. Ditengah proses pembelajaran kami juga menyampaikan 

atau menjelaskan tafsir dari ayat-ayat yang dihafalkan anak-anak. Atau diakhir 

pembelajaran itu kami kadang menyampaikan mutiara hikmah, 

menyampaikan kisah-kisah, hadis. Karena yang menjadi prioritas pengajar 

RTQ Center dan juga RTQ lainnya adalah bagaimana ayat yang telah santri 

pelajari dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk 

akhlakul karimah pada santri berdasarkan al-Qur’an. hal tersebut  sesuai 

dengan misi RTQ 

5. Berapakali pengulangan materi diberikan pada santri ? 

Iya, Setelah saya bacakan satu ayat dengan sempura, saya perintahkan kepada 

santri untuk mengulang hafalan ayat yang tadi sebanyak 5 kali, setelah itu 

satu-satu santri saya tunjuk untuk membacakan ayat tersebut, santri yang 

tunjuk biasa santri yang belum hafal kalau yang kita lihat sudah hafal biasanya 

sudah tidak ditunjuk lagi karena waktunya hanya satu jam, jadi kita harus juga 

pintar-pintar melihat keadaan santri. 

6. Apa yang ust lakukan jika ditengah proses menghafal al-Qur’an ada beberapa 

santri yang mulai bosan atau jenuh ? 

Jadi pemberian ice breaking itu penting dilakukan bukan hanya diawal 

pembelajaran tapi Ice breaking juga dilakukan dipertengahan pembelajaran, 



 

misalnya santri sudah murajaah satu ayat, kemudain artinya, nah disinilah 

fungsi peadagogik seorang guru, bagaimana dia melihat keadaan santri dalam 

arti sudah lemas, bosan, sudah mulai cerita dengan temannya. Nah di sini 

fungsi guru memberikan ice breking. Nah ice breaking ini juga ice breaking 

yang mendidik anak bukan hanya sekedar main-main saja, contohnya liadani 

yang dinyanyikan dalam bahasa arab, tepuk semangat, menyanyi lagu seperti 

(anak-anak rasul) dan masih banyak lagi. 

7. Apa saja kegiatan yang dilakukan diakhir pembelajaran  

Untuk mengetes hafalan ayat baru santri, sebelum santri pulang ke rumah 

masing-masing terlebihdahulu dilakukan evaluasi, evaluasinya biasanya dalam 

bentuk sambung ayat, atau biasa saya hanya sebutkan artinya kemudian 

mereka bacakan ayatnya sampai mereka betul-betul ingat ayat-ayat yang 

sudah dihafalkan beserta dengan arti dan gerakannya 

Sebelum ditutup saya menyampaikan dulu materi tahfidz yang akan dihafal 

pada pertemuan selanjutnya, dengan mengatakan kepada anak-anak bahwa 

insyaa Allah kita akan lanjutkan pembelajaran besok atau pekan depan, jadi 

supaya tambah hafalan ayat barunya besok bisa cepat, ayat selanjutnya yang 

mau dihafal dibaca-baca memang di rumah, jadi di RTQ tinggal diperlancar 

dan dipermantap, nah di RTQ itu tinggal dipelajari artinya dan gerakannya 

Diakhir pembelajaran itu kami kadang menyampaikan mutiara hikmah, 

menyampaikan kisah-kisah, hadis. Karena yang menjadi prioritas pengajar 

RTQ Center dan juga RTQ lainnya adalah bagaimana ayat yang telah santri 

pelajari dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk 



 

akhlakul karimah pada santri berdasarkan al-Qur’an. hal tersebut  sesuai 

dengan cita-cita RTQ. 

LEMBAR HASIL WAWANCARA 

    Narasumber ke 3 

1. Seberapa sering adik murajaah ayat-ayat al-Qur’an yang sudah dihafalkan ? 

Jawaban: Di RTQ kami sering murajaah, kami murajaah sebelum menghafal 

ayat baru dan sebelum pulang. 

2. Pernah tidak merasa bosan atau jenuh selama proses menghafal al-Qur’an ?  

Jawaban: kalau saya tidak pernah bosan menghafal al-Qur’an 

3. Apa yang dilakukan ust/ustazahnya ketika adik mulai merasa bosan ? 

Jawaban: Kalau misalkan ada teman-teman sudah kayak bosan atau   

4. Adakah kesulitan yang adik rasakan selama belajar tahfidzul Qur’an di Rtq    

center? 

Jawaban:  selama ini belajar belum ada 

LEMBAR HASIL WAWANCARA 

Narasumber ke 4 

1. Seberapa sering adik murajaah ayat-ayat al-Qur’an yang sudah dihafalkan ? 

Jawaban: Murajaah di RTQ itu sering sekali, ustadzah selalu menyuruh kita 

murajaah agar tidak cepat lupa hafalannya. 

2. Pernah tidak merasa bosan atau jenuh selama proses menghafal al-Qur’an ?  

Jawaban: kalau saya tidak pernah bosan, Cuma kadang ada teman-teman di 

samping yang suka menganggu.  

3. Apa yang dilakukan ust/ustazahnya ketika adik mulai merasa bosan ? 



 

Jawaban: Kalau mulai ribut itu, ustadzah langsung menyuruh kita berdiri 

semua, kasi tepuk semangat, tepuk anak soleh dan kadang juga dikasi 

pertanyaan sama ustadzah 

4. Adakah kesulitan yang adik rasakan selama belajar tahfidzul Qur’an di Rtq 

center? 

Jawaban: kalau lagi diganggu sama teman-teman yang lain. 

 

LEMBAR HASIL WAWANCARA 

Narasumber ke 5 

1. Seberapa sering adik murajaah ayat-ayat al-Qur’an yang sudah dihafalkan? 

Jawaban: mengulang hafalan itu sering sekali kita lakukan, seperti surah an-

naba, an-naazi’at dan surah-surah lainnya. 

2. Pernah tidak merasa bosan atau jenuh selama proses menghafal al-Qur’an ? 

Jawaban: saya tidak pernah bosan belajar dengan metode Kaisa 

3. Apa yang dilakukan ust/ustazahnya ketika adik mulai merasa bosan ? 

Jawaban: biasanya langsung ditunjuk, atau biasa juga dikasi yel-yel seperti 

tepuk anak soleh, tepuk senyum, dan menyanyi. 

4. Adakah kesulitan yang adik rasakan selama belajar tahfidzul Qur’an di Rtq 

center? 

Jawaban: kalau lagi diganggu sama teman-teman yang lain. 

 

 

 



 

LEMBAR HASIL WAWANCARA 

Narasumber ke 6 

1. Seberapa sering adik murajaah ayat-ayat al-Qur’an yang sudah dihafalkan ? 

Jawaban: sering, di RTQ sering murajaah dengan teman-teman dan ustadzah. 

2. Pernah tidak merasa bosan atau jenuh selama proses menghafal al-Qur’an ? 

Jawaban: Saya pernah bosan saat menghafal, bosannya itu karena ngantuk, 

mau pulang bobo, karena habis pulang dari sekolah langsung datang mengaji 

jadi mengantuk dan capek 

3. Apa yang dilakukan ust/ustazahnya ketika adik mulai merasa bosan ? 

Jawaban: disuruh berdiri, baru tepuk semgat dan bernyanyi, pernah juga 

disuruh pijit-pijit bahu teman sambil bernyanyi. 

4. Adakah kesulitan yang adik rasakan selama belajar tahfidzul Qur’an di Rtq 

Center? 

Jawaban: kalau lagi capek, sulit masuk di kepala 

 

LEMBAR HASIL WAWANCARA 

Narasumber Ke 7 

1. Seberapa sering adik murajaah ayat-ayat al-Qur’an yang sudah dihafalkan ? 

Jawaban: Sering, murajaah sebelum tambah ayat baru dan sebeum pulang.   

2. Pernah tidak merasa bosan atau jenuh selama proses menghafal al-Qur’an ? 

Jawaban: kadang-kadang bosan, kalau sudah capek.  

3. Apa yang dilakukan ust/ustazahnya ketika adik mulai merasa bosan ? 



 

Jawaban: banyak, biasanya disuruh menyanyi, tepuk semangat dan tepuk anak 

soleh. 

4. Adakah kesulitan yang adik rasakan selama belajar tahfidzul Qur’an di Rtq 

center? 

Jawaban: yang saya rasakan itu tidak ada ji kesulitan 

 

LEMBAR HASIL WAWANCARA 

       Narasumber ke 8 

1. Seberapa sering adik murajaah ayat-ayat al-Qur’an yang sudah dihafalkan ? 

Jawaban: iya sering disuruh sama ustadzah murajaah ayat-ayat yang sudah 

dihafal. 

2. Pernah tidak merasa bosan atau jenuh selama proses menghafal al-Qur’an ? 

Jawaban: tidak pernah  

3. Apa yang dilakukan ust/ustazahnya ketika adik mulai merasa bosan ? 

Jawaban: disuruh pijit-pijit teman didepan, tepuk semangat dan bernyanyi 

4. Adakah kesulitan yang adik rasakan selama belajar tahfidzul Qur’an di Rtq 

center? Jawaban: tidak ada. 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 08: Dokumentasi/Foto 

 

 

 

 

 

 

 

Persiapan sebelum proses pembelajaran dimulai, ustadzah Mengatur 

posisi duduk santri 

 

Murajaah bersama sebelum menambah hafalan 

Gedung RTQ Center Punggolaka kota Kendari 



 

 

 

 

 

 

   

Kegiatan proses pembelajaran 

Kegiatan menghafal al-Qur’an dengan metode Kaisa 

Kegiatan menghafal al-Qur’an dengan metode Kaisa 



 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Santri RTQ Center Punggolaka 

Wawancara dengan Santri RTQ Center Punggolaka 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan pengajar RTQ Center Punggolaka 

Wawancara dengan pengajar RTQ Center Punggolaka 
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