
 
 
 
 

BAB II 

 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Hasil Belajar 

 

1. Pengertian Belajar 

 

Belajar merupakan salah satu usaha untuk mendapatkan perubahan 

 

perilaku. Perubahan ini diperoleh dari pengalaman-pengalaman seseorang dalam 

 

berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam kontek ini maka dapat dipahami 

 

bahwa lingkungan merupakan faktor yang mempengaruhi dalam perubahan 

 

perilaku individu. 

 

Oemar Hamalik mengemukan pengertian belajar merupakan suatu 

bentuk perubahan atau perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan 

dalam cara-cara bertingkah laku yang baru itu, misalnya dari tidak tahu 

menjadi tahu, timbulnya perubahan sikap, kebiasan-kebiasan, 

keterampilan. Kesanggupan menghafal, perkembangan sifat-sifat sosial,  

emosional dan pertumbuhan jasmani.
1 

 

Pengertian tentang belajar dikemukakan pula oleh Winkel sebagaimana 

 

yang dikutip oleh Kadir dalam bukunya pisikologi belajar yang menyatakan 

 

bahwa: 

 

Belajar adalah aktifitas mental/ psikis yang berlangsung dalam interaksi 
yang aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan 
dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai sikap.  

Perubahan itu bersifat relative konstan dan berbekas.
2 

 

Belajar merupakan suatu proses yang dilakukan individu untuk melakukan 

 

suatu perubahan. Perubahan karena proses ini Nampak pada tiga aspek, yaitu 

 

aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Aspek kognitif ini kepada belajar akan 

 

mengalami perubahan dari tidak tahu menjadi tahu. Pada aspek afektif, yaitu  
 

1 Oemar Hamalik, Kurikulum dan pembelajaran, (Jakarta:Bumi Aksra, 2004) h. 21,
  

2 Abd. Kdir, Psikologi Belajar, (Kendari: Primatama Sultra, 2007), h, 12.
 

 

9 
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terjadinya perubahan pada belajar dari tidak sopan menjadi sopan, sedangkan pada 

aspek pisikomotorik adalah terjadinya perubahan pada pembelajaran yakni dari 

tidak bisa melakukan sesuatu menjadi bisa melakukan. 

 

Belajar adalah proses yang mengkehendaki adanya perubahan dalam diri 

seseorang, apakah itu perubahan kebiasaan, perubahan pengetahuan maupun 

perubahan sikap/ kepribadian. “keberhasilan belajar peserta didik tidak semata- 

 

mata ditentukan oleh minat, perhatian dan motifasi belajarnya”.
3

 Belajar adalah 

suatu proses yang harus dan dituntut tetap ada dalam diri manusia. “dengan 

belajar manusia akan menjadi lebih baik tidak terjebak pada kesalahan atau 

kegagalan yang sama, cerdas, bijak, adil, taat kepada Allah SWT. juga mendapat 

 

suatu pengalaman lainnya”.
4 

 

Surapranata mengemukakan bahwa perubahan individu setelah belajar 

meliputi: 

 

1. Sifat intersional yang merupakan perubahan karena pengalaman 

perubahan yang dilakukan peserta didik. 

 
2. Sifat positif aktif di mana positif pada perubahan yang bermanfaat dan 

aktif yang berarti kegiatan pembelajaran dilakukan oleh siswa sendiri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 Ahmad Rohani, H.M. Pengelolaan Pengajaran, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h.
 

170 
4 Muhammad Alim. Pendidikan Agama Islam, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006),

 

h. 4. 
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3. Sifat efektif fungsional yang berarti memberikan pengaruh dan 

manfaat bagi peserta didik secara pribadi dan dapat dimanfaatkan 

kapanpun manakala dibutuhkan.
5

 

 

Kebiasaan belajar dari segi cara belajar, waktu belajar, keterangan belajar, 

suasana belajar merupakan faktor penunjang keberhasilan belajar peserta didik. 

Kebiasaan itu perlu diketahui oleh guru, bukan hanya utnuk menyelesaikan 

masalah pengejaran dengan kebiasaan yang menunjang prestasi atau sebaliknya. 

Kebiasaan belajar yang salah harus diperbaiki dan ditinggalkan serta guru 

mencoba mengembangkan kebiasaan belajar peserta didik, guru harus 

menggunakan tekhnik observasi atau pengamatan terhadap cara belajar misalnya 

cara membaca buku, cara mengerjakan tugas, cara menjawab pertanyaan, cara 

memecahkan masalah, cara diskusi dan sebagainya. 

 

2. Pengertian Hasil Belajar 

 

Hasil dari proses belajar disebut sebagai hasil belajar yang dapat dilihat 

 

dan diukur. Keberhasilan seseorang di dalam mengikuti satuan program pada 

suatu jenjang pendidikan tertentu dapat dilihat dari hasil belajarnya dalam 

program tersebut. Belajar sesuatu diperlukannya kondisi yang mempengaruhi 

belajar, meliputi kondisi internal yang ada pada diri orang yang belajar dan 

kondisi eksternal saat siswa belajar. Hasil belajar merupakan tujuan akhir yang 

ingin tercapai setelah terjadinya kegiatan belajar mengajar antara peserta didik 

dan pendidik, untuk lebih memperoleh gambaran yang jelas mengenai belajar, 

 
 

5 Sumarna Surapnata, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Bandung: Armico, 2003),
 

 
h.27 
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peneliti mengutip beberapa pendapat mengenai hal itu, dan diuraikan secara jelas 

sebagai berikut: 

 

Tim menyusun buku pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia 

mendevinisikan bahwa hasil belajar adalah “yang telah dicapai dalam proses 

pembelajaran”.
6

 Sedangkan Ridwan Mengatakan, “nilai akhir yang telah 

 

dicapai”.
7

 Pendapt lain yang di ungkap oleh J.S Badudu dan Sultan Muhammad 

Zain mengatakan bahwa. “hasil belajar adalah nilai yang dicapai pada apa yang 

dikerjakan atau yang sudah diusahakan”.
8

 Diketahui bahwa hasil belajar adalah 

hasil usaha yang dilakukan terhadap sesuatu dengan tolak ukur dari adanya nilai 

yang diperoleh. 

 

Beberapa kutipan di atas, dapat dijelaskan bahwa hasil belajar adalah 

nilai yang diperoleh individu dan mengalami perubahan tingkah laku dari tidak 

tahu menjadi tahu, serta dari tahu menjadi lebih tahu dengan ciri-ciri sebagai 

berikut: 

 

a. Memperoleh perubahan yang disadari, artinya individu yang 

melakukan proses belajar menyadari bahwa pengetahuan, sikap dan 

keterampilannya akan bertambah dan memperoleh atas hasil 

usahanya. 

 

b. Perubahan yang bersifat funsional, artinya perubahan itu dapat 

memberikan manfaat bagi yang berkaitan. 

 
 
 

 

6 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h.1009
  

7 Ridwan, Pembelajaran (online) (Wodpres.Com, diakses 06 April 2017), 2016
  

8 Js Badudu, Sultan Muhammad Zain, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar 
Harapan, 2004), h.1088
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Hal ini berarti, hasi belajar merupakan perubahan yang bersifat 

permanen, artinya perubahan itu paling tidak berlaku untuk masa tertentu. Selain 

itu, hasil belajar akan diperoleh perubahan yang bertujuan dan terarah, karena 

akan ada sesuatu yang akan dicapai dan semua perubahan belajar tersebut harus 

diarahkan pada pencapaian tujaun. 

 

Dengan demikian pentingnya hasil belajar berhubungan erat dengan 

perubahan yang diperoleh anak didik. Tanpa proses belajar, pendidikan tidak akan 

pernah belajar. Kutipan dari Muhibban Syah yang mendevinisikan belajar bagi 

perkembangan manusia merupakan. “perubahan dan kemampuan untuk 

 

berubah”.
9

 Catatan itu mengandung arti bahwa hasil belajar merupakan suatu 

proses yang bertujaun untuk memperoleh perubahan, dan perubahan yang 

diperoleh anak didik adalah berupa nilai sebagai bukti akan adanya perubahan. 

Kutipan dari Syamsuddin Makmun mengatakan bahwa, “belajar adalah dalam 

konteks belajar bersifat funsional dan structural material dan behavioural dan 

 

keseluruhan pribadi”.
10

 Dan nilai yang diperoleh individi dalam kegiatan 

pembelajaran dapat menambah pengalaman. 

 

Pendapat ini menjelaskan bahwa hasil belajar adalah hasil yang diperoleh 

seseorang berupa kemampuan memahami, memiliki keterampilan dan perubahan 

sikap anak didik. Menurut Adi Kususma bahwa, “hasil belajar merupakan 

 

perwujudan dari bakat dan kemampuan yang diperoleh”.
11

 Hal ini karena, bakat 
 
 
 

9 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 93
 

10
 Udin S. Winartaputra, Teori Belajar Dan Pembelajaran, (Jakarta: Universitas Terbuka, 

2007), h. 171 
11 Adikusuma, Kamus Lengkap Populer, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2003), h.288
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dan kemampuan menentukan hasil dari usaha yang diperoleh seseorang. Orang 

yang memiliki bakat matematika diharapkan utnuk mencapai hasil belajar 

menonjol dibidang matematika, dan hasil belajarnya merupakan cerminan dari 

bakat yang dimilikinya. 

 

Hasil belajar dalam bidang tertentu, merupakan perwujudan dari bakat 

khusus yang dimiliki. Hanya bakat khusus yang memperoleh kesempatan untuk 

berkembang sejak dini melalui latihan, dukungan oleh fasilitas, dan disertai minat 

yang tinggi sehingga akan terealisasikan dalam kemampuan dan menghasilkan 

prestasi yang unggul. 

 

Berdasarkan seluruh urain di atas dapat disimpulkan bahwa hasi belajar 

adalah nilai yang diperoleh dari kemampuan dan bakat seseorang, sehingga 

diperoleh pengetahuan, sikap maupun keterampilan yang mengakibatkan 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari kegiatan belajar. Tujuaun pembelajaran 

yang tertuang dalam hasil belajar merupakan diskripsi tentang perubahan perilaku 

yang diinginkan atau diskripsi produk yang menunjukan bahwa belajar telah 

terjadi. Perumusan tujuan pembelajaran itu adalah hasil belajar yang diinginkan 

pada diri pembelajaran, agak lebih rumit untuk diamati dibandingkan dengan 

tujuan yang lainnya, karna tujuan pembelajaran tidak dapat di ukur secara 

langsung. Jadi yang dimaksud hasil belajar adalah sesuatu yang telah dicapai oleh 

siswa setelah mengikuti pembelajaran yang berarti nilai ulangan, khususnya 

dalam penelitian ini adalah nilai tes sikap akhir siklus. 

 

Hasil belajar siswa dapat diketahui memlalui pelaksanaan evaluasi atau 

assessment karena dengan cara itulah dapat diketahui tinggi rendahnya hasil 
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belajar siswa atau baik buruknya hasil prestasi belajarnya. Disamping itu evaluasi 

berguna pula untuk mengukur tingakat kemajuan yang dicapai oleh siswa dalam 

suatu kurun waktu proses belajar tertentu, juga untuk mengukur posisi atau 

keberadaan siswa dalam kelompok kelas serta mengetahui tingkat usaha belajar 

siswa. 

 

Adapun ragam evaluasi yang dapat dilakukan untuk mengukur hasil 

belajar siswa adalah sebagai berikut: 

 

a. Pretest adalah evaluasi yang dilakukan guru secara rutin pada setiap 

akan memulai penyajian materi baru. Tujuannya adalah 

mengidentifikasi taraf pengembangan siswa mengenai bahan yang 

akan disajikan. 

 
b. Pos test adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan guru pada setiap 

akhir penyajian materi. Tujuannya untuk mengetahui taraf penguasaan 

siswa atas materi yang telah disajikan. 

 
c. Evaluasi diagnostic adalah evaluasi yang dilakukan setelah selesai 

penyajian sebuah satuan pelajaran. Tujuannya adalah untuk 

mengidentifikasi bagian-bagian tertentu yang belum dikuasai siswa. 

 
d. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir 

penyajian suatu pelajaran atau modul. Tujuan untuk memperoleh 

umpan balik yang sama dengan evaluasi diagnostic, yaitu untuk 

mengetahui kesulitan belajar siswa, 
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e. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengukur 

kinerja akademik atau prestasi belajar siswa pada akhir periode 

pelaksanaan program pengajaran. 

 

f. EBTA dan EBTAMAS adalah alat penentu kenaikan status siswa.
12 

 

Ada beberapa factor yang mempengaruhi hasil belajar siswa antara lain: 

 

1) Factor internal 
 

2) Factor eksternal
13

 
 

1) Faktor-Faktor (internal) 

 

a) Faktor jasmani. 

 

Kondisi fisik merupakan factor yang dapat mempengaruhi siswa dalam 

proses belajar, siswa yang dalam kondisi sehat jasmaninnya akan berada dengan 

siswa yang tidak sehat jasmaninya, karena belajar memerlukan kecakapan, 

keterampilan dan kemampuan berfikir, selain itu tidak kesempurnaan panca indara 

juga dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa, misalnya: cacat mata, telinga dan 

sebagainya. Karena kualitas panca indra merupankan syarat sebagai suatu proses 

pembelajaran adalah pendengan dan penglihatan. 

 

b) Bakat 

 

Bakat juka merupakan factor interal yang banyak mempengaruhi prestasi 

belajar siswa, setiap bakat inilah yang dapat memungkinkan siswa berkembang 

sesuai dengan keinginannya, setiap manusia memiliki bakat yang berbeda-beda, 

untuk mengembangkan bakat yang dimiliki, seseorang harus mendapatkan 

 
 

12 Muhibbinsyah, Psikologi pendidikan Dengan Pendekatan baru, (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2002), h. 136

  

13 Slameto, Belajar dan Fakta-Fakta Yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 
h.52-54
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bimbingan dan pengarahan yang efektif sebab kalau tidak, maka bakat tersebut 

tidak dapat berkembang. 

 

c) Kecerdasan 

 

Setiap individu yang lahir memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, 

kecerdasan dapar mempengaruhi cara berfikir dan kemampuan beradaptasi 

dengan berbagai masalah yang dihadapi, oleh karena itu siswa akan berhasil jika 

dalam dirinya ada dorongan untuk belajar. 

 

d) Minat 

 

Minat adalah suatu gejala psikis yang ada pada seseorang yang 

direalisasikan dengan senang dan menunjukan perhatian dengan perasaan dan 

perhatian yang berpusat pada suatu obyek. Sehingga seseorang tersebut 

mempunyai kecenderungan untuk melakukannya dan belajar dapat belajar dapat 

berjalan dengan baik bila disertai dengan minat. 

 
e) Motivasi 

 

Motivasi adalah dorongan dalam diri yang menimbulkan kekuatan 

individu untuk bertingkah laku guna memenuhi kebutuhan seseorang (siswa) akan 

berhasil dalam belajar jika pada dirinya terdapat dorongan atau keinginan untuk 

belajar. 

 

2) Factor-faktor eksternal 

 

a) Keluarga 
 

 

Keluarga adalah ayah, ibu dan anak-anak serta family yang 

menjadi penghuni rumah, semua kondisi yang ada dalam keluarga seperti 

tinggi rendahnya pendidikan orang tua, besar kecilnya penghasilan, cukup 
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kurangnya perhatian orang tua keanak, akrab tidaknya hubungan orang tua 

 

keanak atau antara ayah dan ibu dan lain sebagainnya. Yang semua ini 

 

dapat mempengaruhi pencapaian hasil belajar anak, begitu juga dengan 

 

kondisi rumah serta keadaan cuaca. 

 

b) Sekolah. 

 

Keadaan sekolah seperti tempat belajar turut mempengaruhi 

tingkat keberhasilan belajar seperti kualitas guru, metode pengajaran, 

kasesuaian kurikulum, keadaan sarana dan prasarana dan sebagainya. c) 

Masyarakat 

 

Keadaan masyarakat juga mempengaruhi prestasi belajar jika 

kondisi masyarakat tidak mendukung pendidikan maka prestasi belajar 

akan menurun. Contoh jika di sekitar tempat tinggal terdiri dari orang-

orang yang mendukung pendidikan yang rata-rata anaknya bersekolah dan 

baik moralnya, hal ini dapat memotivasi anak-anak untuk lebih giat 

belajar, dan sebaliknya apabila tinggal di lingkungan banyak anak-anak 

yang tidak baik moralnya jarang yang bersekolah serta banyak 

penganguran. Hal ini akan mempengaruhi semangat belajar atau 

masyarakat yang tidak menunjang sehingga motivasi belajar berkurang. d) 

Lingkungan sekitar 

 

Keadaan lingkungan tempat tinggal, juga sangat penting dalam 

mempengaruhi prestasi belajar, keadaan lingkungan, bangunan rumah, 

suasana sekitar, keadaan lalu lintas, iklim dan sebagainya 
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B. Pengertian Metode Menghafal 

 

Metode berasal dari kata method dalam bahasa Inggris yang berarti cara. 

Metode adalah cara yang tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu. Selain itu, 

Zuhairi juga mengungkapkan bahwa metode berasal dari bahasa Yunani (Greeka) 

yaitu dari kata “metha” dan “hodos”. Metha berarti melalui atau melewati, 

sedangkan kata hodos berarti jalan atau cara yang harus dilalui atau dilewati untuk 

 
mencapai tujuan tertentu.14 

 

Kata menghafal juga berasal dari kata 

 

 

 اظفح itrareb gnay –يحفظ –حفظ
 

menjaga, memelihara dan melindungi.
15

 Dalam kamus Bahasa Indonesia kata 

menghafal berasal dari kata hafal yang artinya telah masuk dalam ingatan tentang 

pelajaran atau dapat mengucapkan di luar kepala tanpa melihat buku atau catatan 

lain. Kemudian mendapat awalan me- menjadi menghafal yang artinya adalah 

 

berusaha meresapkan ke dalam pikiran agar selalu ingat.
16

 Kata menghafal dapat 

disebut juga sebagai memori. Dimana apabila mempelajarinya maka membawa 

seseorang pada psikologi kognitif, terutama bagi manusia sebagai pengolah 

informasi. Secara singkat memori melewati tiga proses yaitu perekaman, 

penyimpanan dan pemanggilan.
17 

 
 
 
 
 
 
 

 
14 Zuhairi, Metodologi Pendidikan Agama (Solo: Ramadhani, 2007), h. 66.

 
 

15 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Cet-2; Jakarta: PT. Mahmud Yunus 
Wadzuhryah,2007), h. 105.

 
 

16 Desy anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Cet-1; Surabaya: Amelia, 2003), h.
  

318. 
17

Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, Edisi Revisi (Cet-22; Jakarta: 
Remaja Rosda Karya, 2005), h. 63. 
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Metode hafalan (makhfudzat) adalah suatu teknik yang digunakan oleh 

seorang pendidik dengan menyerukan peserta didiknya untuk menghafalkan 

 

sejumlah kata-kata (mufradat) atau kalimat-kalimat maupun kaidah-kaidah.
18

 

Menurut Ahmad Warson Munawwir kata “menghafal” dalam bahas 

Arab adalah “hifzh”. Kata ini berasal dari fi’il (kata kerja): hafizha – yahfazhu 

 

– hifzhan. Jika dikatakan, hafizha asy-syai’a, artinya menjaga (jangan sampai 

rusak), memelihara dan melindungi. Namun jika dikatakan, hafizha as-sirra, 

artinya katamahu (menyimpan). Dikatakan, hafizha addarsa, artinya 

 

istazhharahu (menghafal).
19 

 

Sedangkan menurut Muhaimin dkk, menghafal adalah suatu metode 

yang digunakan untuk mengingat kembali sesuatu yang pernah dibaca secara 

benar seperti apa adanya. Metode tersebut banyak digunakan dalam usaha 

untuk menghafal Al-Qur’an dan Al-Hadits. Ada empat langkah yang perlu 

dilakukan dalam menggunakan metode ini, antara lain: 

 

1. Merefleksi, yakni memperhatikan bahan yang sedang dipelajari, baik 

dari segi tulisan, tanda bacannya dan syakalnya; 

 
2. Mengulang, yaitu membaca dan atau mengikuti berulang-ulang apa 

yang diucapkan oleh pengajar; 

 
3. Meresitasi, yaitu mengulang secara individual guna menunjukkan 

perolehan hasil belajar tentang apa yang telah dipelajari; 

 
 
 
 
 
 

 

18
Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 2006), h. 209. 

19 Warson Munawwir Ahmad, kamus bahasa (surabaya ,2007), h 279
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4. Retensi, yaitu ingatan yang telah dimiliki mengenai apa yang telah 

dipelajari yang bersifat permanen.
20

 

 
Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa metode menghafal 

dapat diartikan sebagai cara yang tepat dan cepat dalam pengajaran. 

 

a. Pengertian Metode Wahdah 

 

Adapun yang dimaksud dengan metode ini, yaitu menghafal satu persatu 

terhadap ayat yang hendak dihafalnya. Untuk mencapai hafalan awal, setiap ayat 

bisa dibaca sebanyak sepuluh kali atau lebih sehingga proses ini mampu 

membentuk pola dalam bayangannnya, akan tetapi hingga benar-benar 

 

membentuk gerak reflex pada lisannya
21 

 

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. Untuk menghafal yang demikian maka langkah 

selanjutnya ialah membaca dan mengulang-ulang lembar tersebut hingga benar 

benar lisan mampu mereproduksi ayat-ayat dalam satu muka tersebut secara 

alami, atau refleks. Demikian selanjutnya, sehingga semakin banyak diulang maka 

kualitas hafalan akan semakin representatif. 

 

Jadi penghafal tidak akan bisa menghafal Al-Qur’an dengan baik kecuali 

jika mengulanginya berkali-kali. 

 

Sesungguhnya tidak akan bisa menghafal Al-Qur’an dengan baik kecuali 

jika anda mengulanginya berkali-kali. Bahkan, sebagian dari para ulama ada yang 

 
20

 Muhaimin dkk, Strategi Belajar Mengajar (Surabaya: Citra, 2002), h. 82. 
21 Ahsin W. Al-Hafidz, Bimbingan Praktis Menghafal Al-Qur’an, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, h. 63. 8
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mengulang-ulang satu permasalah sebanyak 100 kali, di antara mereka juga ada 

yang mengulang-ulang sampai 400 kali, sehingga ilmu yang didapatnya seolah-

olah berada diantara kedua matanya (benar-benar 
 

memahaminya
22

 b. Pengertian Metode Kitabah 

 

Kitabah Artinya menulis. Dalam hal ini setelah penghafal selesai 

menghafal ayat yang dihafalnya, kemudian ia mencoba menuliskannya di atas 

kertas. Jika ia telah mampu memproduksi kembali ayat-ayat yang dihafalnya 

dalam bentuk tulisan, maka ia bisa melanjutkan kembali untuk menghafal ayat-

ayat berikutnya, tetapi jika penghafal belum mampu memproduksi hafalannya ke 

dalam tulisan secara baik, maka ia kembali menghafalkannya sehingga ia benar 

benar mencapai nilai hafalan yang valid. Demikian seterusnya. Metode ini cukup 

praktis dan baik, karena disamping membaca dengan lisan, aspek visual menulis 

juga akan sangat membantu dalam mempercepat terbentuknya pola hafalan dalam 

bayangannya. Kelebihan metode ini adalah adanya fungsi ganda, yakni berfungsi 

 

untuk menghafal dan sekaligus berfungsi untuk memantapkan hafalan.
23

 

Manusia tidak akan lupa apa yang telah ditulisnya. Sesungguhnya, ayat- 
 

ayat yang telah anda tulis akan terekam dalam pikiran dalam waktu yang sangat 

lama. Bahwa ketika menggunakan cara ini, berarti anda telah menghafal dengan 

menggunakan tiga indera: indera pendengaran, indera penglihatan, indera peraba 

 

(hafalan tulisan
24

Menghafal dengan menggunakan ketiga indera ini, anda akan 
 
 
 
 

22
 Yahya Abdul Fattah Az-Zawawi, Revolusi Menghafal Al-Qur’an, Insan Kamil, Surakarta, 2015, h. 

86 
23 Ahsin W. Al-Hafidz, Bimbingan Praktis Menghafal Al-Qur’an, Bumi Aksara, Jakarta,

  

2005, h. 64 
24 Yahya Abdul Fattah Az-Zawawi, Op.Cit, h. 85.
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sulit untuk lupa. Maha suci Allah yang telah mengajarkan manusia dengan qalam, 

sebagaimana firmanNya 

 

Artinya: Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar 

(manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya. (QS. Al- Alaq 3-5).
25 

 
Dalam hal ini, para ahli, para ahli psikologi belajar berkata, Sesungguhnya 

tangan itu memiliki ingatan khusus selain ingatan pikiran yang sudah dikenal, 

yaitu anda mengingat apa yang telah anda tulis. Akan tetapi, perhatikan bahwa 

kertas-kertas atau buku yang anda gunakan hendaklah dijaga dan jangan dibuang. 

Sesuai kemampuan anda, berusahalah untuk menulis kata 

 

perkata (Al-Qur’an) sesuai dengan yang tertulis pada mushaf
26 

 

Menurut Yahya Abdul Fattah Az-Zawawi (al-Hafidz) dikutip dalam 

bukunya Revolusi Menghafal Al-Qur’an “Maka apa yang dicacat akan tetap dan 

apa yang dihafal akan kabur”. Jadi jika ingin menguatkan hafalan dan menghafal 

dengan baik dan maksimal seperti halnya anda mengingat nama anda, maka 

 

laksanakan nasihat yang berharga ini. 
27 

 

Kelebihan dari metode ini adalah cukup praktis dan baik. Karena 

disamping membaca dengan lisan, aspek visual menulis jugaakan sangat 

 

membantu dalam mempercepat terbentuknya pola hafalan dalam bayangannya
28

. 

Dan dalam metode tersebut juga sekaligus melatih siswa dalam penghafal untuk 

menulis tulisan arab. 
 
 
 

25 Depag RI, Yayasan Penyelenggaran Penerjemahan Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya,Karya Toha Putra, Semarang, 2002, h. 597
 

 

26 13 Ibid., hlm. 86
 

 

27 14 Yahya Abdul Fattah Az-Zawawi, Loc.Cit, h. 84 
 

28 Ahsin W. Al-Hafidz, Loc.Cit, h. 64
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B. Metode menghafal gabungan 

 

Metode menghafal gabungan adalah metode yang mengabungkan dua 

 

metode sekaligus yaitu metode kitabah dan wahdah Kelebihan dari metode ini 

adalah cukup praktis dan baik. Karena disamping membaca dengan lisan, aspek 

visual menulis juga akan sangat membantu dalam mempercepat terbentuknya 

 

pola hafalan dalam bayangannya.
29

 Dan dalam metode tersebut juga sekaligus 

melatih siswa dalam penghafal dan menulis tulisan arab. 
 

Ahsin W. al-Hafidz dalam bukunya mengabungkan metode kitabah dan 

wanda dan disebut sebagai metode gabungandan digunakan oleh peneliti untuk 

meningkatkan hasil belajar sisiwa terutama dalam mata pelajaran al Qur’an Hadis 

di MA Nurul Qolbi Ranomeeto yaitu Metode Gabungan. 

 

metode ini baik. Terutama diiringi dengan pandangan dan pendengaran 

metode menulis memiliki bentuk diantaranya: 

 

a. Kita menghafal lima ayat, lalu memusatkan pandangan tehadap ayat 

ayat tersebut serta bentuk bentuknya. Setelah hafal cobalah 

menuliskan apa yang baru kita hafal. Duduklah dan bandingkan 

tulisan tersebut dengan tulisan yang ada dalam mushaf. Kemudian 

perbaiki bila ada kesalahan yang ditemui. 

 
b. Guru menuliskan di papan tulis apa yang mau dihafal. Murit menulis 

di buku masing masing setelah itu guru menyuru murit untuk 

meghafal apa yang mereka tulis dan mendengar hafalan mereka. 

Setelah itu menuliskan di papan tulis yang sudah mereka hafal. Ayat 

 
 
 

29 Ahsin W. Al-Hafidz, , h 64
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yang meeka hafal tidak akan mudah hilang dengan seizin Allah SWT 

sebab hafalan ini sudah terukir dilembaran ingatan. 

 

1. Tujuan Metode Menghafal 

 

Adapun tujuan strategi menghafal 
 

yaitu a untuk melatih siswa dalam menghafal 
 

 

b menjadiakan siswa menjadi senang dalam belajar Al- Quran.Hadis 

menjadikan guru lebih memperhatiakan muritnya dengan hafalan yang 

di berikan 

 
2. Kelebihan Penggunaan Metode Hafalan dalam Pembelajaran 

 

 

Penerapan metode menghafal pada kegiatan belajar mengajar tentu tidak 

lepas dari aspek kelebihan dan kekurangan dari metode tersebut. Namun, kedua 

aspek tersebut dapat diperhitungkan sejak awal oleh guru.Jika dilihat dari sifat 

maupun bentuknya, metode menghafal bisa dikategorikan sebagai pekerjaan 

rumah yang sering disebut sebagai metode resitasi, hal ini berdasarkan waktu 

pelaksanaan menghafal ini dimana siswa menghafalkan di luar jam pengajaran di 

kelas ataupun di dalam kelas. 

 

Metode menghafal mempunyai beberapa kelebihan. Kelebihan dari 

metode menghafal adalah: 

 

a. Menumbuhkan minat baca siswa dan lebih giat dalam belajar. 

 

b. Pengetahuan yang diperoleh siswa tidak akan mudah hilang karena sudah 

dihafalnya. 
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c. Siswa berkesempatan untuk memupuk perkembangan dan keberanian, 

 

bertanggung jawab serta mandiri. 

 

d. Membangkitkan rasa percaya diri. 

 

e. Belajar dengan cara menghafal adalah sederhana dan mudah. 

 

Sebagai solusi ketika terjadi kecemasan atau perasaan tidak mampu 

menguasai dalam memahami materi pelajaran, dapat mencoba dikuasai 

dengan menghafalkannya.
30 

3. Kekurangan metode menghafal 

 

Selain memiliki kelebihan, metode menghafal juga mempunyai 

beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut yaitu: 

 

a. Pola pikir seseorang cenderung statis karena hanya mengetahui apa yang 

dihafalnya saja. 

 

b. Tidak dapat berargumen menurut pemahamannya sendiri. Karena 

argumen yang ia sampaikan di sekolahnya hanya dari hasil menghafal 

materi pelajaran. 

 

c. Kesulitan menuangkan ide-ide atau gagasan-gagasannya. karena tidak 

terbiasa. 

 
d. Terkadang menghafal hanya bersifat sementara di otak. Karena biasanya 

ingatannya hanya digunakan dan diperlukan ketirka akan menghadapi 

ulangan saja. Setelah itu terabaikan. 

 
e. Menghafal materi yang sukar dapat mempengaruhi ketenangan mental.  

 
 
 

 
30 Nana Syaodih dan Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan (Ce-; 

Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), h. 190.
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f. Kurang tepat diberikan kepada siswa yang mempunyai latar belakang 
 

berbeda-beda dan membutuhkan perhatian yang lebih.
31 

 

4. Cara Yang Dapat Digunakan Untuk Mengatasi Kelemahan 

 

dapun beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengatasi 

kelemahan atau kekurangan dalam menerapkan metode menghafal, yaitu: 

 

a. Apa saja yang akan dihafalkan oleh siswa sebaiknya terlebih dahulu 

dijelaskan dan diterangkan oleh guru sehingga siswa benar-benar 

memahami materi pelajarannya. Jangan sampai siswa hanya menghafal 

sedangkan ia belum paham. 

 

b. Menghafal harus diberi latar belakang dan penjelasan yang cukup. 

Dengan demikian bahan tersebut akan lebih mudah dihafal dan mudah 

diingat. 

 

 

c. Memberikan motivasi kepada siswa tentang pentingnya menghafal, 

karena untuk menghafal sesuatu dibutuhkan perhatian dan keinginan 

untuk mengingat sesuatu. 

 

d. Menentukan teknik yang lebih efektif, menghafalkan keseluruhan atau 
 

bagian-bagian yang penting saja (mind map).
32 

 
 

 

E. Faktor Pendukung dan Penghambat Metode Menghafal 
 

 

Adapun faktor-faktor pendukung tersebut penulis kelompokkan menjadi 

 

dua yaitu internal dan eksternal.  
 

 

31
 Ibid., h. 192. 



32 Nasution, Didaktik Asas-Asas Mengajar (Cet-2; Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 61.
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1. Faktor Internal. 

a. Persiapan jiwa 

 

Penghafal Al-Qur`an sebelum masuk pada dunianya secara langsung 

sangat diperlukan mempunyai kesiapan (ridnes). Dalam seluruh aspek kehidupan 

ini juga membutuhkan kesiapan yang matang sebelum seseorang melakukan suatu 

program atau rencana. Dengan kesiapan yang matang seseorang akan mampu 

menghadapi, menjalani serta mampu mengambil resiko baik yang berimbas pada 

aspek yang positif atau negatif. 

 

Jadi seorang calon penghafal Al-Qur`an harus mengerti bahwasanya 

proses yang akan dijalani tersebut merupakan satu langkah pertama dari 

perjalanan yang sangat jauh untuk memperdalam isi Al-Qur`an. 

 

b.Usia yang ideal. 

 

Pada usia kecil atau remaja atau antara umur tujuh tahun sampai lima belas 

tahun ialah masa biasa diterimanya segala pengetahuan dan hafalan secara mudah 

dan gampang. Sekalipun demikian, keislaman mereka mendorong untuk 

memperhatikan Al-Qur`an, menghafal dan mengamalkannya, dan mereka berhasil 

dengan tanpa ada tandingannya. 

 

Dahulu orang Arab berkata “Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas 

batu bahzwa usia yang relatif muda belum banyak terbebani oleh problematika 

kehidupan yang memberatkan, sehingga ia akan lebih cepat menciptakan 

konsentrasi untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya. Maka usia yang ideal 
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untuk menghafal adalah berkisar antara usia 5 tahun sampai usia belum dewasa. 
 

Menurut Ahsin W. Al-Hafidz adalah pada usia antara 6 sampai 21 tahun.
33 

 

c. Kecerdasan (daya ingat) dan kemauan (kesungguhan) yang kuat. 
 

 

Unsur kecerdasan dan daya ingat yang kuat tersebut juga merupakan suatu 

faktor penunjang dari dunia dalam diri individu yang menghafalkan Al-Qur`an. Di 

sini kecerdasan bukan merupakan syarat mutlak, akan tetapi sebagai penunjang 

atas keberhasilan menghafal dengan lancar. Karena sering kita menjumpai mereka 

yang tampak di depan khalayak ramai bodoh. 

 

Abdul Rabb Hawabuddin menyetujui akan adanya penunjang dari unsur 

kecerdasan (daya ingat) dan kemauan (kesungguhan) yang kuat dalam meng-

hafalkan Al-Qur`an. Akan tetapi beliau tidak mengharuskan unsur tersebut pada 

 

mereka yang menghafalkan Al-Qur`an.
34

 Dengan demikian potensi fitrah atau IQ 

individu yang baik dan diarahkan dengan pendidikan dan lingkungan yang 

mendukung, maka akan dapat menghasilkan suatu keberhasilan yang rnaksimal. 

 

2. Faktor Eksternal. 

 

a. Manajemen waktu yang baik. 

 

Mengatur waktu merupakan suatu tindakan yang diajarkan agama Islam. 

Islam mengajarkan pengguna’an waktu dalam kegiatan ritual setiap detik dengan 

dzikir, setiap shalat lima waktu, setiap mingguan dengan shalat Jum`at, setiap 

bulanan dengan puasa tiga hari, setiap tahunan dengan puasa Ramadhan dan 

seumur hidup sekali pada ibadah haji. 

 
33 Ahsin W. Al-Hafidz, , h. 58.

  
34 Abdul Rabb Nawabuddin, h. 23
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Ada dua macam penghafal Al-Qur”an, yaitu penghafal yang khusus (tidak 

mempunyai kegiatan yang lain) dan penghafal yang mempunyai kegiatan lain. 

Bagi, penghafal khusus hendaknya mengoptimalkan seluruh kemampuan dan 

seluruh kapasitas waktu yang dimiliki. 

 

Sehingga ia akan dapat menyelesaikan program menghafal Al-Qur`an 

lebih cepat, karena tidak menghadapi kendala dari kegiatan-kegiatan yang lain. 

Sedangkan bagi mereka yang mempunyai aktivitas lain, maka mereka harus 

pandai-pandai memanfa’atkan waktu yang ada. 

 

Di sini posisi mengatur (manajemen) waktu sangat diperlukan. Artinya 

penghafal harus mampu mengantisipasi dan memilih waktu yang dianggap sesuai 

dan tepat baginya untuk menghafalkan Al-Qur`an. Manajemen waktu yang baik 

akan berpengaruh besar terhadap pelekatan suatu materi. 

 

Penggunaan waktu tersebut dapat disesuaikan dengan manajemen yang 

diperlukan oleh masing-masing para penghafal. Umpamanya, satu jam dari dua 

jam yang disediakan untuk menghafal setengah halaman di waktu pagi, sedang 

satu jam lagi untuk menghafal di waktu sore atau malam dan seterusnya. 

 

Kemudian dua jam yang disediakan untuk muraja’ah dapat diatur sebagai 

berikut: satu jam di antaranya digunakan untuk muraja’ah (mengulang) ayat-ayat 

yang telah dihafalnya pada siang hari dan satu jam yang lain untuk muraja’ah 

pada malam hari atau ada yang dua jam sepenuhnya dimanfa’atkan untuk 

muraja’ah pada malam hari saja. 
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D. Penelitian yang Relevan 

 

Berikut ini akan disajikan beberapa penelitian yang relevan dengan 

penilitian ini. Penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang relevan dengan 

penerapan pembelajaran quantum sebagai berikut: 

 

1. Lailatul Maghfiroh
35

, Judul: Meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran fikih menggunakan model menghafal sekitar di 

SDN Bence 03 Lumajang tahun pelajaran 2011-2012. Hasil penelitian 

bahwa hasil tes untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap 

materi yang di ajarkan pada prasiklus, siklus I, siklus II mengalami 

peningkatan. Presentase ketuntasan belajar pada prasiklus 40% menjadi 

60% pada siklus I pada siklus II meningkat dengan presentase 

80%.berdasarkan hasil observasi untuk mengethui tingkat aktivitas siswa 

dalam proses pembelajaran diperoleh hasil peningkatan aktivitas siswa dari 

prasiklus , siklus I dan Siklus II. Peningkatan aktifitas siswa dan prasikulus 

dan siklus I adalah 52% menjadi 62% dan aktivitas siswa pada siklus II 

yaitu 76%. 

 

2. Wahyu Widi Asriani
36

, (2010) penerapan model pembelajaran Quantum 

Teaching pada pokok bahasan virus untuk meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar kognitif siswa kelas X semester I MAN 2 Kebumen, hasil 

penelitian menunjukan bahwa ada peningkatan aktivitas belajar siswa yang 
 
 
 
 

35 Lailatul Maghfiroh, skripsi, Meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih 

menggunakan model menghafal dengan media alam sekitar di SDN Bence 03 Lumajang. 2012
 

 

36 Wahyu Widi Asriani, Skipsi Tesis Penerapan Model Pembelajaran Quantum Teaching Pada Pokok 
Bahasan Virus Untuk Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Kognitif Siswa Kelas X Semester I MAN 2 
Kebumen. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010
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ditandai dengan meningkatan presentase tiap aspek aktifitas belajar siswa 

pada siklus II meliputi aspek menyatakan pendapat 11,3% menerima 

pendapat 11,4%, bekerja sama dengan kelompok 22,7% mengikuti 

presentase yang sedang berlangsung 9,9% membuat catatan materi 12,1% 

dan mengikuti proses pembelajaran dengan antusias 0,7%. Hasil belajar 

kognitif siswa pun mengalami peningkatan yang ditandai dengan adanya 

effect size sebesar 0,61 

 

E. Kerangka Pemikiran 

 

Penggunaan metode gabungan pada pembelajaran Al Qur,An Hadis di 

harapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. siswa akan diajak belajar 

denagn suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan, sehingga siswa akan lebih 

bebas menemukan berbagai pengalaman baru dalam belajarnya, untuk itu 

seseorang guru harus mampu dan menguasai cara menyampaikan materi 

pembelajaran dengan metode gabungan Apabila seorang guru dalam melakukan 

persiapan pembelajaran kontekstual sudah optimal, maka dalam proses 

pembelajaran diharapkan hasilnya jauh memuaskan. 


