
 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Konsep Dasar Tentang Strategi 

2.1.1. Pengertian Strategi 

Kata strategi berasal dari bahasa yunani yang berarti memimpin dalam 

kemiliteran atau secara umum didefinisikan sesuatu yang dikerjakan oleh para 

jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang yang 

kemudian berkembang menjadi manajemen ketentaraan supaya mampu memanag 

para militer bagaimana mampu mengerahkan bala pasukan perang dalam jumlah 

yang besar, bagaimana mengatur komando yang jelas dan lain sebagainya 

(Rachmat, 2014). Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk 

mendapatkan kemenangan atau mencapai tujuan. 

Menurut Andrew (2005) dalam buku Strategi management, strategi 

merupakan pola sasaran, maksud atau tujuan dankebijakan serta rancana-rencana 

penting untuk mencapai tujuan, yang dinyatakan dalam cara seperti menetapkan 

bisnis yang dianut atau yang akan dianut oleh perusahaan, dan jenis atau akan 

menjadi jenis apa perusahaan ini. Menurut Learned, Christensen dan Guth dalam 

kutipan Rangkuti (2013) strategi merupakan alat untuk menciptakan keunggulan 

bersaing. Dengan demikian salah satu fokus strategi yang dijelaskan oleh Porter 

dalam Rangkuti, (2013) adalah memutuskan apakah bisnis tersebut harus ada atau 

tidak dan strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan 

bersaing.
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Menurut Sule & Saefullah (2005), strategi merupakan rencana komprehensif 

untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi digunakan tidak hanya sekedar 

mencapai tujuan akan tetapi strategi juga untuk mempertahankan keberlangsungan 

organisasi dilingkungan dimana organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya. 

Menurut Munir (2008), Strategi adalah konsep atau upaya mengarahkan pada 

potensi rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan  

Strategi membantu pengkoordinasian dan pengarahan aktivitas organisasi 

menunjukkan bagaimana para individu bekerja sama dengan yang lainnya. 

Strategi harus menyiapkan keputusan yang sesuai dengan tujuan untuk mencapai 

tujuan organisasi tersebut. Menurut (Assauri, 2013), strategi merupakan beberapa 

keputusan yang ditujukan untuk mencapai tujuan dengan menyesuaikan sumber 

daya organisasi, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam lingkungan 

organisasinya. Menetapkan keputusan yang harus diambil dalam menghadapi para 

pesaing dalam kehidupan yang saling memiliki ketergantungan sehingga perlu 

adanya kegiatan yang lebih mengarahkan.  

Penetapan tujuan dan sasaran yang akan di capai pada jangka waktu di masa 

depan, merupakan awal dari manajemen strategi. Menurut Amirullah (2015) 

Strategi adalah proses yang menentukan adanya perencanaan terhadap top 

manajer yang terarah pada tujuan jangka panjang perusahaan disertai cara 

penyusunan tujuan agar dapat di capai. Dengan adanya strategi maka perencanaan 

yang dibuat oleh manajer akan lebih mudah untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Proses kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh 

disertai dengan penetapan cara melaksanakannya yang dibuat oleh pimpinan dan 

diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam organisasi untuk mencapai tujuan 
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tersebut. Menurut Sedarmayanti (2014), perencanaan strategi yang berorientasi 

pada visi, dengan ditetapkannnya sebagai keputusan pimpinan tertinggi agar 

memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (misi) dalam usaha 

menghasilkan sebuah perencanaan yang berkualitas, diarahkan pada optimalisasi 

pencapaian tujuan strategi dengan berbagai sasaran organisasi. 

Berdasarkan hal itu maka dapat di simpulkan bahwa strategi merupakan 

alat untuk mencapai tujuan atau keunggulan bersaing suatu organisasi dengan 

memperhatikan faktor eksternal dan internal 

2.1.2. Tujuan Strategi 

Tujuan strategi menurut Suwandiyanto (2010), terdapat empat tujuan 

dalam strategi suatu organisasi, yaitu: 

2.1.2.1.Memberikan arah pencapaian tujuan organisasi. Dalam hal ini, manajer 

strategi harus mampu menunjukkan kepada semua pihak kemana arah 

tujuan organisasi. Karena, arah yang jelas akan dapat dijadikan landasan 

untuk pengendalian dan mengevaluasi keberhasilan. 

2.1.2.2.Membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak organisasi harus 

mempertemukan kebutuhan berbagai pihak, karyawan dan masyarakat luas 

lainnya yang memegang peranan terhadap sukses atau gagalnya suatu 

organisasi. 

2.1.2.3.Mengantisipasi setiap perubahan kembali secara merata. Manajemen 

strategi memungkinkan eksekutif puncak untuk mengantisipasi perubahan 

menyiapkan pedoman dan pengendalian, sehingga dapat memperluas 

kerangka waktu/berpikir secara perspektif dan memahami kontribusi yang 

baik untuk hari ini dan hari esok. 
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2.1.2.4.Berhubungan dengan efesiensi dan efektivitas. Tanggung jawab seorang 

manajer bukan hanya mengkonsentrasikan terhadap kemampuan atas 

kepentingan efesiensi, akan tetapi hendaknya juga mempunyai perhatian 

yang serius agar bekerja keras melakukan sesuatu secara lebih baik dan 

efektif. 

Ketika dibangun dengan efektif, tujuan strategi dapat membuat orang 

melakukan hal-hal dengan cara sebelumnya dianggap tidak mungkin. Tujuan 

strategi ada ketika semua personil organisasi berkomitmen untuk mencapai 

kriteria kinerja yang baik. Tujuan strategi berkaitan dengaan pengidentifikasian 

sumber daya, kapabilitas dan kompetensi inti yang menjadikan suatu organisasi 

untuk tindakan-tindakan strateginya. 

2.1.3. Tahap Perumusan Strategi 

Menurut David (2009) menjelaskan bahwa proses manajemen strategi 

terdiri dari dapat dilakukan dalam tahapan berikut ini: 

2.1.3.1.Menentukan misi organisasi. 

Menentukan misi dilakukan dengan menyajikan ide jangka panjang 

tentang apa yang akan diusahakan atau apa yang diinginkan organisasi di 

masa yang akan datang. Langkah-langkah dalam penyusunan misi yang 

dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut: 

1) Penyusunan prioritas dan memfokuskan pada kata-kata yang paling 

penting 

2) Mengkombinasikan kata-kata yang telah dipilih menjadi kalimat atau 

paragraf yang menggambarkan misi organisasi. 

3) Fokus pada kompetensi atau kemampuan yang dimiliki organisasi. 
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2.1.3.2.Perumusan strategi 

Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-

langkah untuk membangun visi, misi organisasi serta menetapkan tujuan 

strategi untuk mencapai tujuan strategi. Perumusan strategi juga mencakup 

kegiatan mengembangkan visi dan misi organisasi, mengidentifikasi 

peluang dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan 

kelemahan internal organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang, 

membuat sejumlah strategi alternatif untuk organisasi dan memilih strategi 

tertentu untuk digunakan. Keputusan mengenai perumusan strategi akan 

mengingat organisasi pada sumber daya untuk menentukan jangka waktu 

yang panjang. Strategi menentukan keunggulan jangka panjang. Baik 

buruknya keputusan-keputusan strategi tersebut memiliki konsekuensi 

multifungsi besar dan dampak yang lama untuk organisasi.  

2.1.3.3.Implementasi Strategi 

Implementasi strategi adalah tahap selanjutnya sesudah perumusan 

strategi yang diterapkan. Penerapan strategi ini memerlukan suatu 

keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk 

menetapkan tujuan tahunan, menyusun kebijakan, dan mengalokasikan 

sumber daya sehingga strategi yang di rumuskan dapat dilaksanakan. Pada 

tahap ini dilakukan pengembangan strategi pendukung budaya, 

merencanakan struktur organisasi yang efektif. 

2.1.3.4.Evaluasi strategi  

Evaluasi strategi merupakan suatu proses dimana aktivitas dan 

hasil kerja dimonitor sehingga kinerja sesungguhnya dapat dibandingkan 
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dengan kinerja. Evaluasi strategi juga merupakan tahap akhir dalam 

manajemen strategi. Para manajer harus benar-benar mengetui alasan 

strategi-strategi tertentu tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam hal 

ini, evaluasi strategi adalah cara pertama untuk memperoleh informasi. 

Semua strategi dapat diubah sewaktu-waktu karna faktor strategi adalah: 

1) Mengkaji ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi 

landasan perumusan strategi yang diterapkan sekarang ini. 2) Mengukur 

kinerja dan 3) Melakukan tindakan-tindakan korektif. Evaluasi strategi 

perlu dilakukan karna keberhasilan saat ini nukan merupakan jaminan 

untuk keberhasilan di hari yang akan datang. 

Berdasarkan hal itu, maka strategi membantu organisasi untuk berfungsi 

sebagai tim yang kompetitif. Perumusan strategi harus menganalisis lingkungan 

eksternalnya dengan mengidentifikasi peluang dan ancaman dalam lingkungan 

tersebut dan memilih strategi yang cocok untuk diterapkan. Suatu strategi 

merupakan sejumlah tindakan yang terintegrasi dan terkoodinasi yang diambil 

untuk mendayagunakan kompetensi inti serta memperoleh keunggulan bersaing.  

2.1.4. Fungsi-fungsi Pengelolaan 

Pengelolaan sebagai suatu proses dan sebuah usaha untuk merencanakan, 

mengorganisir, menggerakkan, mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi 

segala aktivitas dalam kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Dalam hal ini diperlukan fungsi-fungsi manajemen agar berjalan dengan 

maksimal, efisien dan juga efektif. Untuk dapat mengetahui apakah tugas-tugas 

telah dilaksanakan oleh para bawahan, bagaimana tugas-tugas tersebut 
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dilaksanakan sudah sejauh mana pelaksanaan tugas tersebut, apakah ada 

penyimpangan-penyimpangan. 

Menurut Muchatarom (1996), fungsi-fungsi pengelolaan yang dapat 

dijalankan dalam sebuah organisasi atau lembaga adalah sebagai berikut: 

2.1.4.1. Perencanaan 

Perencanaan adalah sebuah proram awal yang disusun atau 

dirancang secara khusus yang dalamnya berisi tujuan dan tindakn-tindakan 

yang akan dikejar atau dilakukan. Tujuan adalah akhir dari tndakan. 

Sedangkan tindakan itu adalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuan adalah 

target yang menjadi sasaran manajemen, sedangkan tindakan merupakan 

alat dan cara mencapai tujuan. 

2.1.4.2.Pengorganisasian 

Pengorganisasian merupakan langkah selanjutnya setelah dibuat 

perencanaan dengan orang-orang yang akan menjalankan tugasnya, dan 

membuat pembagian tugas serta menetapkan kedudukan masing-masing 

dalam hubungan antara bagian yang satu dengan yang lain.  

2.1.4.3.Pelaksanaan 

Pelaksanaan merupakan inti dari manajemen, karena dalam proses 

ini semua aktivitas dalam lembaga dilaksanakan. Dalam pelaksanaan ini, 

pimpinan menggerakkan semua elemen organisasi untuk melakukan 

semua aktivitas-aktivitas lembaga yang telah direncanakan, dan dari 

sinilah aksi semua rencana akan terealisir. 
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2.1.4.4.Pengendalian 

Pengendalian atau controlling adalah suatu proses usaha untuk 

menjamin dan mempertahankan berbagai usaha dalam manajemen atau 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, agar sesuai dengan 

perencanaan semulamaka disinilah peran seseorang pemimpin untuk 

senantiasa melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan-kegiatan 

organisasi yang ia pemimpin. Dengan adanya pengendalian atau 

pengawasan tersebut dapat mengambil langkah-langkah pencegahan bila 

terdapat indikasi penyimpangan yang sedang berlangsung. 

2.2. Konsep Dasar Tentang Menghafal Al-Qur’an 

2.2.1. Pengertian Al-Qur’an 

Al-Qur’an secara etimologi adalah bentuk mashdar dari kata kerja qara‟a 

yang artinya bacaan. Al-Qur’an adalah kata sifat dari al-qar‟u yang bermakna al-

jam‟u atau kumpulan (Al- Munawar, 2002). Sedangkan menurut istilah dari 

beberapa para ahli sebagaimana yang dikutip oleh Rosihan Anwar (2013) dalam 

buku Ulumul Quran mendefenisikan Al-Qur’an adalah sebagai berikut  

2.2.1.1.Menurut Manna‟ Al-Qathan mendefenisikan Al-Qur’an adalah kitab Allah 

yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan membacanya memperoleh 

pahala. 

2.2.1.2.Menurut Al-Jurjani mendefenisikan Al-Qur’an adalah yang diturunkan 

kepada Rasulullah Saw yang ditulis dalam mushaf dan yang diriwayatkan 

secara mutawatir tanpa keraguan. 

2.2.1.3.Menurut Abu Syahbah Al-Qur’an adalah kitab Allah yang diturunkan baik 

lafazh maupun maknanya kepada Nabi terakhir Muhammad Saw yang 
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diriwayatkan secara mutawatir yaitu dengan penuh kepastian dan 

keyakinan (akan kesesuainnya dengan apa yang diturunkannya kepada 

Muhammad) yang ditulis pada mushaf mulai dari awal surah Al-Fatihah 

sampai akhir surah An-Nas. 

2.2.1.4.Menurut kalangan pakar ushul fiqih, fiqih dan bahasa Arab 

mendefenisikan Al-Qur’an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada 

Nabi-Nya Muhammad yang lafzh-lafazhnya mengandung mukjizat, 

membacanya mempunyai nilai ibadah yang diturunkan secara mutawatir 

dan ditulis pada mushaf dimulai dari awal surah Al-fatihah dan diakhiri 

surah An-Nas. 

2.2.2. Fungsi-fungsi Al-Qur’an 

Al-Qur’an memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri dan sifat Al-

Qur’an merupakan kitab Allah yang selalu dipelihara. Menurut M. Quraish Shihab 

(2008) menguraikan berbagai macam fungsi Al-Qur’an yakni sebagai berikut : 

2.2.2.1.Menjadi petunjuk untuk seluruh umat manusia. Petunjuk yang dimaksud 

adalah petunjuk agama Islam. 

2.2.2.2.Sebagai mukjizat Nabi Muhammad Saw membuktikan kenabian dan 

kerasulannya dan Al-Qur’an adalah ciptaan Allah Swt bukan diciptakan 

Nabi Muhammad Saw. Hal ini tercantum dalam firman Allah Swt dalam 

surah AL-Isra‟ ayat 88. Yang artinya “ Katakanlah, sesungguhnya jika 

manusia dan jin berkumpul untuk menciptakan yang serupa dengan quran 

niscaya mereka tidak akan dapat membuatnya sekalipun sebagian mereka 

membantu sebagian yang lain.” 
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2.2.2.3.Sebagai hidayah. Al-Qur’an diturunkan Allah Swt kepada nabi 

Muhammad Saw bukan hanya sekedar untuk dibaca tetapi untuk dipahami 

dan diamalkan serta dijadikan pedoman hidup bagi manusia untuk 

mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hal ini sesuai firman Allah 

dalam surah Fatir/35 ayat 29: 

                    

                

 

Terjemahnya: 

 “Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur’an dan mendirikan 

sholat dan menafkahkan sebagian dari rezkinya yang kami anugerahkan 

kepada mereka secara diam-diam dan terang-terangan, merekalah yang 

mengharapkan keuntungan yang tidak akan pernah rugi (Kementerian 

Agama RI, 2008). 

 

Berdasarkan hal itu, maka dapat disimpulkan bahwa Al-Qur’an merupakan 

sumber yang harus dijadikan dasar hukum atau pedoman dalam kehidupan 

manusia. 

2.2.3. Tujuan Menghafalkan Al-Qur’an Pada Anak 

Anak adalah anugerah sekaligus amanah dari Allah bagi kedua orang 

tuanya. Anak ibarat bangunan yang harus diberi pondasi yang kuat, sehingga tidak 

mudah roboh oleh ulah tangan manusia ataupun bencana alam. Sedangkan 

pondasi yang kuat adalah pondasi iman, tauhid dan akhlak yang baik, sehingga 

anak akan tumbuh dan berkembang menjadi anak yang memiliki kepribadian dan 

prinsip yang tangguh. Dengan demikian, ketika dewasa sang anak siap 

menghadapi hidup yang penuh tantangan dan ujian. 
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Anak adalah amanah Allah yang harus diemban dengan cara mendidik 

mereka dengan sebaik-baiknya agar menjadi generasi yang berkualitas. Pengertian 

ini mengacu pada suatu ayat Al-Qur’an di surah An-Nisa/4 ayat 9 berikut ini: 

                           

            

Terjemahnya:  

 

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 

khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu 

hendaklah6mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 

mengucapkan perkataan yang benar. (Kementerian Agama RI, 2008). 

 

Ayat tersebut mengingatkan para orang tua agar membekali anak-anaknya 

dengan kekuatan fisik dan jiwa, materi dan non-materi. Sebagaimana Harun 

(1999) mengungkapkan bahwa ada tiga isyarat yang dapat ditangkap dari ayat itu. 

1) Orang tua diminta oleh Allah untuk menyediakan bekal yang cukup bagi 

anak-anaknya. Itu berarti bahwa Allah meminta orang tua untuk bekerja 

keras agar memperoleh kecukupan materi. 

2) Materi, bila sudah diperoleh tidak boleh dihambur-hamburkan. Orang tua 

harus hemat dan rajin menabung, supaya tersedia materi yang cukup bagi 

keprluan anak-anak di masa depan. 

3) Masa depan keturunannya diusahakan terjamin. Dan masa depan 

ditentukan oleh kekuatan fisik, mental dan intelektual. Materi yang 

tersedia, dengan demikian harus dapat membangun ketiga segi kekuatan 

tersebut. Demikian, harus dapat membangun ketiga segi kekuatan tersebut. 

Itulah tanggung jawab dan fungsi sebagai orang tua. Dengan kata lain, ayat 
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di atas mengisyaratkan agar orang tua mampu menciptakan generasi yang 

berkualitas melalui upaya maksimal. 

Amanah merupakan prinsip moral yang diungkapkan al-Qur’an dan 

diwajibkan atas kaum muslim. Amanah diharapkan dapat menjadi salah satu 

lokomotif pendidikan yang menyiapkan manusia agar menjadi pribadi saleh dalam 

kehidupan masyarakat Islam. Amanah terkait dengan kewajiban. Ia tidak bisa 

dipahami kecuali untuk mengenali kewajiban. Kewajiban yang berkaitan dengan 

amanat bisa bersfat material atau maknawi, bersifat keagamaan atau tidak. 

Pengenalan terhadap kewajiban-kewajiban tersebut dan pelaksanaannya 

merupakan jalan untuk menjelmakan masyarakat sentosa. 

Berdasarkan pada realitas tersebut, bila kita tidak mempersiapkan program 

pendidikan dengan baik, maka anak akan kehilangan kesempatan berharga yang 

akan berpengaruh besar pada tingkat intelektulitasnya. Tentu saja, hal ini bukan 

berarti bahwa pada usia tersebut, anak harus dipaksakan menerima semua ilmu 

pengetahuan. Hanya saja, para orang tua harus mencari tahu dan memahami 

pengetahuan apa yang tepat untuk anak usia tersebut dan bagaimana metode yang 

tepat dalam menerapkannnya. Bagi penulis, pada usia tersebut, entah anak 

bermain atau belajar, semuanya adalah dalam rangka memberikan pengetahuan 

bagi anak tersebut, karena dalam permainan pun anak tetap belajar. Dengan 

demikian, jika anak pada usia dini sudah diajari atau dibimbing untuk menghafal 

al-Qur’an, hal itu tidak bertentangan dengan fitrah mereka, tetapi justru 

memberikan pondasi yang baik bagi mereka, dalam hal intelektualitas dan 

emosional, karena dalam menghafal mereka belajar membiasakan rutinitas yang 
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baik dalam keseharian mereka serta melatih pengendalian emosi dalam proses 

menghafal. 

Usia paling ideal untuk menghafalkan al-Qur’an adalah sejak sedini 

mungkin. Di samping karena perkembangan otak yang sudah dijelaskan 

sebelumnya, juga karena pikiran anak kecil masih fresh, belum banyak urusan 

duniawi yang dikerjakannya dan masih bersih dari dosa. Oleh karena itu, al-

Qur’an dengan mudah masuk melekat dalam darah dan dagingnya. Dengan 

demikian, hafalan tidak cepat hilang. 

Berdasarkan pada realitas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

mengajarkan al-Qur’an pada anak usia dini tidak menyalahi fitrah anak, bahkan 

justru sangat ditekankan. Akan tetapi, orang tua harus menyadari bahwa anak usia 

dini memerlukan perhatian khusus bagi psikis maupun fisiknya. Maka dari itu, 

orang tua harus pintar mengambil hati dan membangkitkan semangat anak dalam 

menghafalkan al-Qur’an, misalnya dengan memberikan hadiah ketika anak 

berhasil mencapai target tertentu dan tidak memberikan hukuman jika anak 

melakukan kesalahan dalam proses menghafal. 

2.2.4. Metode Menghafal al-Qur’an untuk Anak. 

Beberapa metode yang diterapkan dalam mengajari anak dalam menghafal 

al-Qur’an adalah sebagai berikut. 

2.2.4.1.Metode Talqin 

Mengajarkan anak menghafal al-Qur’an dengan metode ini adalah 

dengan cara membacakan terlebih dahulu ayat yang dihafal secara 

berulang-ulang hingga anak menguasainya. Setelah anak menguasai, maka 

berpindah ke ayat selanjutnya (Masyhud dan Rahmawati, 2016). 
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2.2.4.2.Metode talqin dan mendengarkan rekaman. 

Metode ini hampir sama dengan metode pertama. Perbedaannya 

adalah talqin dalam metode ini hanya dilakukan sekali. Langkah 

selanjutnya adalah memperdengarkan ayat-ayat yang dihafal melalui 

rekaman bacaan ayat tersebut dari qari’ ternama di dunia, seperti 

Muhammad Ayub, al-Hushari, al-Ghamidy, dan sebagainya. Rekaman ini 

diputar berulang kali sehingga anak hafal di luar kepala. 

2.2.4.3.Metode gerakan dan isyarat 

Cara menghafal al-Qur’an dengan metode ini dipelopori oleh ayah 

Husein ath-Thaba’thaba’i yang berhasil menjadikan anaknya ahlul qur’an 

sejak usia 6 tahun. Metode ini cocok untuk anak yang mempunyai daya 

konsentrasi pendek dan tidak bisa diam. Metode ini menarik bagi anak 

yang kurang tertarik dengan lafadz-lafadz ayat yang sedang dihafal. Ketika 

menggunakan metode ini, guru harus benar-benar bisa memahami benar 

makna dari ayat yang dihafalkan. Di samping itu, guru juga harus kreatif 

dalam melakukan gerakan. Kelebihan metode ini adalah, anak tidak hanya 

menghafalkan ayat al-Qur’an saja, tetapi juga maknanya. Adapun 

kekurangan metode ini, bagi penulis adalah bahwa gerakan dan isyarat 

tubuh terlalu sempit untuk menggambarkan makna ayat al-Qur’an, apalagi 

jika berhadapan dengan ayat yang bersifat abstrak dan cakupannya luas. 

2.2.4.4.Metode membaca ayat yang akan dihafal 

Metode ini mensyaratkan bahwa anak sudah bisa baca al-Qur’an 

dengan baik. Dengan kata lain, anak menghafal sendiri dengan membaca 

ayat al-Qur’an yang dihafal secara berulang-ulang, kemudian baru 
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menghafalkannya. Metode ini diterapkan oleh santri-santri al-Utrujah 

Jakarta yang bisa menyelesaikan hafalan 10 juz dalam waktu 10 bulan. 

Dengan demikian, satu bulan mereka berhasil menghafal 1 juz. 

2.2.4.5.Metode menghafal dengan merekam suara guru dan anak. 

Metode ini menggunakan media alat perekam dan membutuhkan 

partisipasi orang tua atau guru. Jika orang tua telah fasih dalam membaca 

al-Qur’an dan sudah menghafalkannya secara sempurna, maka sangat 

dianjurkan orang tua yang bertindak sebagai guru di sini. Akan tetapi, jika 

tidak, maka orang lain pun bisa jika memenuhi kriteria di atas.Langkah 

pertama adalah persiapkan alat perekam. Sementara alat perekam tersebut 

sudah diaktifkan, orang tua membaca ayat-ayat yang akan dihafal. 

Selanjutnya orang tua memerintahkan anak membacanya. Pastikan bahwa 

alat perekam telah merekam dengan baik suara bacaan orang tua dan anak. 

Minta lah anak mendengarkan secara berulang-ulang hingga dia 

menghafalnya dengan sempurna.  

2.2.4.6.Metode memperdengarkan rekaman bacaan ayat al-Qur’an dari guru dan 

anak sebayanya 

Metode ini hampir sama dengan metode sebelumnya. Perbedaannya 

hanyalah si anak tidak mendengarkan suaranya sendiri, tetapi suara anak 

sebayanya. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

1) Seorang guru merekam bacaan ayat yang akan dihafal, kemudian 

diikuti oleh empat anak yang memiliki suara bagus, baik dari makhraj 

maupun kejernihan suaranya. Mereka membaca hingga berulang-ulang 

kali dengan cara yang sama. 
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2) Rekaman tersebut diperdengarkan kepada anak-anak di rumah, dengan 

pertimbangan tempat yang tidak bisa dijangkau anak-anak. Anak-anak 

dibiarkan bermain-main atau pun melakukan hal menyenangkan 

lainnya. Dengan demikiann, anak-anak dengan sendirinya akan 

menghafalkan bacaan tersebut, bahkan mereka akan mengulang-ulangi 

ketika mereka bertemu teman-temannya. Metode ini diterapkan 

berdasarkan asumsi bahwa anak suka meniru anak sebayanya, 

sehingga ketika mereka mendengar suara anak sebayanya, mereka 

cenderung ingin menirunya. Metode ini cocok untuk ibu-ibu rumah 

tangga yang sering melakukan banyak pekerjaan rumah. 

2.3. Penelitian Relevan 

Adapun yang menjadi penelitian relevan yang telah membahas penelitian 

serupa adalah sebagai berikut: 

1. Nuraini (2018), judul: “Strategi Mengelola Rumah Tahfiz Al-Qur’an 

Aisyahbi Njai Sumatera Utara Dalam Menghafal Al-Qur’an Bagi Para 

Santri”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi di Rumah Tahfiz Al-

Qur’an dalam mengelola kegiatan menghafal Al-Qur’an sekaligus mengkaji 

hal-hal yang menghambat dalam mengelola kegiatan menghafal Al-Qur’an. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriktif 

analisis. Sumber data berasal dari data primer yakni observasi, dokumentasi 

dan wawancara dengan sejumlah informan yakni para pembina serta 

pembimbing Rumah Tahfiz Al-Qur’an tersebut. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengelola kegiatan 

menghafal Al-Qur’an menggunakan fungsi-fungsi manajemen yaitu 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap 

pengelolaan kegiatan menghafal Al-Qur’an. Terdapat beberapa bentuk-bentuk 

metode yang digunakan di Rumah Tahfiz Al-Qur’an Aisyah Binjai Sumatera 

Utara salah satunya dengan menggunakan metode talqin yang merupakan 

cara penghafalannya dilakukan oleh pembimbing dengan membaca satu ayat 

kemudian ditiru oleh santri secara berulang-ulang. 

2. Sakinah (2019), judul: “Penerapan Fungsi Actuating Pesantren dalam Upaya 

Pembinaan Tahfidz”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

penerapan fungsi actuating (pelaksanaan) dalam upaya pembinaan tahfidz di 

Pesantren Bina Insan Mulia Al-Mawahib. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif. Adapun teknik pengumpulan datanya 

adalah melalui kegiatan obsevasi, wawancara dan studi dokumentasi. 

Dari penelitian ini diperoleh informasi bahwa proses actuating yang 

dilakukan pesantren Bina Insan Mulia Al Mawahib yaitu mengadakan 

perekrutan santri sebelum masuk ke pesantren, pelaksanaan koordinasi, 

mobilisasi dan alokasi sumber daya, pemberian motivasi, penambahan 

hafalan, pembagian kelompok santri tahfidz, pemberian sanksi bagi santri 

yang tidak mencapai target, penentuan target hafalan, pengawasan pembinaan 

tahfidz, program unggulan tahfidz di pesantren, penentuan jumlah target 

hafalan dalam setiap semester, pengawasan dari Pembina tahfidz terhadap 

santri dan pengembangan pembinaan tahfidz terhadap santri, program 
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unggulan dalam menghafal Al Quran. Adanya kendala pembina tahfidz, 

faktor pendukung atau penunjang santri dalam menghafal Al-Quran. 

Selanjutnya upaya-upaya yang dilakukan di Pesantren Bina Insan Mulia Al 

Mawahib dalam pembinaan tahfidz terhadap santri agar pelaksanaan 

pembinaan tahfidz berjalan dengan baik. Upaya tersebut senantiasa berupaya 

untuk membina tahfidz dengan tetap menjaga kualitas dan kuantitas juga 

metode dalam pembinaan tahfidz seperti ngaji bersama, sualan, sima’an, 

tasmi dan talaqqi. 

3. Anwar (2017), judul: “Penyelenggaraan Pendidikan Tahfidzul Qur’an pada 

Anak Usia Sekolah Dasar Di Pondok Pesantren Nurul Iman Kota 

Tasikmalaya. 

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan proses penyelenggaraan 

pendidikan Tahfidz Al-Qur’an yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan pengawasan pada Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an, dan 

untuk mengetahui faktor pendukung serta penghambat dalam 

penyelenggaraan pendidikan Tahfidzul Qur’an. Jenis penelitian adalah 

kualitatif, dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, pengamatan 

dan telaah dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan 

Tahfidzul Qur’an di pondok pesantren Nurul Iman mulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan (pengendalian), sudah sesuai 

dengan prinsip-prinsip sudah memiliki rumusan yang jelas tentang visi, misi, 

tujuan, target dan strategi pendidikan, adanya pemahaman dan kejelasan akan 

tujuan dan kewajiban dari para pengasuh, santri dan jugaorang tua. Dalam 
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Pengelolaan Rumah 

Taddabur Qur’an 

(RTQ) Kendari 

 
 

 
Kinerja 

Pengajar 

Rumah Taddabur 

Qur’an (RTQ) 

Kendari 

 
 

Manajemen 

Pengelolaan 

 perencanaan 

 pengorganisasian 

 pelaksanaan  

 pengawasan/evaluasi 

Proses 

Pembelajaran Al-

Qur’an Peserta 

Didik 

Faktor Pendukung 

dan Penghambat 

proses pembelajaran Tahfidzul Qur’an, dengan menggunakan beberapa 

metode dan pendekatan, sehingga anak tetap gembira dan tidak ada paksaan, 

tercipta suasana yang nyaman dan kondusif dalam proses pendidikandi 

pondok. Pengawasan dilakukan setiap saat dan pada waktu-waktu tertentu 

yang sudah terprogram dengan jelas. 

2.4. Kerangka Pikir 

Adapun yang menjadi kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Bagan 1: Kerangka Pikir 

Sistem Pengelolaan Rumah Tadabbur Qur’an 

 

 

   

       

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


