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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Metode Kaisa

1. Pengertian Metode

Metode secara bahasa berasal dari bahasa yunani yaitu methodos. Kata

ini terdiri dari dua kata, yaitu “metha” yang berarti “melalui atau melewati”

dan “hodos” yang berarti “jalan atau cara.”1 Maka metode memiliki arti suatu

jalan yang dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut istilah

metode adalah jalan yang di tempuh oleh seseorang supaya sampai pada

tujuan.2 Dalam pemakaian yang umum metode diartikan sebagai suatu cara

atau prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Muhibbin Syah, metode diartikan sebagai cara melakukan

suatu kegiatan atau cara-cara melakukan kegiatan dengan menggunakan fakta

dan konsep-konsep secara sistematis.3 Dari pengertian tersebut, maka jelaslah

bahwa metode merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan, maka

diperlukan pengetahuan tentang tujuan itu sendiri. Perumusan tujuan yang

sejelas-jelasnya merupakan persyaratan terpenting sebelum seorang pendidik

menentukan dan memilih metode mengajar yang tepat.

1Topan Setiawan, Pengertian dan Definisi Metode, Penelitian dan Metode Penelitian,
https://www.google.co.id/amp/s/setiawantopan.wordpress.com/2012/02/22/metodepenelitiandanm
etodepenelitian/amp/ diakses pada 21 Oktober 2017

2Ismail SM, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM, Semarang: Rasail
Media Group, 2009), h.7-9

3 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT. Remaja
Rosda Karya, 1995) h.200
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2. Konsep tentang Metode Kaisa

Metode Kaisa adalah cara menghafal al-Qur’an yang berorientasi pada

hafalan dan pemahaman ayat al-Qur’an beserta artinya melalui gerakan atau

kinestetik yang disesuaikan dengan arti tiap ayat sehingga memberikan

kemudahan bagi peserta didik untuk memahami dan mengingat setiap ayat al-

Qur’an yang diberikan.

“Metode Kaisa adalah salah satu dari sekian banyak metode dalam
menghafal al-Qur’an, namun kekuatan metode Kaisa terletak pada
pendekatan agar anak menjadi rileks saat menghafal, dan tetap
mengutamakan tajwid.”4

Metode Kaisa merupakan pengembangan dari metode ummi sebagai

salah satu metode dalam menghafalkan ayat-ayat al-Qur’an yang di ciptakan

oleh Ustadzah Laili Tri Lestari yang merupakan istri dari Ustadz Kamaluddin

Marsus  seorang pendiri atau perintis dari sebuah wadah yang berpusat di

Makassar yaitu Arrahman Qur’anic Learning (‘AQL) Center yang dibentuk

pada 1 Muharram 1430 H (29 Desember 2008). ‘AQL merupakan sebuah

lembaga yang dipimpin oleh Ust. Bachtiar Nasir, Lc., MM yang memiliki

gerakan Islah/perbaikan dan Tajdid/pembaharuan bergerak di bidang Dakwah,

Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Kaderisasi yang bersemangat untuk

mengembalikan masyarakat umum kepada al-Qur’an.

Dalam penerapannya, metode Kaisa tidak hanya sekedar menghafalkan

ayat-ayat al-Qur’an, melainkan mengetahui terjemahan ayat yang dihafalkan

4Bersama Islam, Lima bersaudara Ini Hafal Quran dengan Metode Unik,
www.bersamaislam.com/2016/04/lima-bersaudara-ini-hafal-quran-dengan.html?m=1 diakses pada
19 Oktober 2017
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dalam bentuk kinestetik atau gerakan, sehingga metode ini sangat

menyenangkan bagi anak.

3. Sejarah Metode Kaisa

Metode Kaisa ini pertama kali digagas oleh Ustadzah Laili Tri Lestari

sejak tahun 2012 saat mengajar di sekolah Islam Athirah Makassar. Metode ini

secara resmi diberi nama “Metode Kaisa” pada tahun 2014 dan mulai dikenal

masyarakat Indonesia karena pada saat itu Kaisa Aulia Kamal (anak ke-empat

dari tujuh bersaudara), dari pasangan Ustadz Kamaluddin Marsus dan Ustadzah

Laili Tri Lestari lolos di audisi Hafizh Qur’an Trans 7 sebagai juara tiga dan

juara favorit.5 Saat itu Kaisa masih berusia lima tahun. Dengan menerapkan

metode ini, Kaisa dan semua saudaranya menjadi Hafizh Qur’an. Metode ini

kemudian disebarluaskan oleh Ar-Rahman Qur’anic Learning (‘AQL) Islamic

Center melalui Rumah Tadabbur Qur’an (RTQ) tempat metode ini diajarkan,

di bawah binaan Ustadz Bachtiar Nasir.

Metode gerakan ini merupakan metode ciptaan Laili sendiri yang

memang menyukai seni. Menurutnya metode ini tercipta untuk mempermudah

Kaisa dalam menghafal. Setiap kata dalam sebuah ayat diberikan gerakan

tertentu untuk mempermudah Kaisa menghafal dan memahami isi ayat

tersebut, misalnya gunung (Jabal) digambarkan dengan kedua tangan yang

5PKS Bondowoso, Subhanallah Lima Bersaudara Cilik Ini Hafidz Qur’an Asal
Makassar, http://liputanlima.com/lifestyle/2016/02/08/subhanallah-lima-bersaudara-cilik-ini-
hafidz-quran-asal-makassar diakses pada 19 Oktober 2017
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meruncing membentuk segitiga, atau api digambarkan dengan telapak tangan

yang mengembang dan menguncup.6

4. Langkah Pembelajaran Metode Kaisa7

Berikut langkah-langkah pembelajaran menghafal dengan metode

Kaisa:

a. Guru memberi salam

b. Menyiapkan atau memberi aba-aba kepada santri untuk duduk rapi

persiapan proses belajar mengajar.

c. Mengabsensi kehadiran santri

d. Membaca basmalah dan do’a sebelum belajar

e. Muroja’ah atau mengulang hafalan

f. Tambahan hafalan dengan membaca ayat perkata dengan

gerakan/kinestetik

g. Menjelaskan hukum tajwid serta maknanya/tafsirnya

h. Santri melafalkan ayat secara berulang-ulang sampai ayat tersebut

dihafal

i. Satu per satu santri melafalkan ayat sesuai hukum tajwidnya dan

menerjemahkan per kata

j. Guru menyimak hafalan ayat yang dihafalkan oleh masing-masing

santri

6Ririn, Begini Cara Kaisa hafiz Cilik Lafalkan Al-Qur’an dengan Gerakan,
http://ramadan.detik.com/read/2014/07/10/begini-cara-kaisa-hafiz-cilik-lafalkan-alquran-dengan-
gerakan diakses pada 05 Mei 2017

7Ayzhari Nuhril Muthmainnah, Pengajar RTQ Makassar, Sulsel, wawancara oleh penulis
di Kendari, 20 Oktober 2017
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k. Guru membenarkan jika ada kesalahan dengan hukum tajwid serta

artinya

l. Setelah ayat pertama dihafal, guru membimbing santri untuk lanjut ke

ayat berikutnya dengan perlakuan yang sama

m. Merefleksi pembelajaran dengan memberi game sambung ayat (yaitu

hafalan surat-surat secara berkesinambungan)

n. Menutup pembelajaran dengan do’a senandung al-Qur’an dan do’a

kafaratul majelis secara berjama’ah.

5. Keunggulan dan Kelemahan Metode Kaisa8

Sama dengan metode yang lainnya, metode Kaisa pun memiliki

keunggulan dan kelemahan, diantaranya:

a. Keunggulan Metode Kaisa

1) Melatih anak dalam mengembangkan kemampuan otak kanan

dan otak kiri. Otak kanan dilatih dengan gerakan, otak kiri

dengan menghafal

2) Gerakan membuat anak rileks ketika menghafal dan mudah

memahami arti setiap ayat

3) Metode ini menarik perhatian anak untuk menghafal sehingga

suasana kelas menjadi hidup

4) Anak mudah menghafal dan melafalkan ayat melalui nada yang

digunakan yaitu nada ummi

8Ayzhari Nuhril Muthmainnah, Pengajar RTQ Makassar, Sulsel, wawancara oleh penulis
di Kendari, 23 Oktober 2017
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5) Penekanan-penekanan nadanya disesuaikan dengan hukum

tajwidnya

b. Kelemahan Metode Kaisa

1) Metode ini memerlukan keterampilan khusus guru

2) Memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang

B. Metode Wafa

1. Konsep tentang Metode Wafa

Wafa berasal dari bahasa Arab yaitu Al-Wafa yang berarti setia. Hal ini

diharapkan agar orang-orang selalu setia belajar dengan Al-Qur'an dan selalu

cinta dengan al-Qur’an. Metode Wafa adalah metode belajar al-Qur’an holistik

dan komprehensif dengan otak kanan yang mana dalam pembelajarannya

menggunakan aspek multisensorik atau perpaduan dari berbagai indera, seperti

visual, auditorial dan kinestetik. Metode Wafa berada di bawah Yayasan

Syafa’atul Qur’an Indonesia. Komprehensivitas pembelajaran ini terlihat dari

produk 5T Wafa yang meliputi Tilawah, Tahfidz, Tarjamah, Tafhim dan

Tafsir.9 Metode Wafa sebenarnya merupakan pengembangan dari beberapa

metode seperti Iqra’ dan Ummi.

Tiga bagian otak dibagi menjadi dua belahan kanan dan belahan kiri.

Dua belahan ini lebih dikenal dengan istilah otak kanan dan otak kiri. Masing-

masing belahan otak bertanggung jawab terhadap cara berfikir, dan masing-

masing mempunyai spesialisasi dalam kemampuan-kemampuan tertentu. Cara

9Wafa Indonesia, Metode Membaca Al Qur’an Otak Kanan, http://wafaindonesia.or.id
diakses pada 21 Oktober 2017
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berfikir otak kanan bersifat acak, tidak teratur, intuitif dan holistik. Cara

berfikirnya sesuai dengan cara-cara untuk mengetahui yang bersifat non verbal

seperti perasaan, emosi, kesadaran yang berkaitan dengan perasaan,

pengenalan bentuk, musik, seni, kepekaan warna kreativitas dan visualisasi.10

Metode Wafa atau otak kanan ini diharapkan akan tercipta pembelajaran yang

kondusif dan menyenangkan.11 Di sisi lain salah satu kelebihan otak kanan

yaitu lebih bisa menyimpan memori dalam jangka panjang atau dikenal dengan

istilah Long Term Memory (LTM).

2. Sejarah Metode Wafa

Berangkat dari mimpi lahirnya generasi ahli al-Qur’an yang akan

membangun peradaban masyarakat qur’ani di masa depan, Yayasan Syafa’atul

Qur’an Indonesia (YAQIN) menghadirkan Wafa sebagai sebuah revolusi

pembelajaran al-Qur’an yang dikembangkan dengan berbasis pada otak kanan

yang komprehensif, mudah dan menyenangkan,12 sehingga metode ini cocok

untuk segala usia terutama anak-anak.

Metode Wafa diciptakan oleh K.H Muhammad Shaleh Drehem, Lc

pada tahun 2012. Beliau adalah pendiri Yayasan Syafa’atul Qur’an Indonesia

(YAQIN) sekaligus pembina yayasan tersebut. Selain itu, beliau juga menjabat

sebagai ketua Ikatan Da’I Indonesia (IKADI) Jawa Timur, Konsultan Spesialis

10Gaya Hidup Sehat, Perbedaan Cara Berfikir Otak Kiri dan Otak Kanan,
tipssehatonline.web.id/perbedaan-cara-berfikir-otak-kiri-dan-otak-kanan/ diakses pada 23 Oktober
2017

11Tim Wafa, Buku Pintar Guru Wafa (Surabaya: Yaqin, 2012), h.5
12Sambirang Ahmadi, Belajar Al-Qur’an Metode Wafa Sangat Menyenangkan,

https://samawacendekia.com, diakses pada 05 Agustus 2017
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bidang Tazkiyatun Nufus di beberapa majalah dan forum keislaman,

narasumber di stasiun radio dan televisi, baik lokal maupun nasional, serta

penggiat dakwah qur’ani di Jawa Timur.13

Wafa memfasilitasi berdirinya lembaga-lembaga non formal, yaitu

Rumah Tahfidz Qur’an Wafa dan Wafa Qur’an Center di beberapa daerah.

Sejak berdirinya pada 20 Desember tahun 2012 hingga kini memasuki tahun ke

lima, metode Wafa telah tersebar di tiga Negara, Singapura, Belanda dan 20

provinsi di Indonesia, Wafa telah membantu 41.650 siswa di 265 lembaga atau

sekolah dalam mempelajari al-Qur’an.14 Dengan metode otak kanan,

pembelajaran al-Qur’an menjadi mudah dan menyenangkan, sehingga anak-

anak tidak sekedar menghafal tetapi juga tumbuh rasa cintanya terhadap al-

Qur’an.

3. Visi Misi Metode Wafa15

a. Visi : Melahirkan ahli Al-Qur'an sebagai pembangun peradaban

masyarakat qur'ani di Indonesia.

b. Misi :

1) Mengembangkan model pendidikan Al-Qur'an dengan 5 T

(Tahsin, Tilawah, Tahfidz, Tarjamah, Tafhim, dan Tafsir).

Dengan pendekatan 7 M yaitu, memetakan kompetensi melalui

13Tim Wafa, Wafa Belajar Al-Qur'an Metode Otak Kanan Ghorib Musykilat
(Surabaya:Yayasan Syafaatul Qur'an Indonesia, 2013). h.41

14Wafa Indonesia, Profil Wafa Belajar Al-Qur’an Metode Otak Kanan,
https://wafaindonesia.or.id. diakses pada 03 Agustus 2017

15Wafa Indonesia, Tentang Kami, https://wafaindonesia.or.id/tentang-kami/ diakses pada
19 Oktober 2017
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tes awal, memperbaiki bacaan dan pemahaman melalui tahsin,

Menstandarisasi proses melalui sertifikasi, membina dan

mendampingi, memperbaiki melalui supervisi dan Continous

Improvement Process (CIP), Munaqasyah dan mengukuhkan

melalui khataman, pemberian penghargaan berupa sertifikat dan

wisuda.

2) Melaksanakan standarisasi mutu lembaga pendidikan al-Qur'an

3) Mendorong lahirnya komunitas masyarakat Qur'ani yang

membumikan al-Qur'an dalam kehidupannya.

4) Menjalin kemitraan dengan pemerintah untuk mewujudkan

bangsa Indonesia yang Qur'ani.

4. Pembelajaran Wafa

Sistem pembelajaran yang digunakan dalam metode Wafa adalah

Quantum Teaching yaitu salah satu strategi pembelajaran yang dapat

menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Menurut De Porter pembelajaran

quantum adalah "interaksi-interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya"

semua kehidupan adalah energi. Tujuan belajar adalah meraih sebanyak

mungkin cahaya, interaksi, hubungan, inspirasi agar menghasilkan energi

cahaya. mengkonsep tentang menata pentas situasi lingkungan belajar yang

tepat.16 Maksudnya, bagaimana upaya penataan situasi lingkungan belajar yang

optimal baik secara fisik maupun mental. Dengan mengatur lingkungan belajar

16Nandang Kosasih dan Dede Sumarna, Pembelajaran Quantum dan Optimalisasi
Kecerdasan, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.27-28
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yang sedemikian rupa, peserta didik diharapkan mendapatkan langkah pertama

yang efektif untuk mengatur pengalaman belajar.

Pembelajaran quantum mencakup petunjuk spesifik, untuk menciptakan

lingkungan belajar yang efektif, merancang rencana pembelajaran,

menyampaikan isi, dan memudahkan proses belajar. Bobby De Porter,

mengembangkan strategi pembelajaran quantum melalui istilah TANDUR,

yaitu:17

a. Tumbuhkan

Tumbuhkan yaitu dengan memberikan apersepsi yang cukup

sehingga sejak awal kegiatan siswa telah termotivasi untuk belajar.

Tahapan ini bertujuan untuk melibatkan atau menyertakan diri siswa.

Kemudian siswa dapat memahami Apa Manfaat Bagiku (AMBAK).

Tahapan ini merupakan tahapan yang paling berpengaruh terhadap

keberhasilan tahap-tahap selanjutnya.

b. Alami

Maksudnya berikan pengalaman nyata kepada peserta didik untuk

mencoba. Peserta didik akan menjadi aktif dalam proses pembelajaran,

tidak hanya mdelihat akan tetapi ikut beraktivitas. Hal ini juga dikatakan

oleh Sugiyono bahwa unsur alami ini akan memberikan pengalaman pada

siswa dan manfaatnya dapat meningkatkan hasrat alami otak untuk

menjelajah.

17Yuli Setyaningrum, Model Pembelajaran Quantum Teaching,
yurishandcraft.blogspot.co.id./2015/04/model-pembelajaran-quantum-teaching.html?m=1diakses
pada 19 Oktober 2017
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c. Namai

Namai adalah tahap saat guru memberikan data tepat dan saat

minat siswa memuncak. Penamaan untuk memberikan identitas,

menguatkan dan mendefisinikan. Penamaan dibagun di atas pengetahuan

dan keingintahuan peserta didik saat itu.

d. Demonstrasikan

Yaitu tahap di mana guru memberikan kesempatan kepada siswa

untuk menunjukkan kemampuannya. Tahap demonstrasi diartikan sebagai

penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan suatu

proses, situasi selama proses pembelajaran untuk didemonstrasikan atau

dipresentasikan.

e. Ulangi

Yaitu mengulangi apa yang telah dipelajari sehingga setiap peserta

didik merasakan langsung di mana kesulitan yang akhirnya mendatangkan

kesuksesan. Dengan adanya pengulangan maka akan memperkuat koneksi

saraf.

f. Rayakan

Maksudnya sebagai respon pengakuan yang baik. Dengan

merayakan setiap hasil yang didapatkan oleh peserta didik yang dirayakan

akan menambah kepuasan dan kebanggaan pada kemampuan pribadi dan

pemupukan percaya diri masing-masing peserta didik.
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5. Petunjuk Umum Mengajar Metode Wafa18

a. Buku tilawah Wafa terdiri dari 5 jilid masing-masing terdiri dari 44

halaman ditambah buku ghorib dan tajwid.

b. Setiap jilid terdapat pokok bahasan yang akan dipelajari

c. Setiap kelas terdiri dari 15 anak

d. Mengajar dengan klasikal individual baca simak

e. Setiap hari sorogan baca simak untuk penilaian harian kenaikan

halaman kecuali hari Jum'at setoran hafalan juz 30

f. Setiap peserta didik harus melalui tahapan tiap jilid dengan standar

yang telah ditentukan.

g. Setiap kenaikan buku harus diuji oleh koordinator yang sudah

ditentukan

h. Adanya sarana prasarana untuk mendukung proses pembelajaran

seperti meja lipat, dan alat peraga

6. Langkah-langkah pembelajaran Metode Wafa19

a. Pembukaan

b. Mengabsensi kehadiran santri

c. Muroja’ah atau mengulang hafalan

d. Tambahan hafalan dengan membaca ayat

e. Menjelaskan hukum tajwid

18Metode Wafa, Petunjuk Umum Mengajar Metode Wafa,
https://www.scribd.com/mobile/document/332152462/Metode-Wafa diakses pada 26 Januari 2017

19Pipin Prasetyani, Implementasi Metode Wafa dalam Meningkatkan Kemampuan
Membaca Al-Qur’an, Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Muhammadiyah
Ponorogo, 2016 h. 26
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f. Satu per satu santri melafalkan ayat sesuai hukum tajwidnya

g. Menyimak dan membenarkan hafalan masing-masing santri

h. Setelah ayat pertama dihafal, guru membimbing santri untuk lanjut ke

ayat berikutnya dengan perlakuan yang sama

i. Merefleksi pembelajaran dengan memberi game sambung ayat (yaitu

hafalan surat-surat secara berkesinambungan)

j. Penutupan

7. Evaluasi Metode Wafa20

Evaluasi pembelajaran al-Qur’an melalui metode Wafa dilaksanakan

untuk melihat seberapa jauh peserta didik memahami dan menerima materi

yang disampaikan dalam proses pembelajaran. Berikut ini prosedur penilaian

yang tercantum dalam buku pintar guru Wafa:

a. Tilawah, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Kelancaran

2) Fashahah (Makharijul huruf dan ketepatan vokal a-i-u)

3) Tajwid (panjang, tekan, dengung, pantul, tanda baca)

4) Waqaf dan ibtida’

b. Menghafal

1) Kelancaran

2) Fashahah (Makharijul huruf dan ketepatan vokal a-i-u)

3) Tajwid (panjang, tekan, dengung, pantul, tanda baca)

20Pipin Prasetyani, Implementasi Metode Wafa dalam Meningkatkan Kemampuan
Membaca Al-Qur’an, Skripsi Sarjana Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas
Muhammadiyah Ponorogo, 2016 h. 29
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4) Waqaf dan ibtida’

c. Menulis

1) Ketepatan kaidah penulisan

2) Kerapian

8. Keunggulan dan Kelemahan Metode Wafa21

Sama halnya dengan metode Kaisa atau metode lainnya, metode Wafa

juga memiliki keunggulan dan kelemahan, diantaranya:

a. Keunggulan

1) Menggunakan bahasa ibu, metode Wafa dalam penyusunan

buku jilidnya menyusun huruf per huruf membentuk kata yang

mirip dengan bahasa ibu, dengan kata lain bahasa kita yaitu

bahasa Indonesia. Penyusunan pengenalan huruf awal dibagi

menjadi beberapa konsep, salah satunya : (ma, ta, sa, ya, ka, ya,

ra, da).

2) Menggunakan gerakan, sebelum mengenalkan huruf kepada

anak-anak guru bertanya dengan menggunakan gerakan,

misalkan: “anak-anak ini apa?” (sambil menunjuk mata) mata,

guru meminta anak-anak menirukan ucapan dan gerakan guru.

Setelah itu guru menunjukkan kartu huruf ma dan ta.

3) Melagukan, penerimaan komunikasi anak usia dini yang paling

maksimal adalah dengan intonasi atau nada. Dengan melagukan

21Mepnewas.id, Ngaji dengan Metode Otak Kanan, https://mepnews.id/2017/03/26/ngaji-
dengan-metode-otak-kanan/ diakses pada 22 Oktober 2017
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setiap apa yang dibaca, anak-anak akan lebih mudah menyerap.

Selain itu, Islam menganjurkan membaca al-Qur’an dengan

merdu dan dengan lagu yang indah. Pilihan lagu yang digunakan

Wafa adalah lagu Hijaz.

b. Kelemahan Metode Wafa

1) Merupakan metode pembelajaran al-Qur’an yang tergolong baru

sehingga untuk sertifikasi guru wafa pun tergolong mudah.

C. Matriks Perbedaan Metode Kaisa dan Metode Wafa

Berikut ini adalah matriks perbedaan antara metode Kaisa dan metode

Wafa:

Tabel 2.1. Matriks Perbedaan Metode Kaisa dan Metode Wafa

No. Metode Kaisa Metode Wafa
1. Pengembangan Metode Ummi Pengembangan metode Ummi

dan Iqra’
2. Menghafal ayat-ayat secara aktif

(gerakan)
Mengahafal ayat secara pasif
(tanpa gerakan)

3. Menghafal ayat disertai terjemahan
(dengan gerakan)

Menghafal ayat tanpa
terjemahan

4. Menghafal ayat perkata Menghafal perayat
5. Nada yang digunakan adalah nada

Ummi
Nada yang digunakan yaitu
irama Hijaz

6. Hanya untuk anak usia 3-12 tahun Untuk anak-anak maupun
dewasa

D. Kemampuan Menghafal Al-Qur’an

1. Pengertian Kemampuan Menghafal

Kemampuan secara etimologi berasal dari kata mampu yang berarti

“kuasa (bisa, sanggup)” melakukan sesuatu. Menurut Mohammad Zain,

kemampuan merupakan potensi yang ada berupa kesanggupan, kecakapan,
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kekuatan kita berusaha dengan sendiri.22 Seseorang dikatakan mampu

manakala ia memiliki kesanggupan, kecakapan, kekuatan melaksanakan

tugas atau keterampilan tertentu sesuai yang dipersyaratkan dalam tugas

dan keterampilan tersebut.23 Oleh karena itu, didalam kemampuan terdapat

keterampilan untuk melakukan sesuatu dengan baik dan cermat sesuai yang

dipersyaratkan.

Sedangkan kata menghafal (Tahfizh) dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia, adalah berusaha meresapkan kedalam fikiran agar selalu ingat.

Secara etimologi, kata menghafal berasal dari kata hafal yang dalam bahasa

Arab dikatakan al-Hifdz yang berarti “ingat”. Menurut terminologi,

menghafal adalah suatu tindakan yang berusaha meresapkan kedalam

pikiran agar selalu ingat. Menghafal merupakan proses mental untuk

mencamkan dan menyimpan kesan-kesan, yang suatu waktu dapat diingat

kembali kealam sadar.24 Menurut Zuhairini dan Ghofir, 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.

22Sandra Agustin, Pengertian Kemampuan Menurut Para Ahli, https://idtesis.com,
diakses pada 18 April 2017

23W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
1982), h.629

24 Hannatul Malihah, “Hubungan Antara Self Regulated Learning dengan Kemampuan
Menghafal Al-Qur’an. Diss. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015
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Ad Roeijakker dalam bukunya yang berjudul Cara Belajar Review

mengemukakan bahwa menghafal (mengingat) pada umumnya dianggap

sebagai suatu proses yang terdiri atas tiga tahap, yaitu:25

a) Acquisition (Perolehan), adalah tahap mempelajari keterangan yang

bersangkutan pada tingkat permulaan

b) Storage (Penyimpanan), adalah tahap penyimpanan keterangan dalam

otak sampai waktunya nanti diperlukan

c) Retrieval (Pencarian), adalah tahap mendapatkan kembali sewaktu

keterangan itu diperlukan.

Memori (ingatan) bukanlah suatu organ dalam tubuh orang seperti

halnya mata, telinga hidung, atau lidah. Colin Rose dan Malcolm J.

Nicholl mengemukakan bahwa “Memori adalah bagian yang begitu vital

dalam proses belajar.”26 Memori pada suatu saat akan mengalami proses

kelupaan. Beberapa teori telah dikemukakan oleh ahli-ahli ingatan untuk

menjelaskan proses itu. Sebagaimana dikemukakan yaitu:27

1) Teori Memudar Secara Pasif (Passive Decay Theory)

Teori ini menjelaskan bahwa ingatan akan membuat jejak fisik

dalam otak seseorang yang lama-lama akan hilang dengan berlalunya

25Ad Roeijakker, Cara Belajar Review, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005) h.23
26Colin Rose dan Malcolm J. Nicholl, Accelerated Learning for the 21st Century di

terjemahkan oleh Dedy Ahimsa dengan Judul Cara Belajar Cepat Abad XXI, (Bandung: Nuansa,
2003), h.66

27Moghtas Buicori, Cara Belajar yang Efisien, (Yogyakarta: Pusat Kemajuan, 1992)
h.235
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waktu. Jadi, ibarat jalan setapak yang melintas pada suatu padang rumput,

jalan itu akan hilang jika tidak digunakan (dilalui).

2) Teori Penekanan (Respression Theory)

Teori ini berasal dari karya Sigmund Freud tentang bawah sadar.

Menurut ahli ini, ingatan-ingatan yang tak menyenangkan atau tidak dapat

diterima dengan sengaja ditekan masuk kebawah sadar oleh orang-orang

bersangkutan agar ingatan-ingatan itu tidak menyertainya.

Dalam perumusan Freud, Respression adalah tindakan menjauhkan

ide-ide yang tak dapat diterima dari kesadaran, yakni dengan

memasukkannya kedalam bawah sadar. Ini merupakan sebuah metode

untuk melupakan secara tak sadar ingatan-ingatan yang menyakitkan diri

seseorang. Ingatan-ingatan demikian itu harus ditekan, karena jika

seseorang menyadarinya maka akan menjadi khawatir atau gusar. Asas

penekanan ini kemudian dikenal sebagai kaidah tentang kelupaan dengan

penekanan (The Law of Forgetting by Respression). Menurut kaidah ini

seseorang lebih mudah melupakan suatu ingatan yang bertentangan

dengan kesenangan atau harga dirinya ketimbang dengan yang tidak

bertentangan.

3) Teori Pemutar Balikan Secara Sistematis (Systematic Distortion)

Menurut teori ini, ingatan-ingatan seseorang dapat diubah-ubah

atau diputar balik sehingga sejalan dengan nilai-nilai minat orang-orang

yang bersangkutan. Jadi, orang yang menyimpangkan ingatannya agar
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sesuai dengan apa yang diinginkannya atau yang menurut perasaannya

demikian.

4) Teori Gangguan (Interfence Theory)

Teori ini menyatakan bahwa, kelupaan terjadi karena suatu

pengetahuan yang dipelajari terganggu oleh pengetahuan lainnya.

5) Teori Kegagalan Pencarian (Retrieval Failure Theory)

Menurut teori ini, kelupaan terjadi karena ingatan memudar atau

karena gangguan pengetahuan. Gangguan ini menyebabkan seseorang

tidak dapat menemukan petunjuk yang tepat. Jadi, teori ini didasarkan

pada apa yang disebut Cue Dependent Forgetting (kelupaan yang

bergantung pada isyarat).

Dalam upaya mencegah kelupaan diatas, pembelajaran yang

dilakukan kearah kemampuan menghafal sebaiknya dilakukan secara

klasikal, mendiskusikan dan mengajukan pertanyaan ringan tentang arti

kata sehingga mudah dimengerti anak. Jika ayat yang diterjemahkan

terlalu panjang, maka ayat tersebut harus dibagi menjadi satuan-satuan

kalimat, dan masing-masing satuan ini kemudian diberikan penjelasan

seperlunya.28 Melalui pengarahan dan bimbingan, pengajaran terarah agar

anak dapat memperoleh hasil belajar sebagaimana yang diharapkan terjadi

proses pengembangan pengetahuan, keterampilan atau sikap sebagai suatu

interaksi timbal balik antara terdidik dengan informasi dan lingkungan

28M. Chatib Thoha dkk, Metodologi Pengajaran Agama, (Semarang: Pustaka Belajar,
2004), h.31
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belajar.29 Setelah melalui aktivitas belajar dalam waktu tertentu, anak

diharapkan mengalami perubahan kemampuan, dari tidak bisa menjadi

bisa, dari tidak terampil menjadi terampil, dan sebagainya.

Pada periode awal perkembangan anak sebelum ia belajar

membaca dan menulis, biasanya anak diajarkan untuk menghafalkan hal-

hal tertentu, termasuk surah-surah pendek dalam al-Qur’an. Hafalan ini

sangat penting bagi penanaman jiwa keagamaan ataupun pengembangan

keilmuan Islam. Tetapi akan lebih bermanfaat lagi apabila disamping

hafalan juga diikuti pengertian yang tentunya disesuaikan dengan tingkat

kemampuan anak.30

Kemampuan menghafal al-Qur’an dapat ditingkatkan dengan

membiasakan untuk selalu berinteraksi dengan al-Qur’an, misalnya dengan

membaca, menulis dan memahami al-Qur’an. Hafalan yang disertai

pengertian dapat memasukkan nilai-nilai Qur’ani dalam diri anak sehingga

akan diwujudkan melalui perbuatan atau tingkah laku yang tidak

menyimpang dari al-Qur’an.

2. Faktor Pendukung Kemampuan Menghafal Al-Qur’an

Terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung dalan menghafal al-

Qur’an diantaranya:

29Syarifuddin dan Irwan Nasution, Manajemen Pembelajaran, (Jakarta: Quantum
Teaching, 2000), h.23

30Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h.146-147
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a) Metode Menghafal

Dalam menghafal al-Qur’an dibutuhkan metode-metode yang

dapat menajamkan hafalan. Secara umum, metode yang digunakan adalah

dengan cara mengulang-ulang bacaan sampai dapat dilafadzkan tanpa

melihat mushal al-Qur’an. Berikut ini dipaparkan beberapa metode yang

biasanya digunakan oleh penghafal al-Qur’an, diantaranya:31

1) Bin Nadzar, membaca dengan cermat ayat-ayat al-Qur’an yang

akan dihafalkan dengan melihat mushaf secara berulang-ulang

2) Tahfizh, melafalkan sedikit demi sedikit ayat-ayat al-Qur’an yang

telah dibaca berulang-ulang pada saat bin nadzar hingga sempurna

dan tidak terdapat kesalahan.

3) Talaqqi, menyetorkan atau memperdengarkan hafalan kepada

seorang guru atau instruktur yang telah ditentukan

4) Takrir, mengulang hafalan atau melakukan sima’an terhadap ayat

yang telah dihafal kepada guru atau orang lain. Takrir ini bertujuan

untuk mempertahankan hafalan yang telah dikuasai

5) Tasmi’, memperdengarkan hafalan kepada orang lain baik kepada

perseorangan ataupun jama’ah.

b) Usia yang Ideal

Seorang penghafal yang berusia relatif masih muda jelas akan

lebih potensial daya serap dan resapnya terhadap materi-materi yang

dibaca atau dihafal, atau didengarnya dibanding dengan mereka yang

31 Lisya Chairani dan M.A Subandi, Psikologi Santri Penghafal Al Qur’an Peranan
Regulasi Diri, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.41
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berusia lanjut, kendati tidak bersifat mutlak.32 Sehingga usia yang relatif

muda akan lebih baik untuk menghafal.

c) Manajemen Waktu

Penghafal harus mampu mengantisipasi dan memilih waktu

yang dianggap sesuai dan tepat baginya untuk menghafal al-Qur’an.33

Biasanya waktu yang baik adalah ketika shubuh karena otak masih fresh,

sehingga sangat baik untuk menghafal.

d) Tempat Menghafal

Situasi dan kondisi suatu tempat ikut mendukung tercapainya

program menghafal al-Qur’an. Suasana yang bising, kondisi lingkungan

yang tak sedap dipandang mata, penerangan yang tidak sempurna dan

polusi udara yang tidak nyaman akan mejadi kendala terhadap terciptanya

konsentrasi. Oleh karena itu, untuk menghafal diperlukan tempat yang

ideal untuk terciptanya konsentrasi.

e) Motivasi

Apa saja yang dianggap penting dan berguna bagi seseorang pasti

juga akan terus dan sukar dilupakan.34 Motivasi sangat mempengaruhi

ingatan seseorang.

32Ahsin W. Al-Hafidz, Bimbingan Praktis Menghafal Al-Qur’an, (Jakarta: Bumi
Aksara,1994), h. 56

33Ibid., h.57
34Martin Handoko, Motivasi Daya Penggerak Tingkah Laku, (Yogyakarta: Kanisius,

1992), h.45
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f) Penetapan Tujuan

Tujuan mempermudah proses pengambilan keputusan. Bila

keputusan yang dibuat mendukung tujuan yang dimiliki, maka tidak akan

punya waktu untuk melakukan kegiatan lain karena harus menentukan

keputusan mana yang harus dijalankan sesuai dengan nilai dan

prioritasnya. Dengan menetaplkan tujuan, dapat menghemat waktu karena

hanya berorientasi pada tujuan yang dirancang dengan baik.

3. Indikator Kemampuan Menghafal

a. Kelancaran

Kelancaran berasal dari kata “lancar.” Dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia, lancar berarti tidak tersangkut-sangkut; tidak terputus-putus;

tidak tersendat-sendat; fashih; tidak tertunda-tunda.35 Lancar dalam

membaca atau melafalkan al-Qur’an berarti keadaan lancarnya membaca

atau melafalkan al-Qur’an disertai dengan kefasihan, tartil dan sesuai

dengan kaidah tajwidnya.

b. Fashahah

Fashahah menurut etimologi adalah jelas, terang dan gamblang.

Sedangkan menurut terminologi, fashahah berarti lafaz yang jelas, terang

maknanya, mudah dipahami dan sering dipergunakan para penyair dan

penulis.36 dalam artian indah dan bagus ketika dibaca dan didengar.

35 Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, Kamus Besar Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
2002), Ed.3 Hal. 2

36Hilman Fitri Albanjary, Fashahah dan Balaghah,
https://www.google.co.id/amp/s/kajianfahmilquranhfd.wordpress.com, diakses pada 09 Agustus
2017
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c. Tajwid

Tajwid adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara

membunyikan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam al-

Qur’an,37 termasuk bacaan mad, idgham, idzhar, ikhfa, iqlab, ghunnah,

qalqalah, dan tanda baca.

d. Waqaf dan Ibtida’

Waqaf adalah memutuskan pembacaan ketika membaca alQur’an

untuk mengambil atau menarik nafas dengan niat untuk melanjutkan

bacaan al-Qur’an kembali. Sedangkan Ibtida’ menurut bahasa adalah

adalah memulai yang berarti melanjutkan atau memulai kembali bacaan

alQur’an setelah berhenti sejenak (waqaf) untuk mengambil nafas.38

E. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bahriani: mengungkapkan bahwa tidak

terdapatnya pengaruh metode Kaisa terhadap motivasi anak menghafal

al-Qur’an disebabkan beberapa faktor, salah satunya yaitu adanya

penerapan metode ummi yang diterapkan di sekolah tersebut yang

hampir bersamaan dengan penerapan metode Kaisa, gerakan arti ayat

37Ajaran Islam, Pengertian Tajwid dan Macam-Macam Tajwid, belajar-
tobat.blogspot.co.id diakses pada 09 Agustus 2017

38Berkilaulah, Waqaf dan Ibtida’, https://berkilaulah.wordpress.com, diakses pada 09
Agustus 2017
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yang terkadang hampir sama sehingga sangat dituntut peserta didik

untuk memahami arti ayat dan juga gerakannya.39

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Mufidah; mengungkapkan

bahwa implementasi pembelajaran al-Qur'an Metode Wafa di Griya al-

Qur'an Ponorogo memberi dampak positif, diantaranya adalah Para

peserta didik lebih antusias belajar al-Qur'an, menyukai dan bisa

menerima metode Wafa sehingga pembelajaran bisa berjalan lancar

dan mencapai hasil yang maksimal. Dari sini lembaga pendidikan al-

Qur'an Griya Al-Qur'an Al-Furqon Ponorogo mulai dipercaya dan

sekarang semakin banyak peminatnya dari semua kalangan.40

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ihsan Tabligh Bakri; mengungkapkan

bahwa terdapat perbedaan antara metode Iqra’ dan metode Bagdadi

dalam belajar membaca al-Qur’an pada TPQ Nuruttaqwa dan dari

perbedaan-perbedaan itu menjadi kelemahan dan kekurangan dari

kedua metode tesebut.41

39Bahriani, Pengaruh Metode Kaisa Terhadap Motivasi Anak Menghafal Al-Qur’an  di
TK Islam Athirah 2 Makassar, Skripsi Sarjana Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UNHAS
Makassar, 2016

40Lailatul Mufidah, Implementasi Pembelajaran Al-Qur’an melalui Metode Wafa di Griya
Al-Qur’an Al-Furqon Ponorogo, Skripsi Sarjana Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN
Ponorogo, 2016

41Ihsan Tabligh Bakri, Studi Komparatif Penggunaan Metode Iqra’ dan Metode Bagdadi
DalamBelajar Membaca Al-Qur’an Pada TPQ Nuruttaqwa Kel. Kambu, Skripsi Sarjana Fakultas
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan STAIN Kendari, 2009
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F. Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Diagram Kerangka Pikir

Dalam pembelajaran menghafal al-Qur’an, terdapat banyak metode yang

digunakan untuk meningkatkan kemampuan menghafal al-Qur’an, sebagaimana

yang telah dijelaskan sebelumnya, diantaranya adalah metode Bin Nadzar,

Tahfizh, Talaqqi, Takrir dan Tasmi’. Namun dalam penelitian ini, peneliti

membahas dua metode baru dalam menghafal al-Qur’an, khususnya bagi anak-

anak yang ingin menghafal al-Qur’an. Metode tersebut adalah metode Kaisa dan

metode Wafa.

Penelitian ini, dilaksanakan pada salah satu Rumah Tadabbur Qur’an

(RTQ) yang ada di kota kendari, yaitu RTQ Hombis. Dalam pembelajarannya,

Kegiatan Menghafal Al-
Qur’an

Santri Rumah Tadabbur
Qur’an Hombis Kendari

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol

Metode Wafa Metode Kaisa

Kemampuan Menghafal meningkat
menjadi lebih baik

Hasil Penelitian
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dibagi menjadi dua kelas yang terdiri dari kelas eksperimen yang menggunakan

metode Kaisa, dan kelas kontrol menggunakan metode Wafa, dengan tujuan ingin

mengetahui perbedaan tingkat kemampuan menghafal al-Qur’an pada kedua kelas

tersebut.

G. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas, maka penulis mengemukakan hipotesis

dalam penelitian ini yaitu:

1. Terdapat perbedaan yang positif dan signifikan kemampuan menghafal al-

Qur’an sebelum penerapan metode Kaisa dan metode Wafa pada santri

Rumah Tadabbur Qur’an (RTQ) Hombis kota Kendari.

2. Terdapat perbedaan yang positif dan signifikan kemampuan menghafal al-

Qur’an sebelum dan sesudah penerapan metode Kaisa dan metode Wafa

pada santri Rumah Tadabbur Qur’an (RTQ) Hombis kota Kendari.

3. Terdapat perbedaan yang positif dan signifikan kemampuan menghafal al-

Qur’an sesudah penerapan metode Kaisa dan metode Wafa pada santri

Rumah Tadabbur Qur’an (RTQ) Hombis kota Kendari.


