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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Strategi Pembina Pondok Pesantren

1. Pengertian Strategi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata strategi mengandung makna,

rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.1 Strategi

berasal dari bahasa Yunani yaitu strategia, strategi merupakan sebuah perencanaan

yang panjang untuk berhasil dalam mencapai suatu keuntungan. Strategi juga

didefinisikan sebagai suatu garis besar haluan bertindak untuk mencapai sasaran yang

telah ditetapkan. Strategi pembelajaran adalah spesifikasi untuk seleksi dan mengatur

kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan dalam satuan pelajaran. Strategi

pembelajaran sebagai metode-metode untuk memanipulasi untuk unsurunsur

pengetahuan. Strategi pembelajaran merupakan metode-metode untuk memanipulasi

untuk unsur-unsur bahan-bahan pengetahuan.2

Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih

sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya orang sering kali

mencampuradukkan ke dua kata tersebut. Adapun pembelajaran menurut aliran

behavioristik adalah usaha ustazah membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan

menyediakan lingkungan atau stimulus. Aliran kognitif mendefinisikan pembelajaran

1 Rini Dwi Susanti, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Kudus: Nora, 2011), h. 33.
2 Martinis Yamin, Strategi & Metode dalam Model Pembelajaran, (Jakarta: GP Press Group,

2013), h. 1-4
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sebagai cara ustazah memberikan kesempatan kepada santri untuk berpikir agar ia

dapat mengenal dan memahami sesuatu yang sedang dipelajari. Sedangkan aliran

humanistik mendiskripsikan pembelajaran sebagai pemberian kebebasan kepada si

pelajar untuk memilih bahan pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat

dan kemampuannya.3 Pada hakikatnya, pembelajaran merupakan proses komunikasi

antara ustazah dan santri. Komunikan pada proses pembelajaran adalah santri,

sedangkan komunikatornya adalah ustazah dan santri. Jika santri menjadi

komunikator terhadap santri lainnya dan ustazah sebagai fasilitator, akan terjadi

proses interaksi dengan kadar pembelajaran yang tinggi.4

Strategi pembelajaran diartikan juga bahwa kegiatan mengajar untuk

memikirkan dan mengupayakan terjadinya konsistensi antara aspek-aspek dan

komponen pembentuk sistem intruksional, dimana untuk itu pengajar menggunakan

siasat tertentu. Karena sisitem intruksional merupakan suatu kegiatan, maka

pemikiran dan pengupayaan pengkonsistensian aspek- aspek komponenya tidak

hanya sebelum dilaksanakan, tetapi juga pada saat dilaksanakan. Hal ini didasarkan

pada pemikiran bahwa suatu rancangan tidak selalu tepat pada saat dilakukan.

Dengan demikian, strategi pembelajaran memiliki dua dimensi sekaligus.

Pertama, strategi pembelajaran pada dimensi perancangan. Kedua, strategi

pembelejaran pada dimensi pelaksanaan.5 Pengertian strategi tidak lepas dari

3 Hasan Basri, Landasan Pendiidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 204.
4 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Pustaka Setia,  2011), h. 72.
5 Iskandar Wassid & Dadang Suhendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: PT

Remaja Rosdakarya, 2010), h. 8
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tercapainya suatu tujuan yang nantinya akan mengarahkan ustazah dalam melakukan

pembelajaran. Karena pada dasarnya pembelajaran merupakan kegiatan terencana

yang mengkondisikan/merangsang seseorang agar bisa belajar dengan baik agar

sesuai dengan tujuan pembelajaran.6

Ada empat strategi dasar dalam pembelajaran, yaitu mengidentifikasi apa

yang diharapkan, memilih sistem pendekatan, memilih dan menetapkan prosedur,

metode dan teknik pembelajaran,menetapkan norma-norma dan batas minimal

keberhasilan.7 Dari pendapat di atas disimpulkan bahwa dalam pembelajaran perlu

adanya strategi pembelajaran khusus yang harus digunakan oleh ustazah dimulai dari

perancangan pembelajaran, metode, teknik maupun prosedur sampai pelaksanaan

pembelajaran sesuai yang diharapkan.

Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang

rangakaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.8

Strategi digunakan dalam dunia pendidikan guna mencapai tujuan yang ingin di

capai, dengan adanya strategi pembelajaran akan lebih tertata dan mensiasati

pembelajaran agar lebih mudah dengan mempertimbangkan keadaan baik murid,

lingkungan dan juga kemampuan ustazah.

Berdasarkan pendapat Darsono yang dikutip Basri ciri-ciri pembelajaran dapat

dikemukakan sebagai berikut:

6 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h.5
7 Ibid., h. 9
8 Hamruni, Strategi Pembelajaran, (Yogyakarta: Insan Madani, 2012), h. 2
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a. Pemebelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis.
b. Pemebelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi santri dalam

belajar
c. Pemebelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik perhatian dan

menantang santri
d. Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik
e. Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan

menyenangkan bagi santri
f. Pembelajaran dapat membuat santri siap menerima pelajaran, baik secara fisik

maupun psikologis
g. Pembelajaran menekankan pada kreatifitas santri 9

Oleh karena itu tujuan pembelajaran adalah membantu para santri agar

memperoleh berbagai pengalaman. Melalui pengalaman itu, tingkah laku santri akan

bertambah, baik kualitas maupun kuantitasnya. Tingkah laku yang dimaksud meliputi

pengetahuan, keterampilan, serta nilai atau norma yang berfungsi sebagai pengendali

sikap dan perilaku. Ustazah adalah seseorang figur yang mulia dan dimuliakan

banyak orang, kehadiran ustazah di tengah-tengah kehidupan manusia sangat penting,

tanpa ada ustazah atau seseorang yang dapat ditiru, diteladani oleh manusia untuk

belajar dan berkembang, manusia tidak akan memiliki budaya, norma, dan agama.10

Pendidik atau yang sering dipanggil dengan sapaan ustazah dalam mengajar

harus memiliki strategi pembelajaran yang tepat untuk mencapai keberhasilan santri

dalam menghafal al Quran. Karena kita ketahui ustazah mempunyai peranan yang

penting dan memenuhi kompetensi seperti yang tertanam dalam Peraturan Pemerintah

(PP) Nomor18 Tahun 2007 tentang Ustazah, dinyatakan bahwasanya kompetensi

9 Hasan Basri, Landasan Pendiidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 207
10 Suyanto, Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Millennium III,

(Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2000), h. 33.
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yang harus dimiliki oleh Ustazah meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui

pendidikan profesi

2. Pengertian Pondok Pesantren

Kata “pesantren” berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua kata

yaitu “ Sa” dan “Tra”. “Sa” yang berarti orang yang berperilaku yang baik, dan “tra”

berarti suka menolong.11 Selanjutnya kata pesantren berasal dari kata dasar “santri”

yang mendapat awalan pe dan akhiran an yang berarti tempat tinggal para santri.12

Begitu pula pesantren sebuah kompleks yang mana umumnya terpisah dari kehidupan

sekitarnya, dalam kompleks itu berdiri beberapa bangunan rumah kediaman

pengasuh. Dapat pula dikatakan pesantren adalah kata santri yaitu orang yang belajar

agama Islam.13

Menurut Abdul Fatah, pesantren berasal dari kata santri yang dapat diartikan

tempat santri. Kata santri berasal dari kata cantrik (bahasa Sansakerta, atau mungkin

Jawa) yang berarti orang yang selalu mengikuti ustazah, yang kemudian

dikembangkan oleh Perustazahan Taman Siswa dalam sistem asrama yang disebut

Pawiyatan. Istilah santri juga ada dalam bahasa Tamil, yang berarti ustazah mengaji,

sedang Berg berpendapat bahwa istilah tersebut berasal dari istilah shastri, yang

dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu atau

11 Abu Hamid, Sistem Pesantren Madrasah dan Pesantren di Sulawesi Selatan, (Ujung
Pandang: Fakultas Sastra UNHAS, 1998), h. 3.

12 Wahjoetimo, Perustazahan tinggi Pesantren Pendidikan Alternative Masa Depan, (Jakarta:
Gema Insani Press, 1997), h. 70.

13 Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Ilmu, t.th), h. 310.
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seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Terkadang juga dianggap sebagai

gabungan kata saint (manusia baik) dengan suku kata tra (suka menolong), sehingga

kata pesantren dapat berarti tempat pendidikan manusia baik-baik.14 Misalnya Istilah

funduq berasal dari bahasa Arab, yang artinya pesangrahan atau penginapan bagi

orang yang berpergian.15

Bila mendengar makna pesantren itu sendiri, maka orientasi secara

spontanitas tertuju kepada lembaga pendidikan Islam yang diasuh oleh para kyai atau

ulama dengan mengutamakan pendidikan agama dibanding dengan pendidikan umum

lainnya. Abu Ahmadi memberikan pengertian pesantren sebagai suatu sekolah

bersama untuk mempelajari Ilmu agama, kadang-kadang lembaga demikian ini

mencakup ruang gerak yang luas sekali dan mata pelajaran yang dapat diberikan dan

meliputi hadits, ilmu kalam, fiqih dan ilmu tasawuf.16

M. Ridlwan Nasir, mengatakan bahwa pondok pesantren adalah gabungan

dari pondok dan pesantren. Istilah pondok, mungkin berasal dari kata funduk, dari

bahasa Arab yang berarti rumah penginapan atau hotel. Akan tetapi di dalam

pesantren Indonesia, khususnya pulau Jawa, lebih mirip dengan pemondokan dalam

lingkungan padepokan, yaitu perumahan sederhana yang dipetak-petak dalam bentuk

kamar-kamar yang merupakan asrama bagi santri. Sedangkan istilah pesantren secara

14 H. Rohadi Abdul Fatah, dkk., Rekontruksi Pesantren Masa Depan, (Jakarta Utara:
Listafariska Putra, 2005), h. 11.

15 Steenbrink, Karel A., Pesantren Madrasah Sekolah ; Pendidikan Islam Dalam Kurun
Modern, (Jakarta: LP3S, 1994), h, 22.

16 Abu Hamid, Sistem Pesantren Madrasah dan Pesantren di Sulawesi Selatan (Ujung
Pandang: Fakultas Sastra UNHAS, 1998), h. 18.
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epistimologi asalnya pe-santri-an yang berarti tempat santri. Santri atau murid

mempelajari agama dari seorang Kyai atau Syaikh di pondok pesantren. Pondok

pesantren adalah lembaga keagamaan, yang memberikan pendidikan dan pengajaran

serta mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama dan Islam.17 Sementara

Abdurrahman Wahid, Memberikan definisi bahwa pesantren adalah sebuah komplek

dan lokasinya terpisah dengan kehidupan sekitarnya. Dalam komplek itu terdiri

beberapa buah bangunan, rumah kediaman pengasuh, sebuah masjid temapat

pengajaran yang diberikan dan asrama, tempat tinggal para santri.18

Menurut fungsinya, pesantren di samping sebagai pendidikan Islam, sekaligus

merupakan penolong bagi masyarakat dan tetap mendapat kepercayaan di mata

masyarakat. Jadi pesantren yang dimaksud dalam hal ini suatu lembaga pendidikan

Islam yang didirikan di tengah-tengah masyarakat, yang di dalamnya terdiri dari

pengasuh atau pendidik, santri, alat-alat pendidikan dan pengajaran serta tujuan yang

akan dicapai. Pesantren merupakan asrama dan tempat para santri belajar ilmu agama

juga ilmu yang bersifat umum dan di didik untuk bagaimana hidup mandiri.19 Hal ini

adalah merupakan faktor yang sangat penting utamanya dalam menanggulangi

kemerosotan akhlak muda mudi, yang mana disebabkan dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi sekarang ini, bukan hanya berpusat di kota-kota besar

akan tetapi justru dapat merangkul sebagian besar pelosok pedesaan.

17 M. Ridlwan Nasir, Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal, Pondok Pesantren di
Tengah Arus Perubahan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 80.

18 Abdurrahman Wahid, Pesantren dan Pembaharuan, (LP3ES: 1988), h. 40.
19 Mas‟ud Khasan Abdul Qahar, et. Al., Kamus Pengetahuan Populer, (Yogyakarta: Bintang

Pelajar, t.th), h. 191.
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Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam mengalami

perkembangan bentuk sesuai dengan perkembangan zaman. Terutama dampak

adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan bentuk pesantren

bukan berarti sebagai pndok pesantren yang telah hilang kekhasannya. Dalam hal ini

pondok pesantren tetap merupakan lembaga pendidikan Islam yang tumbuh dan

berkembang dari masyarakat untuk masyarakat.

Demikian pondok pesantren yang masih merupakan lembaga pendidikan yang

masih instropeksi terhadap kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya dan selalu

berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Kalau kita telusuri

secara historis keberadaan pesantren ini maka akan kita temukan kenyataan yang

tidak terbantahkan bahwa pesantren lahir pada zamannya yang tepat. Pada saat itu

pesantren sangat fungsional dan mampu memberi kontribusi terhadap tantangan

zaman, akan tetapi peranan pesantren masa kini, apalagi masa yang akan datang

adalah peranan dalam mejawab tantangan zaman yang membuatnya berada di

persimpangan jalan yaitu persimpangan antara meneruskan peranan yang telah di

embannya selama ini atau menempuh jalan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan

itu artinya keikutsertaan sepenuhnya dalam arus pengembangan ilmu pengetahuan

(modern), termasuk di dalamnya yang merupakan ciri utama kehidupan zaman

sekarang yang serba teknologi.

Melihat hal yang ditimbulkan, maka perlu adanya usaha dan perhatian yang

serius dari hal ini harus diakui bahwa teknologi itu memang mempunyai banyak segi

positif bagi kehidupan umat manusia akan tetapi tidak dapat dipungkiri pula bahwa
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nampak negatifnya, khususnya dalam bidang perkembangan mental spiritual dapat

juga ditimbulkan. Satu contoh dengan lajunya perkembangan teknologi sekarang ini,

maka kebudayaan barat masuk ke Indonesia berusaha untuk merubah dan menggeser

nilai-nilai ajaran Islam yang sejak lama dipelihara dengan baik.

B. Deskripsi Hafalan al Quran

1. Pengertian Hafalan al Quran

Menghafal berasal dari kata َحفَِظ َیْحَفُظ ِحْفًظا yang berarti memelihara, menjaga,

menghafalkan.20 Menghafal berasal dari akar kata “hafal” yang artinya telah masuk

dalam ingatan atau dapat mengucapkan sesuatu di luar kepala tanpa melihat buku

atau catatan lain. Jadi menghafal adalah berusaha meresapkan ke dalam pikiran agar

selalu ingat tanpa melihat buku ataupun catatan.21

Menghafal adalah suatu aktifitas menanamkan materi di dalam ingatan,

sehingga nantinya dapat diproduksi (diingat) kembali secara harfiah, sesuai dengan

materi yang asli. Menghafal merupakan proses mental untuk mencamkan dan

menyimpan kesan-kesan yang nantinya suatu waktu bila diperlukan dapat diingat

kembali ke alam sadar.22 Menghafal juga dikatakan suatu proses mengingat, dengan

cara seluruh ayat-ayat al Quran yang sudah dihafal harus diingat kembali secara

sempurna tanpa melihat musḥaf al Quran.

20 A.W. Munawwir Muhammad Fairuz, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia, (Surabaya:
Pustaka Progressif, 2007), h. 302

21 Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 473

22 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002), h. 29
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Apabila ditinjau dari aspek psikologi, kegiatan menghafal sama dengan proses

mengingat (memori). Ingatan pada manusia berfungsi memproses informasi yang

diterima setiap saat. Secara singkat kerja memori melewati tiga tahap, yaitu

perekaman, penyimpanan, dan pemanggilan. Perekaman (encoding) adalah

pencatatan informasi melalui reseptor indra dan sirkuit saraf internal. Proses

selanjutnya adalah penyimpanan (storage), yaitu menentukan berapa lama informasi

itu berada beserta kita, dalam bentuk apa dan di mana. Penyimpanan bisa bersifat

aktif atau pasif, dikatakan aktif bila kita menambahkan informasi tambahan, dan

mungkin pasif terjadi tanpa penambahan. Pada tahapan selanjutnya adalah

pemanggilan (retrieval), dalam bahasa sehari-hari mengingat lagi yakni

menggunakan informasi yang disimpan.23

Begitu pula dalam kegiatan menghafal al Quran, di mana informasi yang baru

saja diterima melalui membaca ataupun dengan menggunakan teknik-teknik dalam

proses menghafal al Quran juga melewati tiga tahap yaitu perekaman, penyimpanan,

dan pemanggilan. Perekaman terlihat di kala santri mencoba untuk menghafal ayat-

ayat Al- Qur‟an yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga pada akhirnya masuk

dalam tahap penyimpanan pada otak memori dalam jangka pendek dan jangka

panjang. Kemudian selanjutnya ketika fase pemanggilan memori yang telah

tersimpan yaitu disaat santri mentasmi‟kan hafalannya dihadapan instruktur.

Adapun yang membahas tentang bagaimana sistem atau sistematika kerja

memori dalam kegiatan menghafal atau mengolah informasi adalah teori pengolahan

23 Jalaludin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: Remaja Karya, 2005), h. 79.
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informasi. Secara singkat teori pengolahan informasi menyatakan bahwa informasi

pada awalnya dicatat oleh sistem sensori seseorang dan memasuki memori sensori

yang sesaat untuk menyimpan informasi tersebut. Informasi kemudian diteruskan ke

memori jangka pendek yang menyimpannya selama 15 hingga 25 detik. Terakhir,

informasi tersebut dapat berpindah ke memori jangka panjang yang sifatnya relatif

permanen. Apakah informasi tersebut bergerak dari memori jangka pendek ke

memori jangka panjang tergantung pada macam dan jumlah dari latihan terhadap

materi yang dibawa. (Atkinson & Shifrin).24

Chunking (pengemasan) adalah strategi penataan memori yang baik, yakni

dengan mengelompokkan informasi menjadi unit-unit yang dapat diingat menjadi

satu unit tunggal. Chunking dilakukan dengan membuat sejumlah informasi menjadi

lebih mudah dikelola dan lebih bermakna. Misalnya: hot, city, book, smile. Bila kata-

kata tersebut dapat diingat, maka seseorang sudah berhasil mengingat 16 (enam

belas) huruf.25

Menghafalkan al Quran prosesnya yang membutuhkan waktu lama, ketekunan

dan kesungguhan sangat diperlukan sekali usaha keras, ingatan yang kuat serta minat

dan motivasi yang besar yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing orang.

Sehingga tidak jarang banyak sekali para santri yang berhenti di tengah

24 Robert S. Feldman, Understanding Psychology, terj. Petty Gina Gayati dan Putri Nurdina
Sofyan, Pengantar Psikologi, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 258.

25 John W. Santrock, Educational Psychology, terj. Tri wibowo, Psikologi Pendidikan,
(Jakarta: Kencana, 2010), h. 319.
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jalan sebelum menyelesaikan hafalan sebanyak 30 juz. Hal tersebut dikarenakan

lemahnya tekad, kurangnya motivasi dari dalam diri dan dari orang terdekat, dan

yang paling pokok menjadi problematika santri dalam menghafal al Quran biasanya

yaitu malas dalam melakukan muraja’ah yaitu mengulang kembali ayat-ayat yang

telah dihafal sehingga beban dalam menjaga hafalan terasa berat sekali karena terlalu

banyak yang telah lupa hingga akhirnya berhenti menjadi pilihan bagi mereka yang

merasa sudah tidak mampu lagi.

2. Syarat Menghafal al Quran

Di antara beberapa hal yang harus terpenuhi sebelum seseorang memasuki

periode menghafal al Quran, yaitu:

a. Mampu mengosongkan dari pikiran-pikiran dan teori-teori, atau

permasalahan-permasalahan yang sekiranya akan mengganggu.26

b. Niat yang ikhlas

Niat mempunyai peranan yang sangat penting dalam melakukan sesuatu.

Karena niat adalah berkehendak atas sesuatu yang disertai dengan tindakan.27 Niat

yang ikhlas dan sungguh-sungguh akan mengantar seseorang ke tempat tujuan, dan

akan membentengi serta menjadi perisai terhadap kendala-kendala yang mungkin

akan datang merintanginya. Dalam Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab

dijelaskan “Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan

26 Al-Hafidz, op. cit., 49.
27 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Al-Wasiithu Fil

Fiqhi Ibadah, terj. Kamran As‟at Irsyadi dan Ahsan Taqwim, Fiqih Ibadah, (Jakarta: Amzah, 2010),
h. 35.
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memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam segala sesutu tanpa syirik dan pamrih.

Bahkan, bukan atas harapan memperoleh surga atau menghindar dari neraka, tetapi

semata-mata karena cinta kepada-Nya dan syukur atas nikmat-Nya.28 Sebagaimana

firman Allah SWT dalam Q.S. az Zumar [39]: 11 sebagai berikut:

     
Terjemahnya:

Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan
memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama.29

Dalam sebuah hadiṡ Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa perbuatan

sangat ditentukan oleh niat.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi Abdullah bin Az Zubair dia berkata,
Telah menceritakan kepada kami Sufyan yang berkata, bahwa Telah menceritakan
kepada kami Yahya bin Sa'id Al Anshari berkata, telah mengabarkan kepada kami
Muhammad bin Ibrahim At Taimi, bahwa dia pernah mendengar Alqamah bin
Waqash Al Laitsi berkata; saya pernah mendengar Umar bin Al Khaththab di atas

28 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, (Tangerang: Lentera Hati, 2009), h. 461
29 Kementrian Agama RI, al Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2007), h. 460
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mimbar berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang
(tergantung) apa yang diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang
ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka
hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan".30

Dari hadiṡ tersebut diketahui bahwa niat merupakan titik tolak permulaan

dalam segala amal. Niat yang ikhlas mempunyai peranan yang sangat penting dalam

menghafal al Quran karena sebagai motor dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan

yakni menghafal Al-Quran.

c. Memiliki keteguhan dan kesabaran

Keteguhan dan kesabaran merupakan salah satu faktor yang sangat penting

bagi orang yang sedang menghafal al Quran. Hal ini disebabkan karena dalam proses

menghafal al Quran akan banyak sekali ditemui berbagai macam kendala, mungkin

jenuh, mungkin gangguan lingkungan karena bising atau gaduh, mungkin gangguan

batin atau mungkin karena menghadapi ayat-ayat tertentu yang dirasakan sulit

menghafalnya dan lain sebagainya terutama dalam menjaga kelestarian menghafal al

Quran.31 Oleh karena itu, untuk senantiasa dapat melestarikan hafalan perlu

keteguhan dan kesabaran, karena kunci utama keberhasilan menghafal al Quran

adalah ketekunan menghafal dan mengulang-ulang ayat-ayat yang sudah dihafalnya.

Itulah sebabnya Rasulullah SAW selalu menekankan agar para penghafal

bersungguh-sungguh dalam menjaga hafalannya. Sebagaimana dijelaskan dalam

30 Abi Abdullah bin Isma‟il al-Bukhori, Matan Mayskul Al-Bukhari, (Berirut: Dar Al-Fikr,
t.t), h. 5-6.

31 Al-Hafidz, op. cit., h. 50.
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Tafsir Al-Lubab karya M. Quraish Shihab setiap muslim hendaknya menjadikan

shalat dan keṣabaran sebagai sarana meraih sukses dalam hidup dunia dan akhirat.32

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 153 sebagai berikut:

                  
Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu,
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.33

d. Istiqamah

Adapun yang dimaksud dengan istiqamah yaitu konsisten, baik istiqamah

secara lisan, hati dan istiqamah secara keseluruhan (anggota badan/perbuatan).34

yakni tetap menjaga keajekan dalam proses menghafal al Quran. Dengan perkataan

lain, seorang penghafal al Quran harus senantiasa menjaga kontinuitas dan efisiensi

terhadap waktu. Seorang penghafal al Quran yang konsisten akan sangat menghargai

waktu yang nantinya akan sangat berpengaruh kepada intuisinya ketika ada waktu

luang, maka intuisinya segera mendorong untuk segera kembali kepada al Quran. Hal

tersebut dijelaskan dalam Tafsir Al-Lubab karya M. Quraish Shihab bahwa

konsistensi dalam persesuaian amal perbuatan dengan ucapan “Tuhan kami ialah

Allah” lebih tinggi derajatnya daripada ucapan itu sendiri. Konsisten atau istiqamah

32 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Lubab, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), h. 49.
33 Kementrian Agama RI, op. cit., h. 23
34 Usman Al-khaibawi, Durrotun Nasihin Mutiara Muballigh, (Semarang: al-Munawar, t.t.),

h. 47
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yang terpuji itu bersifat mantap dan berlanjut dalam waktu yang berkepanjangan

hingga akhir usia yang bersangkutan.35

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S. Fushshilat [41]:30 sebagai

berikut:

                      
           

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah" kemudian
mereka meneguhkan pendirian mereka, maka Malaikat akan turun kepada mereka
dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan
gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu".36

e. Menjauhkan diri dari maksiat dan sifat-sifat tercela

Perbuatan maksiat dan perbuatan tercela merupakan sesuatu perbuatan yang

harus dijahui bukan saja oleh orang yang menghafal al Quran, tetapi juga oleh kaum

muslimin pada umumnya, karena keduanya mempunyai pengaruh yang besar

terhadap perkembangan jiwa dan mengusik ketenangan hati orang yang sedang dalam

proses menghafal al Quran, sehingga hal tersebut akan menghancurkan

keistiqamahan dan kosentrasi yang telah terbina dan terlatih sedemikian bagus.37

Di antara sifat-sifat tercela tersebut antara lain: (a) khianat, (b) bakhil, (c)

pemarah, (d) membicarakan aib orang lain, (e) memencilkan diri dari pergaulan, (f)

35 Shihab, op. cit., h. 512
36 Kementrian Agama RI, op. cit., h. 480
37 Al-Hafidz, op. cit., 53.
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iri hati, (g) memutuskan tali silaturahmi, (h) cinta dunia, (i) berlebih-lebihan, (j)

sombong, (k) dusta, (l) ingkar, (m) makar, (n) mengumpat, (o) riya‟, (p) banyak

cakap, (q) banyak makan, (r) angkuh, (s) meremehkan orang lain, (t) penakut, (u)

takabur dan sebagainya.

Apabila seorang penghafal al Quran dihinggapi penyakit-penyakit tersebut,

maka usaha dalam menghafal al Quran akan menjadi lemah apabila tidak ada orang

lain yang memperhatikannya. Dalam kitab Ta‟limul Muta‟alim oleh Syeikh al-

Alamah az-Zarnuji dikatakan:

Yang menjadi sebab-sebab hafal antara lain ialah bersungguh-sungguh, keajekan/
kontinuitas, sedikit makan, memperbanyak shalat, memperbanyak shalat malam
dan memperbanyak membaca al Quran. Adapun yang menyebabkan menjadi
pelupa antara lain: perbuatan maksiat, banyaknya dosa, bersedih karena urusan-
urusan keduniaan, banyaknya kesibukan (yang kurang berguna), dan banyak
hubungan yang tidak mendukung.38

f. Izin orang tua, wali atau suami

Izin dari orang tua, wali atau suami memberikan pengertian bahwa:

1) Orang tua, wali atau suami telah merelakan waktu kepada anak-anak, istri
atau orang yang di bawah perwaliannya untuk menghafal al Quran

2) Merupakan dorongan moral yang amat besar bagi tercapainya tujuan
menghafal al Quran, karena tidak adanya izin atau kerelaan orang tua,
wali, atau suami akan membawa pengaruh batin yang kuat sehingga
penghafal al Quran menjadi bimbang dan kacau pikirannya

3) Panghafal mempunyai kebebasan dan kelonggaran waktu sehingga ia
merasa bebas dari tekanan yang menyesakkan dadanya, dan pengertian
yang besar dari orang tua, wali atau suami, maka proses menghafal
menjadi lancar.39

38 Imam al-Zarnuji, Syarah Ta‟limul Muta‟alim, terj. Sonhaji Ali, Terjemah Ta‟lim
Muta‟alim, (Semarang: Toha Putera, 2009), h. 90

39 Al-Hafidz, op. cit., h. 54.
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g. Mampu membaca dengan baik

Sebelum seorang penghafal melangkah pada periode menghafal, seharusnya

terlebih dahulu meluruskan dan memperlancar bacaannya. Sebagian besar ulama‟

bahkan tidak memperkenankan anak didik yang diampunya untuk menghafal al

Quran sebelum terlebih dahulu ia mengkhatamkan al Quran bin-naẓar (dengan

membaca). Hal tersebut dimaksudkan agar calon penghafal Al-Quran:

1) Meluruskan bacaannya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid.
2) Memperlancar bacaannya.
3) Membiasakan lisan dengan fonetik Arab.40

Masalah-masalah di atas mempunyai nilai fungsional penting dalam

menunjang tercapai tujuan menghafal al Quran dengan mudah.

h. Menentukan target hafalan

Agar dapat melihat seberapa banyak waktu yang diperlukan untuk

menyelesaikan program yang direncanakan, maka penghafal perlu membuat target

harian. Target bukanlah merupakan aturan yang dipaksakan, tetapi hanya sebuah

kerangka yang dibuat sesuai dengan kemampuan dan alokasi waktu yang tersedia.

Bagi penghafal yang waktu sekitar empat jam setiap harinya, maka penghafal dapat

membuat target hafalan satu halaman (satu muka) setiap hari. Komposisi waktu

empat jam untuk tambahan hafalan satu muka dengan takrirnya adalah ukuran yang

ideal.

Alokasi waktu tersebut dapat dikomposisikan sebagai berikut:

40 Ibid., h. 55
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1) Menghafal pada waktu pagi selama satu jam dengan target hafalan satu
halaman untuk hafalan awal dan satu jam lagi untuk hafalan pemantapan
pada sore hari.

2) Mengulang (takrīr) pada waktu siang selama satu jam dan mengulang
pada waktu malam selama satu jam. Pada waktu siang untuk takrir atau
pelekatan hafalan-hafalan yang masih baru, sedang pada malam hari
untuk mengulang dari juz pertama sampai kepada bagian terakhir yang
dihafalnya secara terjadwal dan tertib, seperti satu hari takrīr satu, dua
atau tiga juz dan seterusnya.41

3. Faktor yang Mempengaruhi Hafalan al Quran

Agar dapat menjadi seorang penghafal al Quran yang berhasil harus

memperhatikan factor-faktor yang mempengatuhinya, diantaranya :

a. Usia cocok (Ideal)

Tingkat usia seseorang berpengaruh terhadap keberhasilan menghafal al

Quran. Walaupun tidak ada batasan usia tertentu secara mutlak untuk memulai

menghafal al Quran. Seorang penghafal al Quran yang berusia masih muda akan lebih

potensial daya serapnya terhadap materi-materi yang dibaca, dihafal atau didengar

ketimbang dengan mereka yang yang berusia lanjut, meskipun tidak bersifat mutlak.

Dalam hal ini, ternyata usia dini atau anak-anak lebih mempunyai daya rekam yang

kuat terhadap sesuatu yang dilihat, didengar atau dihafal.

Disebutkan juga dalam buku psikologi perkembangan, bahwa: anak-anak

yang berumur 6-7 tahun dianggap matang untuk belajar di sekolah dasar, jika:

1) kondisi jasmani yang cukup sehat dan kuat untuk melakukan tugas di
sekolah.

2) Ada keinginan belajar.

41 Ibid., h. 77-78
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3) Perkembangan perasaan sosial telah memadai.
4) Sarat-sarat lain;

a) Fungsi jiwa (daya ingat, cara berfikir, daya pendengaran sudah
berkembang yang diperlukan untuk belajar membaca).

b) Anak telah memperoleh cukup pengalaman dari rumah untuk
dipergunakan sebagai dasar bagi pelajaran permulaan karena
pengajaran pada apa yang telah diketahui oleh anak-anak.42

b. Manajemen Waktu

Diantara penghafal al Quran, ada yang memhafal secar khusus, artinya tidak

ada kesibukan lain, seperti sekolah/ kuliah, mengajar dan lainnya. Bagi mereka yang

tidak mempunyai kesibukan lain dapat mengoptimalkan seluruh kemampuan dan

memaksimalkan seluruh kemampuan dan memaksimalkan seluruh kapasitas waktu

untuk menghafal dan akan lebih cepat selesai. Sebaliknya, bagi mereka yang

mempunyai kesibukan lain harus pandai-pandai memanfaatkan waktu. Dan disinilah

diperlukan manajemen waktu yang dianggap sesuai dan baik, yaitu:

1) Waktu Sebelum terbit fajar

2) Setelah fajar hingga terbit matahari

3) Setelah bangun dari tidur siang

4) Setelah shalat

5) Waktu antara magrib dan Isya’

Jadi, pada prinsipnya setiap waktu dapat mendorong timbulnya ketenangan

dan terciptanya konsentrasi adalh baik sekali untuk menghafal al Quran.43

42 Zulkifli, Psikologi Perkembangan, (Jakarta, Rajawali Press, 1992), h. 52-53
43 Ahsin Wijaya, Bimbingan Praktis Al Qur’an, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994),h. 58-60
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c. Tempat Menghafal

Agar proses menghafal al Quran dapat berhasil, maka diperlukan tempat yang

ideal untuk terciptanya konsentrasi. Kriteria tempat yang ideal untuk menghafal al

Quran, yaitu:

1) Jauh dari kebisingan
2) Bersih dan suci dari kotoran dan najis
3) Cukup ventilasi untuk terjaminnya pergantian udara
4) Tidak terlalu sempit
5) Cukup penerangan
6) Mempunyai temperatur yang sesuai dengan kebutuhan
7) Tidak memungkinkan timbulnya gangguan, yakni jauh dari telephon,

ruang tamu dan tempat itu biasa untuk ngobrol.44

Jadi pada dasarnya, tempat menghafal harus dapat menciptakan suasan yang

penuh untuk konsentrasi dalam menghafal al Quran

d. Materi Menghafal al Quran

Materi adalah “isi yang diberikan kepada santri pada saat berlangsungnya

proses belajar mengajar”.45 Sedangkan materi yang diberikan dalam menghafal al

Quran berupa materi bacaan, yang terdiri dari:

1) Makhraj al-huruf, yaitu tempat asal keluarnya huruf, ada lima tempat

diantaranya:

a) Keluar dari lubang mulut

b) Keluar dari tenggorokan

c) Keluar dari lidah

44 Ibid., h. 81
45 Nana Sujana. Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru, 1989), h. 67
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d) Keluar dari bibir

e) Keluar dai hidung

2) Ilmu tajwid yaitu, “ilmu yang mempelajari tentang pemberian huruf akan

hak-haknya dan mustahaknya, seperti tafhim, tarqieq, qolqolah, mad dan

lain-lain”.46

3) Kefasihan dalam membaca

4) Kelancaran dalam membaca

Setelah materi bacaan diberikan dan santri dapat menguasainya, maka

selanjutnya diberi materi hafalan yang menghafal ayat-ayat al Quran, ayat demi ayat.

e. Metode Menghafal al Quran

Metode berasal dari Bahasa Yunani (Greeka) yaitu “metha” dan “hodos”.

“metha” berarti melalui atau melewati, sedang “hodos” berarti jalan atau cara yang

harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu.47 Faktor metode tidak boleh diabaikan

dalam proses menghafal al Quran, karena metode akan ikut menentukan berhasil atau

tidaknya tujuan menghafal al Quran. Makin baik metode, makin efektif pula dalam

pencapaian tujuan. Adapun metode menghafal al Quran dapat penulis kutipkan dari

berbagai ahli tahfidz al Quran:

1) Menurut Muhaimin Zen

Ada metode yang dapat dipergunakan untuk menghafal al Quran, yaitu tahfidz

dan takrir.

46 Minan Zuhri, Pelajaran Tajwid, (Kudus: Menara Kudus, 1981), h.1
47 Zuhairi, Metodologi Pendidikan Agama, (Solo: Ramadhani, 1993). h, 66
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a) Tahfidz yaitu menghafal materi baru yang belum pernah dihafal.

Caranya:

 pertama kali terlebih dahulu penghafal membaca bin-nadhar
(dengan melihat mushaf) materi-materi yang akan
diperdengarkan dihadapan instruktur minimal tiga kali.

 Setelah dibaca bin-ndhor dan terasa ada banyangan lalu dibaca
dengan hafalan (tanpa melihat mushaf) minimal tiga kali dalam
satu kalimatt dan maksimal tidak terbatas. Apabila sudah dibaca
dan minimal 3 kali belum hafal maka perlu ditingkatkan sampai
hafal betul dan tidak boleh menambah materi baru.

 Setelah satu kalimat tersebut ada dampaknya dan menjadi hafal
dengan lancar lalu ditambah dengan rangkaian kalimat
berikutnya, sehingga menjadi sempurna satu ayat. Materi-materi
itu selalu dihafal sebagaimana halnya menghafal pada materi
pertama, kemudian dirangkaikan dengan mengulangulang materi
atau kalimat yang telah lewat minimal tiga kali dalam satu ayat
dan maksimal tidak terbatas sampai betul-betul hafal, maka tidak
boleh pindah ke materi ayat berikutnya.

 Setelah materi satu ayat ini di kuasai hafalannya dengan hafalan
yang betul-betul lancar, maka diteruskan dengan menambah
materi ayat-ayat baru dengan membaca bin-nadhor terlebih
dahulu dan mengulang-ulang sebagaimana materi pertama.

 Setelah mendapat hafalan dua ayat dengan baik dan lancar tidak
terdapat kesalahan lagi, maka hafalan tersebut diulangulang
mulai dari ayat pertama dirangkai dengan ayat kedua minimal
tiga kali dan maksimal tidak terbatas. Begitu pula meningkat ke
ayat-ayat berikutnya sampai kebatas waktu yang disediakan
habis dan pada materi yang telah ditargetkan.

 Setelah materi yang ditentukan menjadi hafal dengan baik dan
lancar, lalu hafalan ini diperdengarkan di hadapan instruktur
untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk dan pengajaran
seperlunya.

 Waktu menghadap instruktur pada hari kedua, penghafal
memperdengarkan materi baru yang sudah ditentukan dan
mengulang materi dari hari pertama, begitu pula pada hari
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 pertama, kedua dan ketiga selalu diperdengarkan untuk lebih
memantapkan hafalannya.

b) Takrir: yaitu “mengulang hafalan yang sudah diperdengarkan kepada
instruktur” dalam hal ini pertmbangan antara tahfidz dan takrir adalah
satu banding sepuluh, artinya apabila penghafal mempunyai
kesanggupan hafalan baru atau tahfidz dalam satu hari dua halaman,
maka harus diimbangi dengan takrir 20 halaman, (satu juz), tepatnya
materi tahfidz satu juz yang terdiri dari dua puluh halaman, harus
mendapat imbangan takrir sepuluh kali.48

2) Menurut Ahsin Wijaya al-Hafidz

a) Metode (thariqoh) wahdah yaitu menghafal satu satu persatu ayat
yang hendak dihafalnya. Untuk mencapai hafalan awal setiap ayat
dibaca sebanyak sepuluh kali atau lebih, hingga proses ini dengan
sendirinya mampu mengkondifikasikan ayat-ayat yang dihafalnya,
bukan saja dalam bayangannya akan tetapi hingga benar-benar
mampu memberikan gerak refleksi lisan.

b) Metode (thariqoh) Kitabah yaitu penghafal terlebih dahulu menulis
ayat-ayat yang akan dihafalnya pada secarik kertas, kemudian ayat-
ayat tersebut dibaca sehingga lancar dan benar bacaannya kemudian
dihafalkannya.

3) Metode (thariqoh) sima’i yaitu metode dengan mendengarkan bacaan
untuk dihafalnya, dengan cara:
a) Mendengarkan langsung dari ustazah yang membimbingnya dan

mengajarnya.
b) Merekam terlebih dahulu ayat-ayat yang akrab dihafalnya ke dalam

pita kaset sesuai dengan kebutuhan dan secara seksama sambil
mengikuti secara perlahan-lahan.

4) Metode ( thariqoh ) Gabungan yaitu gabungan antara metode wahdah dan
metode kitabah, hanya saja kitabah disini lebih memiliki fungsional untuk
proses uji coba terhadap ayat-ayat yang telah dihafalnya. Maka setelah
selesai ayat-ayat yang telah dihafalnya kemudian penghafal menulis ayat-

48 H.A. Muhaimin Zein, Problematika Menghafal al-Qur’an, (Jakarta; Pustaka al- Husna
1985), h. 241-251
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ayat yang telah dihafalnya itu diatas secarik kertas yang telah disediakan
untuk secara hafalan pula.

5) Metode ( Thariqoh ) Jama’ yaitu cara menghafal yang dilakukan secara
kolektif, yakni ayat-ayat yang yang dihafalnya dibaca secara
bersamasama dipimpin oleh seorang instruktur. Setelah ayat yang akan
dihafalnya telah mampu mereka baca dengan lancar dan benar, penghafal
selanjutnya menirukan bacaan instruktur sedikit demi sedikit mencoba
melepaskan mushaf dan seterusnya, sehingga ayat yang sedang
dihafalnya itu sepenuhnya masuk kedalam ingatannya.49

f. Evaluasi Hafalan al Quran

Evaluasi merupakan salah satu rangkaian system penghafalan al Quran yang

tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya. Di samping itu evaluasi berfungsi

untuk mengetahui sejauh mana suatu metode menghafal yang digunakan dapat

berhasil untuk mengetahui kekurangan serta kelebihan yang diperoleh dari hasil

evaluasi, yang ahirnya kita berusaha mencari perbaikan. Istilah evaluasi berasal dari

bahasa Inggris yaitu evaluation yang berarti “penentuan nilai atau mengadakan

serangkaian penilaian”50

Sedangkan menurut Eddy Suwarji Kartawijaya, evaluasi adalah “perkiraan

kenyataan atas dasar ukuran nilai tertentu dalam rangka situasi yang khusus dan

tujuan yang ingin dicapai.51 Jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi menghafal al

Quran adalah suatu kegiatan penilaian, pengukuran dan penafsiran terhadap

49 Wijaya, op. cit., h. 63-66
50 Tayar Yusuf, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, (Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 1995), h. 209
51 Eddy Soewardi Kartawijaya, Pengukuran dan Hasil Evaluasi Belajar, (Bandung: Sinar

Baru, 1982), h. 3
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perkembangan belajar para santri mengikuti kegiatan belajar untuk mencapai tujuan

yang telah diterapkan.

4. Strategi Menghafal al Quran

Strategi/cara menghafal al Quran di Pondok Pesantren pada dasarnya yang

terpenting adalah adanya minat yang besar dari santri dalam menghafal al Quran dan

didukung oleh keaktifan santri dan ustadznya dalam proses penghafalan al Quran.

Ada beberapa strategi yang digunakan dalam menghafal al Quran:52

a. Strategi pengulangan ganda

Agar dapat mencapai tingkat hafalan yang baik tidak cukup dengan sekali atau

dua kali proses, namun penghafalan itu harus diulang-ulang. Karena pada dasarnya

Ayat-ayat al Quran itu walaupun mudah di hafal namun juga cepat hilangnya. Maka,

supaya Ayat-ayat al Quran tidak lepas harus di ulang secara terus menerus, yaitu

dimulai dari pagi hari sampai pagi hari lagi.

Pengulangan ganda disini adalah jika pada waktu pagi hari telah mendapatkan

hafalan satu muka, maka pada sore harinya di ulang kembali sampai pada tingkat

hafalan yang mantap. Semakin banyak pengulangan, maka semakin kuat peletakan

hafalan itu dalam ingatan. Lisan pun akan membentuk gerak reflek untuk

menghafalnya.53

b. Tidak beralih pada ayat berikutnya, sebelum benar-benar hafal

52 Wijaya, op. cit., hlm. 67
53 Ibid., h. 68
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Strategi penghafalan ini membutuhkan kesabaran dan kontinuitas, sebab pada

umumnya seseorang menghafal al Quran ingin cepat menghafal banyak dan cepat

menghatamkannya, sehingga ketika ada ayat-ayat yang belum hafal secara sempurna

maka ayat-ayat itu dilewati begitu saja., karena pada dasarnya ayat-ayat tersebut

lafadznya sulit untuk dihafal. Ketika akan mengulang kembali ayat tersebut,

menyulitkan sendiri bagi penghafal. Maka dari itu diusahakan lafadz-lafadz yang

dihafal harus sudah lancar agar mudah untuk mengulang kembali.

c. Memperhatikan ayat-ayat serupa

Di tinjau dari aspek makna, lafadz dan susunan atau struktur bahasanya

diantara ayat–ayat dalam al Quran banyak yang terdapat keserupaan atau kemiripan

antara satu dengan yang lainnya. Ada beberapa ayat dalam al Quran yang hampir

sama redaksinya, kalau penghafal tidak pernah memperhatikan, maka dia akan sulit

untuk menghafalnya, dimana sering kebolak-balik, maka dari itu ayat-ayat yang

menpunyai kemiripan dengan ayat yang lainnya di kelompokkan secara tersendiri,

sehingga dengan begitu si penghafal dapat membedakannya dan semoga itu menjadi

bahan perhatian.

d. Menghafal urutan-urutan ayat yang dihafalnya dalam satu kesatuan jumlah

setelah benar-benar hafal ayat-ayatnya

Agar dapat mempermudah proses ini, biasanya digunakan al Quran

pojok.Dengan mushaf seperti ini, maka penghafal akan lebih mudah membagibagi

sejumlah ayat dalam rangka menghafal rangkaian ayat-ayatnya, sehingga di samping

hafal bunyi masing-masing ayatnya ia juga hafal tertib ayatayatnya.
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e. Menggunakan satu jenis mushaf

Seorang penghafal akan lebih mudah menghafal al Quran bila menggunakan

satu jenis mushaf, walau tidak ada keharusan menggunakannya. Hal ini perlu

diperhatikan, karena bergantinya penggunaan satu mushaf kepada mushaf lain akan

membingungkan pola hafalan dalam bayangannya. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa aspek visual sangat mempengaruhi dalam pembentukan pola

hafalan.

f. Memahami (pengertian) ayat-ayat yang dihafalnya

Memahami pengertian, kisah atau asbabun nuzul yang terkandung dalam ayat

yang sedang dihafalnya merupakan unsur yang sangat mendukung dalam

mempercepat menghafal al Quran. Pemahaman itu sendiri akan lebih memberi arti

bila didukung dengan pemahaman terhadap makna kalimat, tata bahasa dan struktur

kalimat dalam suatu ayat. Dengan demikian maka penghafal yang menguasai bahasa

arab dan memahami struktur bahasanya akan lebih banyak mendapatkan kemudahan

dari pada mereka yang tidak mempunyai bekal penguasaan bahasa arab sebelumnya.

g. Disetorkan pada seorang pengampu

Menghafal al Quran memerlukan adanya bimbingan yang terus menerus dari

seorang pengampu, baik untuk menambah setoran hafalan baru atau untuk takrir

yakni mengulang kembali ayat-ayat yang telah disetorkannya terdahulu. Menghafal al



37

Quran dengan sistem setoran kepada pengampu akan lebih baik dibanding dengan

menghafal sendiri dan jug akan memberikan hasil yang berbeda.54

Ustazah memiliki peran sebagai pembimbing bagi para santri dalam

menghafalkan al Quran. Keberadaan ustazah senantiasa menuntut santri melakukan

usaha-usaha yang sangat dibutuhkan untuk mempertahankan semangatnya dalam

menghafal serta untuk meningkatkan hasil hafalannya. Sehingga tidak ada santrinya

yang memilih untuk berhenti dan berputus asa dalam melanjutkan menghafalkan

karena merasa berat dan tidak mampu untuk melanjutkan. Oleh karena itu dalam

mencapai tujuan untuk menghafalkan Al-Qur’an 30 juz dalam jangka waktu tertentu

dalam prosesnya membutuhkan strategi yang tepat untuk membantu santri dalam

menyelesaikan hafalannya.

C. Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu dan relevan dengan variabel penelitian

yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Fathatur Rahmania pada tahun 2016 melakukan penelitian dengan judul

Strategi Menghafal Al-Qur'an (Tahfidz) Di Pondok Pesantren Roudhotul

Qur’an Darul Falah Iii Cukir Diwek Jombang. Hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa: 1) Proses menghafal al-Qur'an yang digunakan di

Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an Darul Falah III Cukir Diwek Jombang

adalah dimulai dengan mengaji bin-nadzor ialah membaca dengan cermat

54 Ibid., h. 70-72
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ayat-ayat al Quran yang akan dihafal dengan melihat mushaf secara

berulang-ulang. Tahfidz ialah menghafal sedikit demi sedikit al Quran yang

telah dibaca secara berulang-ulang tersebut. Talaqqi ialah menyetorkan atau

mendengarkan hafalan yang baru dihafal kepada seorang ustazah, dalam hal

ini hafalan disetorkan kepada ustadz/ustadzah sebelum disetorkan kepada

KH. Maghfur Aly. Taqrir ialah mengulang hafalan atau menyima’kan

hafalan yang pernah dihafalkan/sudah disima’kan kepada ustazah, dalam hal

ini bisa dilakukan sendiri ataupun dengan teman. Tasmi' ialah mendengarkan

hafalan kepada orang lain baik kepada perseorangan maupun kepada jamaah

dalam hal ini hafalan viii diperdengarkan kepada perseorangan atau jama'ah

setiap jum'at pahing. (2) Hasil dari penerapan strategi yang telah digunakan

di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an Darul Falah III Cukir Diwek

Jombang adalah dalam menghafal al-Qur'an dengan menggunakan strategi

bin-nadzor, tahfidz, talaqqi, takrir dan tasmi' serta sebelum memulai

menghafal al-Qur'an diterapkannya metode qiroati sangat membantu santri

dalam menghafal al-Qur'an karna dengan mempelajari metode qiroati

tersebut maka santri akan lebih mengerti tentang makhraj, tajwid dan gharib

dan tentunya akan mempermudah santri dalam menghafal al-Qur'an.

2. Muhhamad Arfin Quroul Agung, melakukan penelitian pada tahun 2015

dengan judul penelitian Strategi Pembelajaran dalam Meningkatkan

Hafalan al Quran (Studi Multi Kasus di Pesantren Ilmu Al-Qur’an As-

Safiinah Botoran dan Pesantren Rumah Tahfidz Mangunsari). Hasil
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penelitiannya menunjukkan bahwa: Strategi pembelajaran al Quran di

Pesantren Ilmu al Quran AsSafiinah Botoran ialah dengan jalan: 1) hafalan

surat populer yaitu jus 30, yassin, alwaqiah, almulk dan jus 29, 2) Cara

hafalannya dimulai dari jus 30, jus 29 lalu juz 1 dan seterusnya, 3)

menggunakan menggunakan metode tahfidz dan takrir agar santri

mempunyai dasar membaca al Quran, sedangkan yang sudah mampu

mandiri Program pembelajaran al Quran di Pesantren Ilmu al Quran di

Pesantren Rumah Tahfidz Mangunsari dalam meningkatkan hafalan al

Quran ialah dengan jalan: 1) Menghafalkan AlQur’an yang ke 30/ juzz

amma (TKB) dan juga menghafal al Quran 6-10 ( juzz tamat SD ). 2)

Mengaji al Quran memakai metode YANBUA. Implementasi pembelajaran

al Quran di Pesantren Ilmu al Quran As-Safiinah Botoran ialah 1) Dengan

adanya kegiatan tahfidz al Quran yang diadakan pada pukul 00 yakni setiap

hari pukul 6.30 - 07.30, kecuali hari Rabu dan Kamis. Kalau di hari Rabu

dan Kamis pada pukul 6.30 - 08.30 sebelum pembelajaran dimulai. 2) Setiap

hari santri harus hafal 2 halaman, setiap 2 minggu sekali yakni hari jumat

dan sabtu semaan bersama, dan kemudian 2 minggu selanjutnya untuk

murajaah dan belajar tajwid. Tiap bulannya, ada kegiatan program sertifikasi

hafalan yakni dengan mengasah hafalannya di depan teman2 sesama tahfidz.

Tiap tahunnya ada programpersami yakni hafalan di hari sabtu dan minggu

karantina selama seminggu bagi mereka yang tidak bisa lolos di setiap target

yang telah ditentukan oleh sekolah. Sedangkan di Pesantren Rumah Tahfidz
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Mangunsari ialah dengan adanya tanya jawab terkait pembelajaran

sebelumnya setelah bel masuk. Kemudian dilanjutkan mengaji al Quran

memakai metode YANBUA dengan menggunakan alat peraga untuk

membantu belajar.

3. Nurul Hidayah melakukan penelitian pada tahun 2016 dengan judul Strategi

Pembelajaran Tahfidz al Quran Di Lembaga Pendidikan. Hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa aktivitas menghafal al Quran hukumnya fardlu kifayah

yang menjadikan seorang penghafal memiliki kedudukan mulia di dunia dan

di akhirat, karena para penghafal alQur’an adalah orang-orang yang menjaga

keaslian al Quran dari kepalsuan dan kerusakan. Menghafal al Quran

merupakan bentuk jaminan Allah terhadap otentisitas al Quran. Oleh karena

itu, Allah telah memudahkan umat Islam yang mau membaca, menghafal,

dan menelaah al Quran. Meskipun demikian, masih terjadi kesulitan dan

kegagalan di lembaga pendidikan Islam yang memiliki program menghafal

al Quran antara lain: lemahnya manajemen program tahfidz yang diterapkan

oleh lembaga pendidikan, kurang aktifnya peran ustazah/instruktur tahfidz

dalam membimbing dan memotivasi santri penghafal al Quran, mekanisme

dan metode yang diterapkan oleh ustazah tahfidz, lemahnya dukungan

orangtua, dan lemahnya kontrol dan motivasi atasan.



41

D. Kerangka Pikir

Menghafal al Quran merupakan pekerjaan yang cenderung sulit dari pada

membaca dan memahaminya. Hal ini terjadi karena selain memiliki lembaran yang

sangat banyak, al Quran memiliki nuansa bahasa yang relatif sulit untuk difahami dan

memiliki banyak ayat-ayat yang mirip. Menghafalkan al Quran prosesnya yang

membutuhkan waktu lama, ketekunan dan kesungguhan sangat diperlukan sekali

usaha keras, ingatan yang kuat serta strategi ustazah yang mumpuni. Hal ini berguna

untuk mengelola dan memberikan kemudahan bagi santri dalam pembinaan hafalan al

Quran. Strategi yang tepat akan meningkatkan akselarasi santri dalam menghafal al

Quran.

Pembinaan Hafalan al Quran Santri

Hafalan lambatHafalan meningkat pesat

Santri sulit membina hafalanSantri mudah membina hafalan

Strategi yang salahStrategi yang tepat


