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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Metode Pembelajaran Menghafal Al-Qur’an dan Pengertian Metode Talqin 

1. Pembelajaran menghafal Al-Qur’an 

Akhir-akhir ini ada perkembangan yang cukup menggembirakan 

dengan tumbuhnya lembaga-lembaga ke al-Qur‟an an. Baik kecil maupun 

besar, baik swasta maupun yang memiliki keterkaitannya dengan pemerintah 

setempat. Sekolah-sekolah pada umumnya juga menggunakan tahfidz 

(hafalan al-Qur‟an) sebagai salah satu program unggulan. Imam Syafi‟i, 

seorang pendiri mahzab Syafi‟iyyah yang cukup berpengaruh di Indonesia, 

telah hafal al-Qur‟an sejak berumur tujuh tahun. Hal ini menunjukkan bahwa 

tahfidz al-Qur‟an sangat penting sebagai fondasi keilmuan di bidang agama 

dan ilmu lainnya. Ulama terdahulu bahkan mensyaratkan hafalan al-Qur‟an 

sebagai awal pembelajaran sebelum mempelajari ilmu-ilmu lainnya. (Yusuf 

Mnsyur.2015:4)  

Abdul Aziz beramsumsi bahwa kitab suci  al-Qur‟an adalah sebuah 

kitab yang spektakuler, membacanya bernilai ibadah, menjadi obat hati dan 

jasmani, mengandung samudra hikmah, mutiara faedah, lembah ilmu, 

keajaiban-keajaibannya tidak akan pernah habis digali. Tak sampai di situ 

bahkan al-Qur‟an menerangkan dan menjelaskan seluruh pernak-pernik 

kehidupan yang telah berlaku yang akan datang dan yang harus dijalani. 

(Abudul Aziz,2017:36) 



10 
 

Fithriani berpendapat dalam jurnal ilmiah bahwa al-Qur‟an merupakan 

mu‟jizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ṣallallāh ‘alayhi 

wa sallam dan menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam. Al-Qur‟an juga 

memiliki makna yang luar biasa bahkan semua kejadian yang ada di dunia ini 

tercantum di dalamnya, Oleh karena itu salah satu usaha yang paling mulia 

agar al-Qur‟an dapat terpelihara bacaannya adalah dengan cara menghafal 

secara baik dan benar. Dalam menghafal al-Qur‟an banyak metode yang 

dikembangkan, namun setiap metode harus disesuaikan dengan kondisi dan 

situasi. Metode juga bisa memberikan bantuan kepada para penghafal untuk 

mengurangi kesusahannya dalam menghafal al-Qur‟an. Setiap kesukaran dan 

kesusahan yang akan dihadapi oleh penghafal merupakan suatu tantangan 

yang wajib dilalui agar terdorong lebih giat dan bersungguh-sungguh dalam 

menghafalnya. Walaupun banyak halangan dan rintangan yang dialami oleh 

penghafal, pada dasarnya telah ada metode-metode menghafal al-Qur‟an 

sebagaimana yang pernah diterapkan Rasulullah kepada para sahabatnya. 

Salah satu metode yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat adalah 

mengulang-ulang doa atau ayat-ayat Allah di hadapan Rasulullah SAW 

sementara beliau menyimak bacaan para sahabat. Berdasarkan pengalaman 

Rasulullah metode berulang-ulang (takrār) untuk mendukung proses kuatnya 

hafalan dalam ingatan. Untuk memperoleh tingkatan hafalan yang baik dan 

tidak cukup dengan menghafal sekali saja, karena sebagian besar penghafal 

mengalami kesulitan setelah menghafal kemudian lupa. Hal disebabkan oleh 

beragam masalah yang dihadapi seperti: menghafal itu susah dan banyak 
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ayat-ayat yang serupa, gangguan kejiwaan, gangguan lingkungan, atau 

banyaknya kesibukan yang lain (fithriani.2014:414). 

Pembelajaran al-Qur‟an pada dasarnya dapat dilakukan melalui 

berbagai metode, pengajaran al-Qur‟an ini bahkan memiliki tujuan yang sama 

yaitu agar anak didik dapat membaca al-Qur‟an dengan baik benar serta dapat 

meghafalnya.  Metode adalah cara yang digunakan untuk melaksanakan suatu 

pekerjaan agar dapat  tercapai sesuai dengan kehendak. Dalam proses belajar 

mengajar metode merupakan faktor yang sangat perlu dikuasai agar 

keberhasilan pembelajaran berjalan dengan baik.  

Metode pembelajaran al-Qur‟an pada hakikatnya adalah proses yang 

memperkenalkan kepada anak mengenai al-Qur‟an membahas apa yang ada 

di dalam al-Qur‟an melalui beberapa tahapan  pada tahap pertama, dengan 

tujuan agar anak didik mengenal huruf sebagai tanda suara atau tanda bunyi. 

Pengajaran dalam membaca al-Qur‟an tidak dapat disamakan dengan 

pengajaran menulis dan membaca yang ada di sekolah pada umunya, karena 

dalam pengajaran al-Qur‟an anak didik belajar huruf dan kata-kata yang tidak 

mereka fahami artinya. Pokok yang utama dalam pembelajaran al-Qur‟an 

adalah keterampilan dalam membacanya dengan baik sesuai dengan kaidah 

yang disusun dalam ilmu tajwid (Ade Irma.2013). 

Pembelajaran al-Qur‟an memiliki beberapa cara dalam menghafal, yaitu 

dimulai dengan menghafal satu halaman al-Qur‟an setelah itu akan 

dilaksanakan muraja’ah harian sebanyak 4 halaman sebelumnya, dan begitu 

seterusnya dengan cara mengahafal satu halaman dan mengulang hafalan 

sebelumnya. Muraja’ah dalam pembelajaran al-Qur‟an sangat berperan 
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penting, kebanyakan dari para penghafal al-Qur‟an selalu mengulangi 

hafalannya dan membutuhkan muraja’ah ringan setiap harinya ataupun 

setelah menamatkan hafalannya. (Yahya.2010:73) 

Yahya bersumsi bahwa dimulai terlebih dahulu memperbaiki bacaan al-

Qur‟an hal ini dapat dilakukan dengan  menyimak atau mendengarkan 

qori/hafidz yang terpercaya. Beberapa faidah-faidah memperbaaiki bacaan al-

Qur‟an, pertama memperbaiki bacaaan al-Qur‟an bisa membantu hafalan 

dengan baik dan menghemat waktu, kedua cara pengucapan  yang benar 

merupakan salah satu sebab yang membuat hafalan  menjadi baik. Apabila 

bacaan seseorang benar, maka akan membuat hafalan semakin kuat terekam 

dalam pikiran dan lebih kuat tertaut dalam hati. Hal itu karena Allah SWT 

telah memudahkan al-Qur‟an untuk diingat dan dihafal. Jika tidak 

memudahkannya niscaya tidak ada yang dapat megucapkanya. Sebagaimana 

firman Allah :  

Dan Sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, Maka 

Adakah orang yang mengambil pelajaran? “ (QS.Al-Qamar [54]:17) 

 

Allah mmenjelaskan  paada ayat ini bahwa Dia telah menjadikan al-

Qur‟an untuk dihafal, dan Ia membantu orang yang ingin menghafalnya. 

Maka, apabila ada orang yang memohon dan berusaha untuk menghafalnya, 

niscaya dia akan ditolong untuk menghafalnya.   

Pembelajaran al-Qur‟an dapat melalui cara dengan menuliskan halaman 

yang akan dihafalkan, sesungguhnya ayat-ayat yang telah dituliskan akan 

terekam di pikiran dalam waktu yang sangat lama. Dalam hal ini, para ahli 

psikologi belajar berkata,”sesungguhnya tangan memiliki ingatan khusus 

selain ingatan pikiran yangg sudah dikenal, yaitu anda akan mengingat apa 
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yang telah anda tulis. Cara ini termasuk menghafal menggunakan tiga  indera: 

indera pendengaran, indera penglihatan dan indera peraba (hafalan tulisan). 

Maka jika peserta didik menggunakan ketiga indera ini akan sulit baginya  

unntuk lupa. Maha suci Allah yang telah mengajarkan manusia dengan 

kalam, sebagaimana firman-Nya di dalam surat (QS. Al-Alaq [96] :1-5) 

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah, bacalah, dan Tuhanmulah yang 

Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia 

mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya). 

 

2. Kaidah-Kaidah Pokok Menghafal al-Qur’an  

Kaidah-kaidah yang diyakini tidak dapat dihindari oleh penghafal al-Qur‟an 

yaitu: pertama ikhlas, kaidah terpenting karena manusia dalam melakukan 

kesehariannya diawali dengan keihklasan dan mengharap ridha Allah ‘Azza 

wa Jalla dengan amalan ini. Imam Muslim, An-Nasa‟i dan Ahmad 

rahimahumullah meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Hurairah radhiallahu 

‘anhu yang didalamnya menerangkan mengenai bahaya kebaikan dengan 

tujuan memperoleh keridhaan manusia, bukan keridhoan Allah ‘Azza wa 

Jalla. Maka jadilah yang pertama diadili pada hari kiamat itu sekumpulan 

orang-orang yang tidak berbuat ikhlas, yaitu mereka yang tidak mendasarkan 

amal merekam pahala dan ridha Allah ‘Azza wa Jalla, bahkan mereka 

mencari keuntungan duniawi semata. Semakin memperbanyak niat-niat yang 

baik, maka semakin banyak pahala di sisi Allah. Kaitannya dengan menghafal 

al-Qur‟an  yaitu : 

a. Niat menyeringkan dalam membaca al-Qur‟an 

b. Niat untuk shalat malam dengan ayat-ayat yang telah dihafal 
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c. Niat untuk mendapatkan kehormatan di sisi Allah sebagai pembawa al-Qur‟an 

d. Niat untuk mempersembahkan sebuah makhkota bagi kedua orang tua 

kita di hari kiamat.  

e. Niat untuk menjaga diri dari siksa akhirat 

f. Niat untuk mengajarkannya ke oranglain 

Kedua tekad yang kuat, perkara menghafal al-Qur‟an adalah perkara yang 

besar, yang tidak akan mampu dilakukan kecuali oleh orang-orang yang 

memiliki tekad yang kuat. Setiap muslim tentu memiliki keinginan menghafal 

al-Qur‟an. Namun tidaklah cukup, wajib diiringi oleh kemauan yang kuat 

untuk melakukannya. Dalam surat (QS. Al-Israa‟ [17]19) 

Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah 

itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, baka mereka itu 

adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik.  

 

Ketiga Mengamalkan ayat-ayat al-Qur‟an yang dihafalnya, Umar bin 

Khattab radhiallahu‘anhu sangat paham bahwa al-Qur‟an bukanlah kitab 

yang diturunkan semata-mata untuk dihafal atau diambil barakahnya, namun 

ia merupakan pedoman bagi kaum muslimin dan undang-undang yang dapat 

menghukumi seluruh kehidupan mereka, baik yang kecil maupun yang besar. 

Allah berfirman (QS. Az-zumar [39]:55) 

Dan ikutilah Sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu 

sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak 

menyadarinya.  

 

Karena itulah, barang siapa yang menghafal al-Qur‟an namun tidak 

beramal dengannya, sesungguhnya ia tidak memahami hakikat kitab ini dan 

tuntutannya. Hafal al-Qur‟an bukanlah tujuan terakhir, namun hafalan itu 

harus diiringi oleh amal baik.  
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Keempat Memerhatikan kaidah-kaidah tajwid, membaguskan tajwid 

bacaan al-Qur‟an adalah perkara yang sangat penting, bagi siapa saja yang 

membacanya. Tidak semua orang yang mengetahui bahasa Arab bisa membaca 

al-Qur‟an dengan bacaan yang benar. Allah ‘Azza wa Jalla menginginkan 

umatnya untuk membaca al-Qur‟an sebagaimana yang dibaca oleh Rasulullah 

Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Beliau membaca al-Qur‟an sebagaimana yang 

diajarkan oleh malaikat Jibril. Para Sahabat Radhiallahu‘anhum membaca al-

Qur‟an sebagaimana yang telah mereka dengar dari Rasulullah Shalllahu‘alaihi 

wa sallam. Ilmu membaca al-Qur‟an ini terus menerus diwariskan dari satu 

generasi ke generasi selanjutnya hingga sampai kepada kita, dan insya Allah 

akan terus terjaga hingga hari kiamat. Tajwid al-Qur‟an dapat membantu dalam 

menghafalnya. Bunyi khas dalam membaca al-Qur‟an akan menetap didalam 

hati. Maka diwajibkan bagi Muslim yang akan menghafal al-Qur‟an untuk 

memperlajari kaidah-kaidah tajwid secepatnya. Karena akan menjadi beban sulit 

untuk merubah hafalan apabila hafalannya telah selesai apabila menggunakan 

kaidah tajwid yang salah dalam menghafal.   

Menghafal al-Qur‟an dengan tajwid yang sempurna mempunyai pahala 

yang besar di sisi Allah ‘Azza wa Jalla. Para penghafal al-Qur‟an wajib 

mempelajari tajwid walaupun mempelajarinya sangat sulit. (Raghib.2009:45)  

 

3. Prinsip Dasar Menghafal Al-Qur’an 

Menghafal al-Qur‟an memiliki beberapa prinsip dasar. Allah pasti akan 

memudahkan bagi hambaNya yang mau mengahafal al-Qur‟an, tetapi tetap 

saja harus memahami metodenya yang akan membantu dalam menghafal. 
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Maka beberapa prinsip dalam buku ustad Yusuf Mansyur yang harus di 

ketahui sebelum mengenal metodenya yaitu: 

1) Do‟a dan niat  

Al-Qur‟an punya Allah SWT.Oleh karena itu kita harus meminta 

kepada Allah, agar Allah menurunkan al-Qur‟an pada hati kita yang telah 

terinstal dalam pikiran kita, kemudian kepada anak-anak kita dan kepada 

istri atau suami juga keturunan. Berdo‟a kepada Allah SWT agar 

dikaruniai hafalan al-Qur‟an. Niat untuk menghafal al-Qur‟an itu Lillahi 

Ta’ala. Niat sangat berperan penting juga sebelum kita menjalankan 

metodenya dalam menghafal di kuatkan lagi niat dalam menghafal al-

Qur‟an, menghafal al-Qur‟an itu adalah salah satu amal soleh yang paling 

disenangi oleh Allah SWT. 

2) Mengetahui fadhilah dari membaca al-Qur‟an  

Mengetahui fadhilah membaca al-Qur‟an maka akan membuat hati 

merasa senang dalam membaca al-Qur‟an. Membaca al-Qur‟an dan 

menghafalnya itu ibarat sedang membangun gunung emas. Karena setiap huruf-

huruf yang dibaca dan dihafalkan, akan memenuhi kantong-kantong amal 

shaleh yang nilainya jauh lebih besar daripada gunung itu sendiri. Selain itu 

motivasi dalam menghafal al-Qur‟an adalah mengetahui bahwa setiap huruf 

dari bacaannya akan menaikkan derajat, akan membawa dalam kebaikan, 

menjadi obat, menjadi tangga-tangga dalam menuju surga-Nya Allah SWT.  

3) Ritual-ritual  

Penghafal al-Qur‟an memiliki ritual-ritual dalam menghafal, ritual ini 

akan membantu dalam menghafal al-Qur‟an nya dengan cara puasa daud puasa 
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ini akan menemani dalam proses menghafal. Puasa senin dan kamis juga dapat 

membantu didalamnya dan melakukan sedekah . (Yusuf Mansyur.2016:154) 

 

4. Faktor-Faktor Pendukung dalam Menghafal Al-Qur’an 

a) Bahasa Arab, dalam menghafal al-Qur‟an akan lebih mudah apabila para 

penghafalnya faham dan bisa bahasa Arab maka akan sangat 

mempermudah dalam proses menghafalnya terlebih jika mahir ilmu 

nahwu dan sharaf. 

b) Konsentrasi, konsentrasi dapat memecahkan setengah permasalahan 

secara sempurna. Oleh karena itu hendaknya berkonsentrasi berprinsip 

bahwa konsentrasi selama 10 menit itu lebih baik daripada berfikir 10 

jam tapi kemana-mana tak tidak jelas. Kemampuan dan kekuatan otak 

untuk konsentrasi akan berkurang drastis setelah lebih dari 20 menit 

menghafal, oleh karena itu pikiran harus diistirahatkan sejenaknya 

setelah durasi tersebut selama 2 atau 5 menit.  

 

5. Gaya Menghafal Al-Qur’an : Visual, Auditorial, dan Kinesteti 

Menghafal dengan baik, cepat, dan bertahan lama otak harus 

disesuaikan dengan gaya menghafal yang melibatkan unsur-unsur indra, 

seperti mata, telinga, dan rasa. Atau disebut auditorial, visual, dan kinestetik. 

Auditorial berkaitan dengan pendengaran dan music, visual berkaitan 

dengan gambar dan penglihatan, sedangkan kinestetik dengan rasa. Apabila 

dihubungkan dengan metode menghafal di atas, maka hal ini sangat penting 

untuk mengukur kecenderungan seorang, karena gaya belajar satu orang 
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dengan lain berbeda dan input yang dihasilkan juga tidak sama. Sehingga 

mengoptimalkan indra-indra tersebut sangat penting dalam menggunakan 

metode menghafal yang ideal. 

Dalam al-Qur‟an, Allah menciptakan pendengaran, penglihatan dan 

hati untuk disyukuri manusia, karena tiga hal ini akan diminta tanggung 

jawabnya di hari kiamat nanti. Allah SWT berfirman dalam surat (QS. An-

nahl [16]:78) al-Qur‟an menganggap bahwa indra berfungsi sebagai salah 

satu jalan mengajar, memahami, membaca, mengingat, menulis dan berfikir. 

Indra juga dianggap sebagai petunjuk kesadaran seorang dan pemahaman 

terhadap informasi, juga merupakan jalan sampainya informasi itu kedalam 

pikiran.Dengan mengoptimalkan penglihatannya, seseorang akan 

membiasakan pandangan untuk memperhatikan berbagai hal untuk 

meningkatkan hafalannya. Dalam hal ini, mata juga berfungsi untuk melihat 

mushaf dan memperhatikan ayat-ayat yang sama bentuknya. Ayat-ayat yang 

memiliki bentuk serupa banyak sekali jumlahnya dalam al-Qur‟an, sehingga 

untuk membedakannya harus sering dilihat dan membandingkan perbedaan-

perbedaan, baik surah, ayat, letak dan letak perbedaannya. Penglihatan juga 

berfungsi untuk tadabur ayat-ayat yuang telah dihafal, yang dalam hal ini 

dapat dilakukan dengan cara mengasosiasikan dengan peristiwa dan 

pengalaman sendiri. Menurut Al-Ghautasni “mengoptimalkan penglihatan 

dalam menghafal al-Qur‟an yaitu dengan konsentrasi melihat mushaf 

menggunakan metode kitabah, susunan-susunan ayat, warna-warna tulisan al-

Qur‟an yang menarik.Telinga sebagai alat sebagai alat mendengar dalamal-

Qur‟an disebutkan dalam term „al-udzun’, kata ini dan segala perubahannya 
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disebutkan 15 kali. Allah menyebutkan telinga adalah organ pertama dimintai 

pertanggungjawaban setelah mata,dan hati dalam surat (QS.AN-Nahl [16]:78 

dan QS. Al-Isra [17]:36) 

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan 

dan hati, agar kamu bersyukur.  

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 

pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, 

semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.  

 

Surat di atas menunjukkan bahwa pendengaran adalah organ tubuh 

pertama yang menerima informasi dalam memori kemudian meletakannya 

pada otak. Mengoptimalkan pendengaran (telinga) memiliki banyak manfaat, 

karena hamper seluruh metode menghafal bersumber dari sini. Urgensi 

pendengaran dapat dikelompokkan kedalam beberapa hal, yaitu:  

Pertama, membaca al-Qur‟an dengan suara yang keras. Membaca al-

Qur‟an dengan suara keras, maka ayat-ayat itu akan tercetak dalam memori 

dan otomatis ingatan itu akan semakin kuat. Memperoleh pengetahuan 

dengan cara ini sangat penting karena mendapat porsi 50 persen dari 

informasi yang didapat. Rasulullah SAW selalu memotivasi umatnya 

membaca al-Qur‟an, karena pahalanya yang tinggi, jika dilakukan dalam 

shalat. Menurut Dr. Wenger, ketika kita menghafal sesuatu dan ingin 

mengingatnya kembali, maka hendaknya pelajaran itu kitabaca secara 

lantang. Dengan cara menutup mata dan mengucapkannya dengan lantang. 

Dengan demikian kita telah membaca, memvisualisasikan, serta 

mendeskripsikan dengan lantang. Maka orang tersebut telah belajar dengan 

cara multi-sensori, sederhana, dan efektif.  
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Kedua, membaca dengan perlahan-lahan atau tartil. Keuntungan membaca 

secara tartil bagi otak banyak sekali, antara lain membantu kecerdasan otak 

kanan, lebih cepat dihafal dan menancap dalam hati, dan juga bisa 

menjadikan suplemen otak yang akan membantu untuk memudahkan 

meningkatkan kerja pikiran, menambah kemampuan menerima informasi, 

membentuk satu hubungan pemahaman antar-ayat satu sama lain.  

Ketiga, mendegarkan tilawah-tilawah al-Qur‟an.Mendengar bacaan al-

Qur‟an sangat penting bagi otak, karena dalam belajar orang terlebih dahulu 

mendapatkan informasi lalu kemudian membaca dan meneliti.Kegiatan 

mendengarkan tersebut dilakukan didalam atau di luar shalat.jika mendengar 

sudah menjadi kebiasaan dalam sehari-hari, maka orang tersebut dapat hafal 

al-Qur‟an tanpa mushaf dan belajar. Mendengar dapat juga menggunakan 

media-media elektronik seperti MP3, MP4, walkaman, computer, CD, video 

dan televise.  

Ciri-ciri gaya menghafal visual, auditorial dan kinestetik.  

I. Gaya penghafal visual :  

a) Lebih mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar 

b) Mengingat dengan asosiasi visual 

c) Tidak terganggu oleh keributan  

d) Pembeca cepat dan tekun 

e) Lebih suka membaca daripada dibacakan 

II. Gaya penghafal auditorial 

a) Mudah terganggu oleh keributan  

b) Senang membaca dengan keras dan mendengarkan  
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c) Dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, irama, dan warha 

suara 

d) Berbicara dalam irama yang terpola 

III. Gaya penghafal kinestetik 

a) Menghafal dengan cara berjalan dan melihat 

b) Dapat menggunakan isyarat tubuh  

c) Tidak dapat duduk diam untuk waktu lama  

d) Menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca 

 

6. Mengulang-ulang Hafalan 

Mengulang-ulang hafalan sangat berpengaruh dalam pembelajaran al-

Qur‟an terutama dalam menghafalnya. Menghafal al-Qur‟an yang paling utama 

adalah mengulang-ulang  dan tidak akan bisa menghafal al-Qur‟an dengan baik 

kecuali dengan mengulanginya berkali-kali. Bahkan, sebagaian dari para ulama 

ada yang mengulang-ulang satu permasalahan sebanyak 100 kali, di antara mereka 

juga ada yang mengulang-ulangnya sampai 400 kali, sehingga ilmu yang di 

dapatnya seolah-olah berada di antara kedua matanya (benar-benar 

memahaminya).   

Mengulangi hafalan yang tepat adalah dengan membagi-bagi al-

Qur„an menjadi beberapa hizb (tahzib). Merujuk kepada hadits Aus bin 

Hudzaifaah dia berkata: “aku bertanya kepada para sahabat Rasul SAW 

tentang bagaimana mereka membagi-bagi al-Qur„an (tahzib), mereka 

menjawab: “Tiga, lima, tujuh, sembilan, sebelas, dan tigabelas, serta hizb Al-

Mufashal dari surat (Qaf) sampai khatam (selesei).” (HR.Ahmad). 
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Maka dalam buku Yahya mengatakan pada hari pertama (muraja’ah) 

tiga surat, hari kedua lima surat, hari ketiga tujuh surat dan seterusnya. Maka 

inilah cara yang tepat bagi orang yang mahir dalam al-Qur‟an agar ia tidak 

lepas darinya, yaitu dengan mengulangi hafalan (muraja’ah) al-Qur‟annya. 

Namun ada pendapat bahwa cara ini tidak cocok bagi para penghafal pemula 

kecuali bagi orang yang sudah maksimal, dan kuat hafalan al-Qur‟annya 

dengan baik. Adapun bagi orang yang belum mencapai derajat ini dan ingin 

mencapainya secara berangsur-angsur, maka ada beberapa fase sebelumya 

sesuai dengan derajat kekuatan  hafalan al-Qur‟annya. (Yahya,2015:109) 

 

B. Metode Talqin 

1. Pengertian Metode Talqin 

Metode talqin secara harfiyah, kata talqin (at-talqin) merupakan bentuk mashdar 

dari laqqana – yulaqqin – talqinan. Memiliki arti „mendiktekan atau 

mencontohkan untuk ditirukan. Dalam al-Mu’jam al-Wasid disebutkan ungkapan 

laqqana al-kalam (mentalqinkan ucapan), artinya: alqahu ilaihi liyu’idahu 

(menyampaikan ucapan itu kepadanya agar ia dapat mengulang/menirukannya). 

Orang yang melakukan talqin disebut multaqqin, sedangkan yang ditalqin disebut 

mulaqqan. Talqin merupakan sebuah metode yang telah digunakan dalam 

mengajarkan al-Qur‟an oleh setiap guru kepada murid. Metode talqin merupakan 

metode pertama dalam pengajaran al-Qur‟an di kalangan umat Islam, pengajaran 

metode ini terlebih dahulu diterapkan daripada pengajaran baca tulis. Malaikat 

Jibril mentalqinkan al-Qur‟an kepada Rasulullah SAW lalu beliau 

membacakannya kembali (setor hafalan) kepada Jibril lalu Rasulullah 
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mentalqinkan kepada para sahabat beliau maka seperti itu yang terjadi dalam 

pengajaran al-Qur‟an dari generasi ke generasi. Talqin merupakan bentuk 

mendasar dari talaqqi (menimba/menerima). Allah berfirman : “sesungguhnya 

kamu benar-benar menerima (talaqqi) al-Qur‟an dari sisi (Allah) yang Maha 

Bijaksana lagi Maha Mengetahui.” (QS.an-Naml [27]:6) Syekh Abdurrahman As-

Sa‟di menjelaskan maksud ayat di atas “Sesungguhnya al-Qur‟an yang diturunkan 

kepadamu (Muhammad), yang engkau terima dan ditalqinkan kepadamu, benar-

benar turun dari dzat yang Maha Bijaksana.” Metode talqin memiliki beberapa 

unsur penting yaitu : pentalqin (mulaqqin), orang yang ditalqin (mulaqqan) dan 

bacaan (ayat/surat) yang ditalqinkan. (Salafuddin.2018:142) 

Menghafalkan al-Qur‟an sebanyak 30 juz bukan merupakan suatu 

pekerjaan yang mudah. Semua pekerjaan atau program akan berjalan lancar 

dan berhasil dalam mencapai target yang telah ditetapkan, jika menggunakan 

suatu cara atau metode yang tepat. Keberhasilan dalam mencapai tujuan yang 

telah ditentukan juga tergantung kepada pemilihan dan penerapan suatu 

metode, sistem atau cara yang tepat. Dan semua akan berjalan secara efektif 

dan efisien (Laras.2016:88). 

Metode talqin lebih menekankan kepada peniruan anak kepada guru 

yang melafadzakan bacaan al-Qur‟an lalu santri menirukan. Apabila santri 

salah dalam pengucapannya maka guru wajib memperbaiki bacaan santri 

tersebut. Metode talqin merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memiliki 

perpaduan antara perbaikan bacaan al-Qur‟an dengan hafalan sekaligus. Maka 

disini guru mencontohkan bacaan al-Qur‟an secara sistematika dan ditirukan 

oleh murid dengan pengulangan tertentu. Metode talqin dapat digunakan  
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untuk semua usia dan efektif digunakan dalam keseharian agar memudahkan 

dalam menghafal.(Cucu Susianti,2016:12) 

Wiyoto menegaskan dalam skripsi (Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an) 

bahwa metode talqin memiliki pelajaran dengan cara membacakan ayat 

perayat yang diulang-ulang setelah menghafal beberapa ayat lalu 

digabungkan keseluruhan ayat tersebut. Guru tidak lagi menggunkan text 

dalam membacakan ayat bahkan guru diwajibkan agar hafal di luar 

kepala.(wiyoto,2009) 

Alwizar mengatakan dalam jurnal pemikiran Islam, metode talqin adalah 

sebuah metode dalam pengajaran yang perlu digunakan dalam mengajarkan 

membaca al-Qur‟an yang dimulai dengan cara mendengarkan bacaan al-

Qur‟an kepada anak didik, sebagian demi sebagian. Setelah itu anak didik 

agar mendengarkan dan mengulangi bacaan tersebut perlahan-lahan hingga 

menimbulkan bacaan yang sempurna.  Metode talqin di dalam keseharian 

dapat di samakan dengan metode pembiasaan cara tersebut secara umum 

dilakukan dengan cara pembiasaan yang disesuaikan dengan kondisi anak. 

Ibnu Sina mengakui bahwa terdapat pengaruh dalam mengikuti atau meniru 

dalam pembelajaran. Karena secara thabiiyah anak cenderung mengikuti atau 

meniru kebiasaan apa yang didengar dan apa yang telah dilihatnya. 

(Alwizar,2015:18) 
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2. Keunggulan dan kelemahan dalam penggunaan metode talqin  

a. Keunggulan  

1) Mudah digunakan untuk semua jenis umur 

2) Memudahkan dalam melafadzkan bacaan al-Qur‟an  

3) Melancarkan bacaan al-Qur‟an 

b. Kelemahan  

Waktu yang cukup lama dalam penggunaan metode  

 

C. Penelitian  Terdahulu 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ade Irma Suriyani (2018) 

dengan judul “ Metode Pembelajaran Al-Qur‟an di SMP Negeri 3 “ penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui penyebab penguasaan rendahnya 

pembelajaran al-Qur‟an dan penggunaan metode yang di gunakan di SMP 3 

negeri. Dalam penelitian ini Ade Irma menggunakan metode library research 

dan data lapangan yang bersifat deskriftif, yaitu memusatkan pada pemecahan 

masalah yang ada pada masa sekarang dengan cara memperoleh data dan 

menganalisanya, dalam hal ini Ade Irma menggunakan pendekatan yaitu 

pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan 

melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Maka dalam hal ini hasil dari 

penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang 

digunakan di SMP 3 negeri adalah melalui metode iqra’ dikarenakan peserta 

didik mudah mengenal huruf dengan cara langsung tanpa mengeja. Selain itu 

banyak guru TPA menerapkan metode iqra’ untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. Ade Irma mengatakan bahwa terkadang terdapat hambatan ketika 
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menerapkan metode ini, seperti halnya waktu belajar yang kurang memadai. 

Namun demikian peserta didik tetap bersemangat untuk dapat belajar al-

Qur‟an dengan baik berdasarkan tajwid.  

 

D. Kerangka Penelitian  

Kerangka berfikir merupakan gambaran pemikiran atas masalah yang 

akan atau sudah di teliti, merupakan ulasan teori-teori yang telah 

dikemukakannya dalam tinjauan pustaka, kerangka teori, atau tinjauan 

teoritis. Artinya, apa-apa yang dikemukakan peneliti dalam kerangka 

pemikiran tersebut (Toto dan Nanang,2015:101).  

Maka dalam kerangka penelitian ini terdapat langkah-langkah yang akan 

dilakukan yaitu langkah pertama, peneliti memberitahukan kepada anak didik 

di TPA KH. Ahmad Dahlan dan TPA roudhotul Jannah bahwa surat-surat 

yang akan di hafalkan yaitu surat al-Ashr – an-Nas . Langkah kedua, peneliti 

melakukan pretest kepada peserta didik sebelum memulai penerapan metode 

talqin tersebut. Langkah ketiga, setelah mengetahui tingkat hafalan mereka 

sejauh mana maka peneliti mulai menerapkan metode talqin ke salah satu 

TPA tersebut. Langkah keempat, guru mengadakan postest untuk mengetahui 

apakah ada perbedaan tingkat kelancaran anak didik dengan penerapan 

metode talqin atau tidak menggunakan penerpan metode talqin.  
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     Tabel 4.1 

Kerangka Penelitian di TPA KH. Ahmad Dahlan dan TPA Roudhotul 

Jannah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan 

Surat-surat 

pendek 

Tidak ada perbedaan 

surat-surat pendek 

antara TPA 

KH.Ahmad Dahlan 

dan TPA  

Menerapkan 

Metode 

Talqin 

Tidak 

menerapkan 

Metode 

Talqin 

Perbandingan hasil pretest dan 

postest menggunakan metode 

talqin 

Perbandingan hasil pretest dan 

postest tidak menggunakan 

metode talqin 

Pretest 

Postest 

Kesimpulan 

Pretest 

Postest 

Tidak ada perbedaan 

test lisan saat pretest, 

antara TPA 

KH.Ahmad Dahlan 

dan TPA  

 

Tidak ada perbedaan  

pengajar antara TPA 

al-KH.Ahmad 

Dahlan dan TPA  

 

TPA Roudhotul 

Jannah  

Tidak ada perbedaan 

test lisan saat 

postest, antara TPA 

al-KH.Ahmad 

Dahlan dan TPA  

 

TPA KH. Ahmad 

DAHLAN  

Surat-surat 

pendek 


