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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Semua orang menyadari bahwa pendidikan adalah poros utama kemajuan 

suatu peradaban, semakin baik mutu pendidikan maka akan semakin pesat 

kemajuan sebuah peradaban, begitu pula sebaliknya, lebih spesifik lagi dalam 

Islam pendidikan tidak hanya dipandang pada batas bangku sekolah atau 

kuliah semata akan tetapi pandangan Islam jauh lebih luas yaitu pendidikan 

sepanjang hayat. 

Al-Qur’an adalah sumber utama dienul Islam. Semua urusan agama 

selalu dikembalikan kepada wahyu Allah maka setiap Muslim wajib 

mempelajari Al-Qur’an sesuai dengan kemampuannya. Dalam konteks 

keilmuan Islam Al-Qur’an tidak bisa ditinggalkan semakin mendalam 

pengetahuan seseorang tentang Al-Qur’an semakin baik kemampuannya 

dalam memahami agama ini, maka disinilah para ulama saling melakukan 

tahfidzul Qur’an sebagai dasar ulama yang harus ditempuh sebelum 

mempelajari ilmu yang lain. 

Bacaan Al-Qur’an merupakan suatu ibadah bagi setiap orang muslim 

yang membacanya sehingga, suatu kelaziman bagi seorang muslim untuk bisa 

membacanya. Al-Qur’an bagi umat Islam memiliki peran yang sangat penting. 

Dalam kehidupan sehari-hari oleh karena itu, pendidikan Al-Qur’an harus 

ditanamkan sejak usia dini dengan menghafal, mempelajari, dan mengamalkan 
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isi dari Al-Qur’an tersebut,sehingga banyak anak-anak Islam remaja-remaja 

muslim bahkan orang tua ada belum mampu membaca Al-Qur’an apalagi 

menghafalnya padahal Rosulullah SAW bersabda . 

 )رواه البحري(َخْيُرُآْم َمْن َتْعلََّم الُقْرَاَن َوَعلََّمُه 

“Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur’an dan 
mengamalkannya.” (HR. Bukhori dalam Imam Nawawi, 2000: 309). 

 
Umat Islam pada dasarnya tetap berkewajiban untuk berusaha menjaga 

Al-Qur’an secara riil dan konsekuen. Karena pemeliharaan terbatas sesuai 

dengan sunattullah yang telah ditetapkan tidak menutup kemungkinan 

kemurnian ayat-ayat Al-Qur’an akan diusik dan diputarbalikkan, apabila umat 

Islam sendiri tidak mempunyai kepedulian terhadap pemeliharaan kemurnian 

Al-Qur’an. 

Masyarakat masih beropini bahwa Al Quran adalah sulit untuk dipelajari 

karena hurufnya yang berbeda dengan huruf lain, terlalu banyak kaidah-kaidah 

yang harus dikuasai. Memang, di sekolah-sekolah menengah Islam materi 

tahfidz sudah diajarkan namun masih banyak sekolah-sekolah menengah yang 

masih belum menerapkan metode Al-Qosimi dalam proses pembelajarannya. 

Hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan guru. Timbul pertanyaan kenapa 

harus Al-Qur’an? Jawabannya telah ditemukan dalam ungkapan berikut: 

mengajarkan buku semata persoalan menceritakan belajar bukanlah 

konsekuensi otomatis dari penuangan informasi dalam benak siswa.  

Al Qur’an bagi umat islam memiliki peran dan kegunaan yang sangat 

penting dalam kehidupan sehari hari salah satu diantaranya sebagai sumber 

ilmu pengetahuaan dan sebagai safaat bagi para pembacanya dan para 
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penghafalnya.pendidikan Al Quran harus ditananmkan sejak dini yaitu melalui 

pembelajaran tahfidzul qur’an yang meliputi;menghafal mempelajari dan 

mengamalkan  isi dari Al Qur’an. 

Para ulama menetapkan bahwa menghafal Al Qur’an adalah fardu 

kifayah,namun sebagai mana yang diungkapkan AbdulAzis rauf,pemahaman 

hukum ini harus dipahami secara profosional karena yang terjadi saat ini 

hukum fardu kifayah dalam tahfidzul Qur’an dipahami dengan pemahaman 

yang sempit.  Berdasarkan sabda Rosullullah  

 ِإنَّ ِحَفَظ َاْلُقْرآِن َعْن َظْهِر َقْلٍب َفْرُض ِآَفاَيٍة

Sesungguhnya menghafal Al-Qur’an di luar kepala hukumnya fardhu kifayah. 

karena itu  Abdul Azis rauf mengumukakan bahwa pelaksanaan tahfidzul 

Qur’an perlu digalakkan dengan beberapa alasan yang mendasar sebagai 

berikut: 

Pertama: Menigkatkan kualitas umat  

Umat islam telah dibekali oleh Allah SWT suatu mukjijat yang sangat besar 

yaitu Al Qur’an. Ia merupakan sumber ilmu dan petunjuk bagi manusia. 

Kedua: Menjauhkan umat dari aktifitas laghwu   

Mukmin sejati adalah mukmin yang telah behasil menjauhkan dirinya dari 

aktifitas laghwu  yang tidak ada nilainya disisi allah, dan yang mubah maupun 

yang haram. Maka ia selalu berdekatan dengan Al Qur’an adalah solusinya. 

Ketiga: Melestarikan budaya salafussoleh  

Jika umat islam mau mengkaji kembali sejarah kehidupan orang orang soleh 

terdahulu akan didapati kehidupan yang cemerlang baik dalm hal pengetahuan 

maupun ketqwaan kepada allah.dan satu hal yang patut dicatat adalah bahwa 
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orang soleh terdahulu mempunyai perhatian dalam 

mempelajari,menhafal,memahami mengamalakan dan juga mengamalkan 

pada orang lain.  

Dalam proses menghafal Al-Qur’an, hendaknya setiap orang 

memanfaatkan usia-usia yang berharga, sebagaimana yang dilakukan oleh 

orang sholeh terdahulu dalam mengajarkan Al-Qur’an pada anak-anaknya, 

mereka melakukan sejak usia dini, sehingga banyak hafal Al-Qur’an pada usia 

sebelum aqil baligh, Imam Syafi’i misalnya telah hafal Al-Qur’an usia 10 

tahun, begitupun Ibnu Sinna, seorang alim di bidang kedokteran (Abdul Aziz, 

Abdul Rouf, 2004: 32). 

Adapun usia dini sebagaimana yang disebutkan oleh Abdul Rahman 

Abdul Kholik adalah usia anak-anak dari 5 tahun sampai kira-kira usia 

duapuluh tiga tahun. 

Dari alasan mendasar yang telah disebutkan maka menghafal Al-Qur’an 

merupakan faktor penting dalam sejarah kehidupan manusia, juga 

memperbanyak lembaga-lembaga Al-Qur’an merupakan suatu usaha diantara 

sekian usaha yang dapat dilakukan dalam rangka menjaga Kemutawatiran Al-

Qur’an dan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas umat. Dan diantara 

lembaga-lembaga yang memberikan perhatian khusus kepada program 

pendidikan Al Qur’an yang menfokuskan diri pada menghafal Al-Qur’an usia 

anak-anak adalah SMP Muhammadiyah 8 Surakarta yang berada di 

Danukusuman Surakarta. 
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SMP Muhammadiyah 8 Surakarta merupakan salah satu lembaga yang 

disiapkan bagi para generasi Islam untuk mencintai Al-Qur’an dan 

mengamalkannya dengan mendidik para siswanya hafal juz 29-30 dengan 

menggunakan  metode Al-Qosimi Metode al Qosimi ini digunakan sebagai 

metode tahfidzul qur’an karena di dalamnya memberikan beberapa cara yang 

mudah,cepat dan awet dalam menghafal al qu’ran baik untuk anak –anak 

sampai manula. Sedangkan dalam proses pembelajarannya yaitu siswa 

menghafal Al-Qur’an dibimbing guru secara langsung dengan cara materi 

hafalan dibaca oleh sang guru dan diberikan kepada siswa (penghafal) secara 

berulang-ulang hingga hafal, kemudian siswa yang telah hafal menyetorkan 

hafalannya kepada guru. 

Dari permasalahan tersebut penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang 

pembelajaran Tahfidzul Qur’an dan faktor-faktor yang mempengaruhi hafalan 

Al-Qur’an pada tingkat SMP. Dengan demikian dalam  menulis skripsi ini 

penulis mengambil judul: “Implementasi Metode Al-Qosimi Dalam 

Pembelajaran Tahfidz di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta Tahun 

Ajaran 2010/2011”, penulis lakukan di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta 

yang berlokasi di Danukusuman Surakarta.  

 
B. Penegasan Istilah  

Penelitian ini didasarkan bahwa sekolah ini merupakan salah satu sekolah 

Islam yang memasukkan pelajaran tahfidzul qur’an sebagai materi unggulan 

sedangkan yang menjadi objek peneliti adalah  kelas 9 SMP Muhammadiyah 

8 Surakarta. Adapun alasan objek penelitian yaitu siswa kelas 9 karena pada 
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kelas 9 ini mayoritas siswa sudah bisa mulai bisa membaca Al-Qur’an secara 

individu. Sekolah ini juga menjadi alternatif sebagian masyarakat Solo dan 

sekitarnya untuk pendidikan putra-putrinya. 

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam mengartikan judul 

yang sederhana ini akan penulis jelaskan secara terperinci. 

1. Implementasi  

Sebagaimana yang telah tercantum dalam Kamus Umum Bahasa 

Indonesia implementasi bermakna pelaksanaan atau penerapan, sedangkan 

mengimplementasikan bermakna melaksanakan atau menerapkan 

(Departemen, Pendidikan dan Kebudayaan, 1998: 374) jadi makna 

implementasi dalam skripsi ini adalah penerapan metode Al-Qosimi dalam 

pembelajaran tahfidz. 

2. Metode Al-Qosimi 

Menurut Plus A Partanto dan M Dahlan Al-Barry (1994: 256). 

Metode adalah cara yang teratur yang sistematis untuk pelaksanaan 

sesuatu cara kerja. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2002: 740). Disebutkan metode adalah cara teratur yang digunakan untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan dikehendaki 

cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan 

guna mencapai tujuan yang ditentukan. 

Secara bahasa “Al-Qosimi” adalah membagi, sedangkan menurut 

istilah Al-Qosimi adalah bacaan antara hitungan ganjil dengan hitungan 
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genap. Yang dimaksud hitungan ganjil adalah melihat mushaf sedangkan 

hitungan genap menutup mushaf (Al-Qosimi, 2010: 43). 

Jadi yang dimaksud metode Al-Qosimi adalah cara teratur yang 

digunakan untuk melaksanakan pembelajaran tahfidzul qur’an sesuai 

dengan target dengan cara kerja yang sistematis, siswa menghafal  

Al-Qur’an dibimbing guru secara langsung dengan cara materi hafalan 

dibacakan oleh sang guru dan ditirukan oleh siswa secara berulang-ulang 

hingga hafal dengan cara hitungan ganjil melihat mushaf dan hitungan 

genap menutup mushaf untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan 

guna mencapai tujuan yang ditentukan. 

3. Pembelajaran 

Pembelajaran adalah upaya membelajarkan siswa untuk belajar 

(Kusriyanto, 2004: 4). Dalam pembelajaran terjadi interaksi antara guru 

dan siswa, di satu sisi guru melakukan sebuah aktifitas yang membawa 

anak ke arah tujuan lebih dari itu anak atau siswa dapat melakukan 

serangkaian kegiatan yang telah direncanakan oleh guru yaitu kegiatan 

belajar yang terarah pada tujuan yang ingin dicapai. 

4. Tahfidz Al-Qur’an 

Tahfidz berasal dari kata Arab   yang   berarti  ِحْفًظا- َيْحَفُظ - َحِفَظ

mendorong  untuk  menghafal  (Ali Warson, 2002: 279) ,  

sedangkan menghafal itu sendiri adalah sesuatu yang sudah masuk ingatan 

dan dapat diucapkan tidak harus melihat surat atau buku 

(Poerwadarminta,1976: 38). 
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Al-Qur’an adalah kalam (perkataan) Allah SWT yang diwahyukan 

kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan lafal dan 

maknanya (Ensiklopedia, 1993: 132)  

Jadi, tahfidz qur’an atau manghafal Al-Qur’an adalah membaca serta 

mengecamkan Al-Qur’an dengan tanpa melihat tulisannya (di luar kepala) 

secara berulang-ulang agar senantiasa ingat. 

5. SMP Muhammadiyah 8 Surakarta 

SMP Muhammadiyah 8 Surakarta merupakan salah satu  lembaga 

pendidikan  lanjutan menengah pertama yang berada di kota Surakarta. 

Yang menerapkan system fullday school dan mempunyai progam unggulan  

yaitu tahfidzul qur’an 

SMP tersebut merupakan salah satunya lembaga yang banyak 

diminati orang  tua  untuk menitipkan putra-putrinya  dalam menimba 

ilmu, selain mengajarkan materi konvensional  SMP Muhammadiyah 8 

Surakarta ini juga memberikan materi tahfidzul qur’an sebagai program 

unggulan di sekolah tersebut. SMP Muhammadiyah 8 Surakarta  terbagi 

menjadi 2 kelas yakni kelas A yang dikhususkan untuk siswa putri dan 

kelas B dikhususkan untuk  siswa putra 

Berdasarkan penegasan istilah di atas dapat ditegaskan  judul skripsi 

“Implementasi Metode Al-Qosimi Dalam Pembelajaran Tahfidz di 

SMP Muhammadiyah 8 Surakarta Tahun Ajaran 2010/2011” 

merupakan penelitian tentang proses pelaksanaan pembelajaran  tahfidzul 

qur’an dimana SMP Muhammadiyah 8 Surakarta menerapkan metode  
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Al-Qosimi dalam pembelajaran tahfidzul qur’an sebagai salah satu strategi 

untuk mencapai target hafalan siswa yang telah ditentukan. 

 
C. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  

1. Bagaimanakah implementasi metode Al qosimi dalam pembelajaran 

tahfidzul qur’an dalam  pembelajaran tahfidz di SMP Muhammadiyah 

Surakarta 2010? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi metode Al-Qosimi 

dan pembelajaran  tahfidz di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta 2010 dan 

bagaimana penyesuaiannya? 

 
D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu 

1. Untuk mengetahui implementasi metode  Al-Qosimi dalam pembelajaran 

tahfidz di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta tahun 2010. 

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam  implementasi metode  

Al-Qosimi dalam pembelajaran tahfidz di SMP Muhammadiyah 8 

Surakarta tahun 2010 beserta penyelesaiannya. 

 
E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis: 
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1. Manfaat Teoritis 

Sebagai sarana memperluas pengetahuan peneliti khususnya dan 

orang yang berinteraksi langsung dengan pendidikan pada umumnya 

tentang implementasi metode Al-Qosimi dalam pembelajaran tahfidz di 

SMP Muhammadiyah 8 Surakarta. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi SMP Muhammadiyah 8  

Surakarta khususnya dalam pembelajaran tahfidz. 

b. Sebagai bahan pijakan bagi penelitian lebih dalam lagi tentang 

pembelajaran tahfidz. 

c. Sebagai bahan referensi bagi pihak atau instansi yang 

membutuhkannya. 

 
F. Tinjauan Pustaka 

Telaah kepustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara 

lengkap serta untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah 

dalam kegiatan ilmiah (Joko Subagyo, 1997: 109). 

Penelitian tentang tahfidz sudah banyak dilakukan oleh para peneliti 

sebelumnya, akan tetapi masalah pendidikan adalah masalah yang tidak akan 

pernah habis dibahas. Penelitian tentang implementasi metode Al-Qosimi 

dalam pembelajaran tahfidz masih sangat jarang berikut peneliti cantumkan 

beberapa penelitian yang pernah dilakukan sekaligus menjadi alasan mengapa 

penelitian ini layak dan menarik untuk melakukan: 
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1. Maksur (UMS, 2005), “Problematika Pembelajaran Tahfidz pada Siswa 

Kelas 8 MTS Al Irsyad Tengaran Semarang Tahun 2007” 

Peneliti ini menyimpulkan bahwa: 

a. Menghafal dengan bimbingan guru 

b. Menghafal dengan bantuan tape recorder 

2. Ilham Agus Sugianto (UMS, 2004) dengan judul “Kiat Praktis Menghafal 

Al-Qur’an” (Pada Sekolah Dasar Islam Terpadu Ar-Risalah Surakarta 

Tahun 2007). 

Peneliti menemukan kesimpulan penting bahwa dalam menghafal  

Al-Qur’an proses yang dilalui sangatlah panjang diantaranya dengan cara: 

a. Menghafal dari ayat per ayat waqof per waqof. 

b. Menghafal dengan mengumpulkan penuh, yakni materi hafalan secara 

utuh dibaca berulang-ulang sampai hafal dengan sendirinya. 

c. Menghafal dengan tulisan. 

d. Menghafal dengan mengetahui makna. 

e. Menghafal dengan bimbingan guru. 

3. Anida Min Firqotin Nasiyah (UMS, 2005) telah mengadakan penelitian 

dengan judul: “Studi Kritis Metode Menghafal di Pondok Pesantren Nurul 

Qur’an Kali Putih Tempuran Magelang”. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa materi yang diberikan kepada 

santri di Pondok Pesantren tersebut adalah Juz ‘Amma ditambah ilmu 

tajwid dan Al-Quran 30 juz. 
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Sementara metode menghafal Al-Quran yang digunakan adalah 

metode talaqi, dimana santri dalam jangka waktu tertentu menghadap 

Kyai untuk mendemonstrasikan hafalannya. Disamping mujahadah 

(bersungguh-sungguh) juga dilakukan untuk menunjang keberhasilan 

dalam menghafal Al-Quran agar hati merasa tenang dan pikiran menjadi 

jernih, sehingga lancar dalam menghafal Al-Quran. 

 
G. Metode Penelitian 

Supaya penelitian ini mendapat hasil yang sesuai dengan tujuan 

penelitian maka perlu menggunakan metode-metode penelitian yang sesuai 

pula dengan data yang diharapkan, dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode sebagai berikut: 

1. Jenis penelitian  

Jika ditinjau dari segi tempat penelitian maka penelitian ini 

termasuk penelitian lapangan (field research). Sebab data yang 

dikumpulkan dari lapangan langsung terhadap obyek yang bersangkutan 

yaitu obyek Menengah Pertama Muhammadiyah 8 Surakarta. Namun jika 

dilihat dari sifat penelitian, maka penelitian ini termasuk penelitian 

deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara 

sistematis mengenai fakta-fakta yang ditemukan di lapangan bersifat 

verbal, kalimat-kalimat, fenomena-fenomena, dan tidak berupa angka-

angka. 
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2. Subyek penelitian 

a. Populasi 

  Himpunan atau sebagian dari populasi yang dijadikan subyek 

dalam penelitian atau bagian dari keseluruhan yang menjadi subyek dari 

suatu penelitian (Ari kunto,1992 :117).Adapun populasi dari penelitian ini 

adalah guru serta siswa kelas IX serta guru tahfidz serta para pihak yang 

mendukung lainya.mengingat populasi kelas IX relatif sedikit yaitu hanya 

27 siswa maka tidak perlu disampel sehingga seluruh populasi diteliti 

(sampel total)  

     3.  Pengumpulan data  

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini peneliti     

menggunakan beberapa, yaitu: 

a. Metode Observasi 

Observasi berarti peneliti melihat dan mendengarkan  (termasuk 

menggunakan indera yang lain) apa yang dilakukan dan dikatakan atau 

diperbincangkan para responden dalam aktifitas kehidupan sehari-hari 

baik sebelum menjelang, ketika dan sesudah (Hamidi, 2005: 74). 

Metode ini dipakai untuk mengumpulkan data-data yang mudah 

dipahami dan diamati secara langsung yaitu proses pembelajaran 

tahfidz keadaan gedung serta fasilitas-fasilitas yang ada di SMP 

Muhammadiyah 8 Surakarta 

b. Metode Interview 
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Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas wawancara  itu (Lexy J 

Moleong, 2006: 186) 

Metode ini ditujukkan kepada sekolah untuk memperoleh data-data 

yang berkaitan dengan sekolah, kemudian ditujukan kepada guru 

tahfidz untuk memperoleh data-data tentang implementasi metode Al-

Qosimi dalam pembelajaran tahfidz masalah yang dihadapi dan 

pemecahannya metode ini juga ditujukan kepada beberapa siswa untuk 

memperoleh data tentang kendala belajar tahfidz yang mereka alami. 

c. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi ialah setiap bahan tertulis ataupun Film lain dari 

record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang 

penyidik (Lexy J Moleong, 2006: 216). 

Metode ini digunakan untuk mengambil data yang berhubungan 

dengan gambaran umum SMP Muhammadiyah 8 Surakarta yang 

meliputi letak geografis sejarah berdirinya keadaan sarana dan 

prasarana, guru karyawan siswa kurikulum jadwal pelajaran dan 

kegiatan harian. 

3. Metode Analisis Data 

Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis deskriptif 

kualifikatif yaitu analisis yang berdasar dan penjelasannya tanpa angka-
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angka selain itu penulis juga menggunakan acara pertahapan secara 

berurutan dan interaksionis, terdiri dari tiga alur kegiatan bersamaan yaitu: 

Pengumpulan data sekaligus reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi (Miller dan Huberman, 1992: 16) pertama 

setelah pengumpulan data selesai. Jadilah reduksi data yakni suatu bentuk 

analisis yang menajamkan penggolongan mengarahkan membuang yang 

tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga 

kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Kedua, 

data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi maupun 

matrik ketiga adalah penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan 

pada tahap yang kedua yang mengambil pada tiap-tiap rumusan. 

H. Sistematika Penulisan Skripsi 

Skripsi ini penyusun bagi 4 bab yang terdiri dari: 

Bab I  Pendahuluan pada bab ini berisi latar belakang masalah, penegasan 

istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan  kegunaan penelitian, 

tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab II Membahas landasan teori, pembelajaran tahfidzul Al Qur’an yang 

berisi pengertian, dasar, dan faktor-faktor pembelajaran Al Qur’an meliputi 

tujuan, pembimbing tahfidz (guru), mufidz (peserta didik), materi, metode, 

sarana prasarana, evaluasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan Tahfidz Al Qur’an yaitu intern dan ekstern. 

Bab III Membahas tentang Implementasi Metode Al-Qosimi di SMP 

Muhammadiyah 8 Surakarta, yang berisi tentang gambaran umum SMP 
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Muhammadiyah 8 Surakarta, meliputi sejarah berdirinya,letak geografis, visi 

dan misi, struktur organisasi, keadaan siswa dan guru,serta metode Al-Qosimi 

dalam pembelajaran tahfidz.meliputi tujuaan pembelajaran,waktu belajar 

materi pembelajaran dan metode pembelajaran Tahfidzul Qur’an. 

Bab IV Membahas Analisis Data, berisi tentang implementasi metode  

Al-Qosimi dalam pembelajaran tahfidz, kendala yang dihadapi dan 

penyelesaiannya. 

Bab V Penutup, berisi kesimpulan, saran dan kata penutup. 


