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ABSTRAK 

 

Dewasa ini pembelajaran menghafal al-Qur`an (Taḥfizhul Qur`an) sudah 

menjadi suatu mata pelajaran khusus disuatu lembaga pendidikan baik pesantren 

maupun sekolah, oleh karena itu butuh suatu pembeda, suatu yang lain agar 

pembelajaran itu tidak terasa membosankan. Salah satu cara agar tidak mudah 

merasa membosankan yaitu perlu adanya terobosan-terobosan metode 

pembelajaran.  

Menyikapi yang demikian, pesantren al-Burhan sudah mempunyai 

terobosan baru dalam pelaksanaan pembelajaran Taḥfizhul Qur`an yaitu dengan 

menerapkan metode menghafal one day two ayat pada pembelajaran Taḥfizh. 

Berbekal latar belakang di atas peneliti mencoba meneliti Metode One Day Two 

Ayat pada Pembelajaran Taḥfizhul Qur`an di Pesantren al-Burhan Semarang. 

Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini ialah : (1) 

Bagaimanakah implementasi metode one day two ayat pada pembelajaran 

Taḥfizhul Qur`an di Pesantren al-Burhan Semarang? (2) Apa saja kendala yang 

menghambat pelaksanaan metode one day two ayat pada pembelajaran Taḥfizhul 

Qur`an?. 

Sedang tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan tata 

cara  pelaksanaan metode one day two ayat pada pembelajaran Taḥfizhul Qur`an 

di Pesantren al-Burhan Semarang (2) Untuk mendeskripsikan kendala-kendala 

yang dihadapi dalam pelaksanaan metode one day two ayat pada pembelajaran 

Taḥfizhul Qur`an. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (field 

research) karena data yang diambil langsung dari lapangan dengan metode 

penulisan deskriptif kualitatif, adapun metode pengumpulan data yang dipakai 

ialah wawancara untuk mengetahui tata cara pelaksanaan metode one day two 

ayat, observasi untuk mengetahui kondisi lapangan pesantren al-Burhan, 

dokumentasi untuk memperoleh data tentang profil Pesantren al-Burhan. Metode 

analisis yang diambil adalah analisis deskriptif kualitatifda analisis induktif. 

Dari hasil penelitian ini, menunjukan bahwa dalam pelaksanaannya 

metode one day two ayat sanggat didukung oleh metode yang lain, seperti metode 

talqin, talaqqi, mu’aradhah, dan muraja’ah. Adapun kendala-kendala yang 

menghambat pelaksanaan metode berasal dari (1) faktor internal santri, (2) faktor  

eksternal santri, adapun kendala eksternal ini disebabkan oleh (a) masalah 

Ustadz/Ustadzah dan (b) masalah lingkungan 

 

Kata kunci : Implementasi Metode One Day Two Ayat, Taḥfizhul 

Qur`an, Pesantren al-Burhan 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Secara khusus al-Qur`an 

menjadi nama sebuah kitab yang 

diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW, dan sebutan al-

Qur`an tidak terbatas pada sebuah 

kitab dengan seluruh 

kandungannya, tetapi juga meliputi 

bagian dari pada ayat-ayatnya juga 

dinisbahkan kepadanya (al-

Qur`an).
1
  

Taḥfizhul Qur`an 

(menghafalakan al-Qur`an) adalah  

cabang ilmu al-Qur`an yang banyak 

orang mempelajarinya dengan cara 

mengingat ayat al-Qur`an dan dapat 

diucapkan tanpa harus melihat al-

Qur`an. Melalui Taḥfizhul Qur`an 

inilah salah satu cara Allah SWT 

untuk menjaga kemurnian al-

Qur`an Al-Hijjr/15 :9.  

            

    

Sesungguhnya Kami-lah 

yang menurunkan Al Quran, dan 

Sesungguhnya kami benar-benar 

memeliharanya. (Al-Hijjr/15 : 9) 

Dewasa ini pembelajaran 

menghafal al-Qur`an (Taḥfizhul 

Qur`an) sudah menjadi suatu mata 

pelajaran khusus di lembaga 

pendidikan baik pesantren maupun 

sekolah, oleh karena itu butuh suatu 

pembeda, suatu yang lain agar 

pembelajaran itu tidak terasa 

membosankan. Salah satu cara agar 

tidak mudah merasa membosankan  

 

                                                             
1
 Syaikh Manna’ Al-Qaththan, 

Pengantar Studi Ilmu Al-Qur`an (Jakarta: 

Pustaka Al-Kautsar,  2008),  hlm. 16. 

yaitu perlu adanya terobosan-

terobosan metode pembelajaran. 

Melihat dari masalah di 

atas, pesantren al-Burhan 

menggunakan metode one day two 

ayat dalam pembelajaran Taḥfizhul 

Qur`an. Metode ini sudah 

dilaksanakan selama lebih dari tiga 

tahun,
2
  dimana dalam metode ini 

lebih menitikberatkan pada belajar 

(menghafal) itu harus sedikit demi 

sedikit dan berangsur-angsur tidak 

langsung sekaligus. Hal ini sesuai 

dengan firman Allah dalam surat 

Al-Isra’ 17:106. 

               

           

"Dan al-Qur`an (Kami 

Turunkan) berangsur-angsur 

agar engkau (Muhammad) 

membacakannya kepada 

manusia perlahan-lahan dan 

Kami Menurunkannya secara 

bertahap. (Al-Isra’/17:106) 

Harapan dari adanya 

metode ini, seminimal mungkin 

para alumni mempunyai bekal 

hafalan 3 juz. Sejak tahun 2010 

pesantren al-Burhan sudah 

mempunyai target hafalan untuk 

para alumni sebanyak 3 juz oleh 

karena itu semakin berjalannya 

waktu pesantren al-Burhan mulai 

memilah-milah metode hafalan 

yang cukup efektif untuk 

memenuhi target tersebut. Hingga 

pada tiga tahun belakangan terakhir 

ini, kepala sekolah mempunyai 

gagasan sehari menghafal 2 ayat, 

                                                             
2
 Wawancara dengan kepala sekolah 

pada tanggal 12 februari 2014 
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atau sering disebut dengan metode 

one day two ayat. 

Berangkat dari latar 

belakang di atas penulis 

melakuakan penelitian guna 

menganalisis lebih mendalam 

metode yang dipakai pesantren al-

Burhan Semarang dalam pelajaran 

Taḥfizhul Qur`an dengan judul: 

“Implementasi Metode One Day 

Two Ayat pada Pembelajaran 

Taḥfizhul Qur`an di Pesantren Al-

Burhan Semarang (Studi Kasus 

Kelas X Tahun Pelajaran 

2013/2014)”. Selaku penulis 

berharap dengan adanya penelitian 

ini dapat memberi masukan-

masukan yang bermanfaat bagi 

pembaca sekalian. 

 

Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang 

diambil oleh penelitui adalah  

“bagaimana implementasi metode one 

day two ayat dan kendala apa saja yang 

menjadi penghambat dalam penerapan 

metode one day two ayat ?”. 

 

Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah 

“untuk mendeskripsikan implementasi 

metode one day two ayat dan faktor-

faktor apa saja yang  penghambat 

dalam penerapan metode one day two 

ayat”. 

 

Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini 

adalah  sebagai berikut: 

Manfaat teoritis: 

Sebagai penambah khasanah dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan 

terkhusus yang berkenaan dengan 

metode pembelajaran Taḥfizhul Qur`an 

pada jenjang sekolah menengah  

Manfaat praktis: 

Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan masukan kepada 

guru, kepala sekolah dan pihak sekolah 

untuk meningkatkan metode 

pembelajaran Taḥfizh. 

 

LANDASAN TEORI 

Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang terkait dengan 

penelitian ini telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti sebelumnya, di 

antaranya: 

1. Muhammad Qasim (FAI UMS, 

2010). dalam skripsinya yang 

berjudul Implementasi Metode Al 

Qosimi dalam Pembelajaran 

Taḥfizh di Smp Muhammadiyah 8 

Surakarta Tahun Ajaran 2010/2011,  

2. Siti Muthoharoh (FAI UMS, 2012) 

dalam skripsinya yang berjudul 

Sistem Pengajaran Taḥfizh Al-

Qur`an Pondok Pesantren Taḥfizh 

Wa Ta’limil Qur`an Masjid Agung 

Surakarta.   

3. Ahmad Subkhan (FAI UMS, 2012) 

dalam karyanya yang berjudul Studi 

Penerapan Metode Al-Mahir dalam 

Pembelajaran Al-Qur`an di PPQ 

Al-Mahir Gawanan, Colomadu, 

Karanganyar Th 2011-2012 

 

Berdasarkan beberapa temuan di 

atas, penelitian yang akan dilakukan 

memiliki perbedaan mendasar dengan 

penelitian sebelumnya, salah satu di 

antara perbedaan itu adalah objek 

penelitian yang memfokuskan pada 

pelaksanaan metode one day two ayat. 

 

Tinjauan Teoritik 

Metode One Day Two Ayat 

Metode merupakan cara 

sistematis dan terfikir secara baik untuk 

 

http://etd.eprints.ums.ac.id/12405/
http://etd.eprints.ums.ac.id/12405/
http://etd.eprints.ums.ac.id/12405/
http://etd.eprints.ums.ac.id/12405/
http://etd.eprints.ums.ac.id/18321/
http://etd.eprints.ums.ac.id/18321/
http://etd.eprints.ums.ac.id/18321/
http://etd.eprints.ums.ac.id/18321/
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mencapai tujuan, prinsip, dan praktik-

praktik pengajaran
3
. 

Metode merupakan cara-cara 

yang ditempuh oleh seorang guru guna 

memudahkan murid dalam 

memperoleh pemahaman ilmu 

pengetahuan, menumbuhkan 

pengetahuan dalam diri serta 

menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari
4
. 

Sedang menurut Syaiful Sagala 

metode merupakan cara yang 

digunakan oleh guru dalam menyajikan 

dan mengorganisasikan kelas pada 

umumnya atau dalam bahan pengajaran 

pada khususnya
5
. 

Dilihat dari segi etimologi One 

Day Two Ayat berasal dari bahasa 

inggris yang berarti satu hari dua ayat. 

Yang dimaksud satu hari dua ayat 

disini adalah siswa menghafal satiap 

sehari dua ayat al-Qur`an. 

Sedangkan dari sisi terminologi 

One Day Two Ayat adalah suatu teknik 

menghafal al-Qur`an yang terencana 

pada suatu pertemuan dalam mengajar 

menghafal al-Qur`an pada anak
6
. 

(pengantar buku One Day One Ayat). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa 

metode One Day Two Ayat adalah 

sautu cara yang sistematis dan terfikir 

secara baik yang digunakan oleh 

seorang guru guna untuk 

                                                             
3
 R. Suyoto Bakir, Kamus Lengkap 

Bahasa Indonesia (Batam: Karisma Publising 

Group, 2006), hlm. 380. 
4
 M. Dian Nafi’ dkk.  Praksis 

Pembelajaran Pesantren (Yogyakarta: Instite 

for Training And Development (ITD) PT 

LKIS Pelangi Aksara, 2007), hlm. 66. 
5
 Sagala, Syaiful, Konsep dan Makna 

Pembelajaran: Untuk Membantu 

Memecahkan Problematika Belajar dan 

Mengajar (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 

169. 
6
 Drs. Sukman Hermawan, One Day 

One Ayat (Tangerang: PPPA Darul 

Qur`an,2011), hlm 9. 

mempermudah murid dalam 

pembelajaran Taḥfizhul Qur`an dimana 

setiap satu hari harus menghafal dua 

ayat al-Qur`an. 

Dari hasil wawancara yang telah 

dilakukan kepada kepala sekolah 

selaku menggagas metode tersebut,  

dua ayat dipilih karena hal tersebut 

tidak terlalu sedikit juga tidak terlalu 

membuat beban santri
7
. 

 

Taḥfizhul Qur`an 

Secara bahasa Taḥfizh berasal 

dari bahasa arab yaitu dari kata  ِحْفًظا - 

َحِفظَ   - يَْحفَظ    yang berarti menjaga 

(jangan sampai rusak), memelihara, 

melindungi
8
.  

Kata menghafal sendiri berakar 

dari kata hafal yang bermakna telah 

masuk kedalam ingatan dan dapat 

mengingat sesuatu dengan mudah dan 

mengucapkannya diluar kepala
9
.   

 Sedangkan pengertian al-

Qur`an secara etimologi (bahasa) 

merupakan bentuk isim masdar, 

diambil dari kata  َقَِراَءةً َوق ْرأَنًأ-يَْقَرأ  -قََرأ   

yang arti bacaan atau 

kumpulan.
10

 Sedang secara terminologi 

al-Qur`an adalah kalamullah yang 

diturunkan kepada nabi Muhammad 

SAW yang membacanya merupakan 

suatu ibadah.
11

 

Istilah Taḥfizhul Qur`an dapat 

di interprestasikan sebagai proses 

mempelajari dan memahami al-Qur`an 

dengan cara menghafalnya agar selalu 

                                                             
7
 Wawancara dengan kepala sekolah 

pada tanggal 12 februari 2014 
8
 A.W. Munawwir, Al-Munawwir 

Kamus Arab-Indonesia. Eds.2.  (Surabaya : 

Pustaka Progresif, 1997), hlm. 279 
9
 R. Suyoto Bakir, Kamus Lengkap, 

hlm. 199. 
10

 Syaikh Manna’ Al-Qaththan, 

Pengantar Studi Ilmu,  hlm. 18. 
11 Ibid, hlm. 18. 
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ingat dan dapat mengucapkan kembali 

tanpa melihat al-Qur`an (mushaf).
12

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa 

metode Taḥfizhul Qur`an adalah cara 

sistematis dan terfikir secara baik 

ditempuh oleh seorang guru guna 

memudahkan murid dalam menjaga, 

memahami, memelihara dan 

melestarikan kemurnian al-Qur`an 

yang diturunkan kepada Rasulullah 

Saw, dengan cara menghafal dan dapat 

mengucapkannnya kembali tanpa 

melihat mushaf (al-Qur`an). 

 

Metode Pembelajaran Taḥfizh 

Metode Taḥfizhul Qur`an dari 

masa kemasa selalu berkembang, hal 

ini disebabkan atas adanya kemajuan 

dalam bidang metode pembelajaran 

Taḥfizh. Sejak zaman klasik sudah ada 

beberapa metode pembelajaran 

Taḥfizhul Qur`an yang diterapkan. 

Adapun metode tersebut antara lain 

berikut:  

a. Talqin, yaitu suatu cara 

pengajaran hafalan yang 

dilakukan oleh pengajar dengan 

membaca suatu ayat kemudian 

ditirukan oleh sang murid secara 

berulang-ulang.
13

 

Dengan metode ini santri 

membaca ayat yang akan dihafal 

secara berulang-ulang jumlah 

pengulangan bervariatif sesuai 

dengan kebutuhan masing-

masing santri, cara ini akan 

                                                             
12 Ahmad Rony Suryo.W. ”Metode 

pembelajaran Taḥfizhul Qur`an (Studi Metode 

Pembelajaran Taḥfizhul Qur`an kelas III di 

SDIT Salsabila Jetis Banntul 

Yogyakarat”).Skripsi. (Yogykarta: juruusan 

Pendidikan Agama Islam, Fakultas tarbiyah, 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 

2009), hlm.18. 
13 Bahirul Amali Herry, Agar Orang 

Sibuk Bisa menghafal Al-Qur`an 

(Yogyakarta: Pro-U media, 2012), hlm. 83. 

memerlukan kesabaran yang 

ekstra dan waktu yang banyak.
14

 

b. Talaqqi, yaitu dengan cara sang 

murid mempresentasikan hafalan 

sang murid kepada gurunya.
15

 

Dalam metode ini hafalan 

santri akan diuji oleh guru 

pembimbing, seorang santri akan 

teruji dengan baik jika dapat 

membaca dan menghafal dengan 

lancar dan benar tanpa harus 

melihat mushaf. 

c. Mu’aradhah, yaitu murid dengan 

murid yang lain membaca saling 

bergantian.
16

 

Penghafal hanya 

memerlukan keseriusan dalam 

mendengarkan ayat al-Qur`an 

yang akan dihafal yang 

dibacakan oleh orang lain. 

Adapun jika kesulitan mencari 

orang  untuk diajak 

menggunakan metode ini, 

penghafal masih bisa 

menggunakan muratal al-Qur`an 

melalui kaset-kaset tilawatul 

Qur`an.
17

 

d. Muraja’ah, yaitu mengulangi 

atau membaca kembali ayat al-

Qur`an yang sudah dihafal. 

Metode ini dapat dilakukan 

secara sendiri juga dapat 

dilakukan bersama orang lain.
18

  

Melakukan pengulangan 

bersama orang lain merupakan 

                                                             
14 Abdul Aziz Abdul Rauf, Kiat 

Sukses menjadi Hafidz Qur`an Da’iyah (PT 

Syamil Cipta Media, 2004), hlm. 51. 
15 

Bahirul Amali Herry, Agar Orang 

Sibuk, hlm. 83. 
16   

Bahirul Amali Herry, Agar Orang 

Sibuk, hlm. 83. 
17  Abdul Aziz Abdul Rauf, Kiat 

Sukses menjadi, hlm. 52. 
18

 Raghib As-sirjani, Abdul Muhsin, 

orang Sibukpun Bisa Hafal Al-Qur`an (PQS 

Publishing, 2013), hlm.119.  
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kebutuhan yang sangat pokok 

untuk mencapai kesuksesan 

dalam menghafal al-Qur`an. 

Teknik pelaksanaannya dapat 

diadakan perjanjian terlebih 

dahulu, antara tempat dan waktu 

pelaksanaan serta banyaknya ayat 

yang akan dimurajaah.
19

 

 

Metode Taḥfizh Menurut Al-Qur`an 

“Dan sungguh, telah kami 

mudahkan Al-Quran untuk peringatan, 

maka adakah orang yang mau 

mengambil pelajaran (Al-Qamar/54 : 

17) 

Ketika menafsirkan ayat di atas 

dijelaskan bahwa bentuk dari 

kemudahan al-Qur`an antara lain 

adalah dihafal. Maka dari itu, beberapa 

ayat al-Qur`an sebenarnya telah 

mengisyaratkan cara dan metode 

menghafal misalnya : 

a. Membaca secara pelan-pelan dan 
mengikuti bacaan (talqin) 
Artinya: “ Janganlah kamu 

menggerakkan lidahmu untuk 

(membaca) al-Qur`an karena 

hendak cepat-cepat 

(menguasai)nya, sesungguhnya 

kamilah yang mengumpulkan (di 

dadamu) dan (membuat mu 

pandai) membacanya, maka 

ikutilah bacaan itu”. (Q.S al-

Qiyamaah/75: 16-18)
20

 

 

b. Talaqqi 

Artinya : “Dan Sesungguhnya 

kamu benar-benar diberi Al Qur`an 

dari sisi (Allah) yang Maha 

Bijaksana lagi Maha Mengetahui” 

(Q.S An-Naml/27:6). 

                                                             
19 Abdul Aziz Abdul Rauf, Kiat 

Sukses menjadi, hlm. 57. 
20

 Bahirul Amali Herry, Agar Orang 

Sibuk, hlm. 87. 

Imam at-Thabari telah 

menafsirkan ayat di atas sebagai 

berikut , “dan engkau 

sesungguhnya wahai muhammad, 

akan menjadi halal dan mengerti 

al-Qur`an”. Kata talaqqi 

menunjukan suatu isyarat metode 

menghafal al-Qur`an yaitu 

talaqqi.
21

 

c. Membaca sedikit demi sedikit dan 

menyimpannya dalam hati. 

 

Artinya “ Berkatalah orang-orang 

yang kafir: "Mengapa al- Qur`an itu 

tidak diturunkan kepadanya sekali 

turun saja?"; demikianlah supaya 

kami perkuat hatimu dengannya 

dan kami membacanya secara tartil 

(teratur dan benar)”. (Q.S al-Furqan 

25: 32) 

Imam az-Zamakhsyari 

menjelaskan hikmah dari 

penurunan wahyu secara berangsur-

angsur berfungsi agar hati 

rasulullah menjadi kuat dan mudah 

untuk menghafalnya, selain itu cara 

menghafal haruslah bertahap 

sedikit demi sedikit.
22

 Secara 

teoritis, teori ini mendukung 

metode yang di teliti oleh peneliti. 

Dari penjelasan di atas, 

maka dapat dinilai bahwa metode-

metode yang telah dikemukakan 

oleh para ahli pada dasarnya sangat 

baik dan saling melengkapi satu 

sama lain, begitu juga dalam 

praktek metode one day two ayat, 

sebagian teori di atas digunakan 

dalam pelaksanaan metode one day 

two ayat. Yang menjadi perbedaan 

ialah bahwa dengan metode one 

day two ayat ini, para murid 

dibatasi dengan jumlah ayat yang 

                                                             
21 Ibid, hlm.87. 
22

 Ibid. hlm.89. 
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harus di setorkan kepada guru 

pembimbing tiap harinya. 

 

Unsur-Unsur dalam Pembelajaran 

Taḥfizhul Qur`an 

a. Pengertian Pembelajaran Taḥfizhul 

Qur`an 

Pembelajaran merupakan 

suatu cara, proses dan perbuatan  

yang dilakukan secara sengaja 

dengan merubah dan mengelola 

lingkungan anak sedemikian rupa 

untuk memungkinkan seorang 

murid mengikuti tingkah laku dan 

menghasilkan respon dalam situasi 

tertentu. Yang dilakuakan dengan 

komunikasi dua arah, dimana guru 

berperan sebagai pendidik, sedang 

belajar dilakukan oleh murid 

sebagai peserta didik
23

. 

Secara umum istilah belajar 

mempunyai makna sebagai suatu 

kegiatan yang berakibat terjadinya 

perubahan tingkah laku. Dengan 

demikian, maka yang namanya 

pembelajaran mempunyai makna 

sebagai suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh guru sedemikian 

rupa, sehingga tingkah laku peserta 

didik dapat berubah ke arah yang 

lebih baik
24

.  

Dengan demikian dapat 

disimpukan bahwa pembelajaran 

Taḥfizhul Qur`an ini merupakan 

sutu proses yang dilakuakan secara 

komunikatif dua arah yang dapat 

merubah peserta didik yang belum 

hafal al-Qur`an menjadi peserta 

didik yang dapat menghafal al-

Qur`an. 

                                                             
23

Sagala, Syaiful, Konsep, hlm. 20 dan 

169. 
24

 Darsono, Max.. Belajar dan 

Pembelajaran (Semarang: IKIP Semarang 

Press, 2001), hlm. 24. 

b. Dasar Hukum Pembelajaran 

Taḥfizhul Qur`an 

Menurut Zainal Abidin 

dalam Ahmad Rony Suryo. W 

bahwa hukum dari pada menghafal 

menurut para ulama adalah fardhu 

kifayah. Fardhu kifayah merupakan 

suatu kewajiban yang ditunjukkan 

kepada semua orang mukallaf 

tetapi telah dikerjakan oleh 

sebagian dari mereka, maka 

kewajiban itu telah terpenuhi dan 

orang yang tidak mengerjakan tidak 

dituntut lagi untuk 

mengerjakannya
25

. 

c. Guru Pembimbing Taḥfizhul 

Qur`an 

Pengertian menurut Abuddin 

Nata bahwa pendidik adalah orang 

yang mendidik. Pengertian ini 

memberikan kesan bahwa pendidik 

adalah orang yang melakukan 

kegiatan dalam bidang mendidik. 

Secara khusus pendidikan dalam 

persepektif pendidikan islam adalah 

orang-orang yang bertanggung 

jawab terhadap perkembangan 

seluruh potensi peseta didik. 

Apabila dilihat secara fungsional 

kata pendidik dapat di artikan 

sebagai pemberi atau penyalur 

pengetahuan, keterampilan
26

. 

1) Tugas Guru  

Sebagaimana yang 

terdapat pada undang-undang 

No.14 Tahun 2005 tentang 

guru dan dosen, dijelaskan 

bahwa tugas guru sebagai 

adalah berikut : (a) Mendidik, 

mampu mengembangkan 

kepribadian peserta didik, 

                                                             
25

 Ahmad Rony Suryo.W, Metode 

pembelajaran, hlm.19. 
26

 Abuddin Nata, Ilmu pendidikan 

Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2010), hlm.159. 
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mengembangkan 

potensi/      kemampuan dasar 

peserta didik. (b) Mengajar, 

mampu merencanakan dan 

melaksanakan tugas 

pembelajaran. (c) 

Membimbing, mampu 

mendorong peserta didik untuk 

berperilaku positif dalam 

pembelajaran. (d) 

Mengarahkan, mampu 

mengarahkan peserta didik 

untuk mengambil keputusan. 

(e) Melatih, mampu melatih 

ketrampilan-ketrampilan yang 

diperlukan dalam pelajaran. (f) 

Menilai, dan Mengevaluasi 

peserta didik. Guru dalam tugas 

yang terakhir ini harus mampu 

mal16akukan proses evaluasi 

guna menetapkan tingkat 

pencapaian tujuan 

pembelajaran dan kualitas hasil 

belajar. Untuk penilaian sudah 

diatur dalam PP.19 tahun 2005 

tentang Standar Nasional 

Pendidikan dan evaluasi sudah 

dicantumkan pada UU No. 20 

tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 

2) Syarat Pendidik (Guru) 

Mengenai syarat dan 

ketentuan seorang pendidik 

didalam PP 19 tahun 2005 

menyebutkan “standar pendidik 

adalah pendidikan prajabatan 

dan kelayakan fisik maupun 

mental, serta pendidikan dalam 

jabatan”. 

Sedangkan menurut 

undang-undang guru dan dosen 

UU No.14 tahun 2005 

menjelaskan bahwa syarat 

menjadi guru harus mempunyai 

kualifikasi dan kompentensi 

seorang guru diantar 

kompetensi yang harus dimiliki 

adalah sebagai berikut : 

kompetensi kepribadian, 

kompetensi profesioanal, 

kompetensi sosial, dan 

kompetensi pedagogik.  

d. Murid (Peserta Didik) 

Peserta didik adalah individu 

yang sedang berkembang dan 

tumbuh baik secara, sosial, 

psikologis, religius  dan fisik. 

Didalam ajaran islam  terdapat 

berbagai istilah yang berkaitan 

dengan peserta didik. Istilah 

tersebut antara lain tilmidz 

(jamaknya talamidz), thalib 

(jamaknya thullab) dan 

muta’allim
27

. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jika ditinjau dari tempat 

penelitian, penelitian ini termasuk ke 

dalam penelitian lapangan (Field 

Research). karena data yang diperoleh 

langsung berasal dari obyek yang 

bersangkutan. Selain itu penelitian 

lapangan ini diharuskan untuk 

membuat catatan lapangan secara 

ekstensif yang kemudian dibuat kode 

dan dianalisis dalam berbagai cara
28

.  

Jika dilihat dari pendekatannya 

penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif kulitatif. Karena data yang 

dikumpulkan berupa gambar, kata-kata 

dan bukan bentuk  angka hal itu karena 

disebabkan penerapan metode 

kualitatif
29

. 

  

Subjek Penelitian 

                                                             
27

 Abuddin Nata, Ilmu pendidikan, 

hlm. 173. 
28

 Lexy j. Maleong, Metodologi 

Penelitian Kualitatif  (Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), hlm.26.  
29

 Ibid, hlm.11. 
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Subyek adalah dari mana suatu 

data atau info dapat diperoleh atau 

pusat perhatian dan sasaran peneliti
30

. 

Sedang dilihat dari sumbernya data 

dibedakan menjadi dua yaitu data 

primer dan data sekunder. Data primer 

ialah yang diperoleh langsung dari 

responden kepada pengumpul data 

melalui wawancara, dalam penelitian 

ini yang menjadi data primer ialah data 

mengenai proses hafalan menggunakan 

metode one day two ayat, hasil hafalan 

santri dan kendala yang menghambat 

penerapan metode.  

Data sekunder merupakan 

sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul 

data, atau sudah tersedia sebelumnya 

yang dapat diperoleh dari pihak lain 

yang berasal dari buku-buku maupun 

dokumen
31

,   yang menjadi data 

sekunder dalam penelitian ini seperti  

materi hafalan santri. 

Metode Pengumpulan Data 

Demi untuk mendapatkan data 

yang obyektif dan valid penulis  

menggunakan beberapa metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini. 

Adapun metode yang akan peneliti 

gunakan adalah sebagai berikut : 

a. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah 

mencari data yang mengenai 

pesantren al-Burhan dan metode 

one day two ayat. Dapat berupa 

catatan, internet,  dokumen tata 

usaha
32

. 

                                                             
30

 Arikunto, Suharsini, Prosedur 

Penelitian Suatu Pendekatan Praktek 

(Yogyakarta : Rineka Cipta, 2006.), hlm.145. 

 
31 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis 

(Bandung: CV Alfabeta, 2006.) hlm. 129. 
32

 Arikunto, Suharsini, Prosedur, hlm. 

23. 

Metode ini digunakan 

peniliti guna mendapatkan data 

seperti lembar catatan evaluasi 

untuk mengetahui pencapaian 

hafalan santri, dokumen tata usaha 

untuk memperoleh data baik berupa 

sejarah, sarana-prasarana, jumlah 

tenaga kera (guru dan karyawan), 

kurikulum, siswa. Sedang media 

internet ini digunakan guna 

mengetahui letak geografis 

Pesantren al-Burhan (titik koordinat 

dan tampilan visual satelit). 

b. Wawancara  

Wawancara adalah 

percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan yang demikian 

dilakukan oleh dua pihak. Pihak 

pertama yaitu pewawancara 

(inteviewer) yang mengajukan 

pertanyaan, dan pihak kedua yaitu 

terwawancara (interviewee) yang 

memberi jawaban dan tanggapan 

atas pertanyaan tersebut
33

. 

Jenis wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini 

ialah wawancara terstruktur dengan 

peneliti sudah menyiapkan 

instrumen pertanyaan-pertanyaan 

tertulis yang alternatif jawaban 

telah disiapkan. Wawancara tidak 

terstruktur yaitu wawancara yang 

bebas dimana peneliti tidak 

menggunakan pertanyaan yang 

tersusun
34

. 

Metode ini digunakan 

peneliti untuk mendapatkan data 

dari guru pembimbing Taḥfizh dan 

santri kelas x tahun ajaran 

2013/2014 mengenai pelaksanaan 

metode one day two ayat serta 

kendala yang dihadapinya. 

                                                             
33

 Lexy j. Maleong, Metodologi, hlm. 

186. 
34 Sugiyono, Metode Penelitian, 

hlm.130-133. 
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c. Observasi 

Metode pengamatan atau 

observasi adalah merupakan suatu 

cara atau teknik untuk 

mengumpulkan data dengan 

mengadakan pengamatan secara 

langsung terhadap kegiatan yang 

sedang diteliti
35

.  

Metode ini digunakan untuk 

mendapatkan data secara langsung 

penerapan metode one day two ayat 

pada pada pembelajaran Taḥfizh di 

kelas x tahun ajaran 2013/2014. 

 

Metode Analisis Data 

Analisis yang dipakai oleh 

peneliti adalah analisis deskriptif 

kualitatif dan analisis induktif. Menurut 

Bogdan & Biklen dalam J. Maleong, 

analisis deskriptif kualitatif adalah 

upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensintesiskannya, 

menemukan apa yang penting dan apa 

yang dapat dipelajari, mencari dan 

menemukan pola, dan memutuskan apa 

yang dapat diceritakan kepada orang 

lain.
36

 

Analisis induktif merupakan 

suatu analisis yang bekerja dengan cara 

peneliti secara langsung berada di 

dalam lokasi penelitian itu sendiri, 

sehingga kesimpulan yang didapat 

semata-mata berasal dari pengumpulan 

data terlebih dahulu.
37

 

 
                                                             

35
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode 

Penelitian Pendidikan (Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), hlm. 220.  
36

 Lexy j. Maleong, Metodologi, hlm. 

248. 
37 Nyoman Kutha Ratna, Metodologi 

Penelitian Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial 

Humaniora Pada Umumnya (Pustaka Pelajar, 

2010), hlm. 328.  

 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Implementasi Metode One Day Two 

Ayat Pada Pembelajaran Taḥfizhul 

Qur`an Di Pesantren Al-Burhan 

Semarang 

Dari hasil pengumpulan data 

yang telah dilakukan baik melalui 

dokumentasi, wawancara, dan 

observasi pada Bab IV halaman 30-33, 

bahwasannya pelaksanaan metode one 

day two ayat pada pembelajaran 

Taḥfizhul Qur`an di kelas x tahun 

pelajaran 2013/2014  pesantren al-

Burhan Semarang  didukung dengan 

adanya beberapa metode Taḥfizh lain  

seperti talqin, talaqqi, mu’aradhah dan 

muraja’ah. Hal ini dapat dilihat pada 

teori yang telah dikemukan oleh 

peneliti tentang metode Taḥfizh 

tepatnya pada Bab II halaman 10-13. 

Keempat metode yang 

mendukung penerapan metode one day 

two ayat adalah sebagai berikut : 

1. Talqin 

Dilihat dari hasil 

pengumpulan data pada Bab IV 

halaman 32 tentang pelaksanaan 

hafalan, bahwa santri kelas x tahun 

pelajaran 2013/2014 pesantren al-

Burhan Semarang untuk 

memperkuat hafalannya sering 

membaca ayat-ayat al-Qur`an yang 

akan dihafal secara berulang-ulang 

sebelum disetorkan kepada guru 

pembimbing. Hal yang demikian 

sesuai dengan teori yang telah 

dikemukakan pada Bab II halaman 

11 tentang metode talqin yaitu 

dengan membaca secara berulang-

ulang ayat yang akan dihafal.  

2. Talaqqi 
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Berpijak pada hasil 

observasi yang telah dilakukan dan 

telah ditulis pada Bab IV halaman 

32 bahwa  setelah santri dirasa 

telah siap dengan dengan 

hafalannya, dapat menyetorkan 

hafalannya kepada guru 

pembimbing, guna diuji apakah 

bacaan santri tersebut sudah baik 

dan lancar. Demikian ini sesuai 

dengan teori yang telah dijelaskan 

pada Bab II halaman 11, bahwa 

metode talaqqi merupakan metode 

yang dilakukan dengan cara 

mempresentasikan hafalan didepan 

guru pembimbing dengan harapan 

dapat mengetahui kebenaran ayat 

yang telah dihafal. 

3. Mu’aradhah  

Melihat data yang ada pada 

bab IV halaman 32 menjelaskan 

bahwa Sebelum memasuki kelas 

santri sudah mempersiapkan 

hafalannya terlebih dahulu di 

asrama dengan cara menghafalkan 

ayat yang akan disetorkan di kelas 

bersama dengan teman sekamar 

atau orang lain dengan cara saling 

menyimak secara bergantian. Hal 

ini sesuai dengan teori metode 

tahfid mu’aradhah yaitu murid 

dengan murid yang lain membaca 

saling bergantian dan telah 

diterangkan pada Bab II halaman 

11. 

4. Muraja’ah 

Melihat dari hasil 

wawancara yang telah dilakukan 

terhadap santri dan guru 

pembimbing Taḥfizh kelas x 

pesantren al-Burhan, seperti yang 

telah dipaparkan pada Bab IV 

halaman 32-33, bahwa terdapat 

evaluasi harian dan mingguan yang 

mengharuskan santri mengulang 

hafalan yang telah dihafalnya, serta 

kegiatan mengulang hafalan yang 

dilakukan santri diluar jam 

pelajaran bersama sesama santri 

maupun dengan para pengasuh 

pesantren. Hal yang demikian 

membuat hafalan yang sudah 

dihafal santri terjaga dengan baik. 

Semua ini sesuai dengan teori 

tentang metode muraja’ah yang 

telah dipaparkan pada Bab II 

halaman 11-12 bahwa metode 

murajaah ini dilakukan dengan cara 

mengulang kembali ayat al-Qur`an 

yan gtelah dihafal. Melakukan 

pengulangan bersama orang lain 

merupakan kebutuhan yang sangat 

pokok untuk mencapai kesuksesan 

dalam menghafal al-Qur`an. 

Dapat disimpulkan bahwa 

dalam penerapan metode one day two 

ayat sangat didukung oleh keempat 

metode diatas, yaitu metode talqin, 

talaqqi, mu’aradhah, dan muraja’ah 

 

Kendala - Kendala Dalam 

Penerapan Metode One Day Two 

Ayat Pada Pembelajaran Taḥfizhul 

Qur`an 

 Melihat data yang telah ada di 

bab IV tentang kendala yang dihadapi 

santri dalam pembelajaran Taḥfizhul 

Qur`an, dapat diketahui ada beberapa 

faktor yang menjadi kendala, 

diantaranya meliputi faktor internal 

santri dan faktor eksternal santri. 

1. Faktor Internal Santri 

Kendala ini muncul dari diri 

siswa itu sendiri tanpa ada 

pengaruh dari luar yang 

mempengaruhi. Diantara kendala-

kendala yang termasuk kedalam 

faktor ini antara lain : 

a. Masih ada santri yang 

belum mampu membaca al-

Qur`an dengan lancar, 

sehingga dalam prakteknya 
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ustadz dan ustadzah turut 

menuntun agar cara 

membacanya benar. 

b. Masih ada santri yang 

kesulitan dalam menghafal 

bacaan yang harusnya di 

baca panjang sering dibaca 

pendek. 

c. Pada saat evaluasi banyak 

siswa yang lupa beberapa 

ayat, karena sangat jarang 

mengulang materi yang 

sudah dihafal. 

2. Fakor Eksternal Santri 

a. Faktor Guru 

Dari foktor guru inilah 

yang memunculkan berbagai 

kendala yang menghambat 

proses hafalan santri, 

diantaranya seperti : 

1) Kurang adanya variasi 

metode lain untuk 

menunjang implementasi 

metode one day two ayat. 

Seperti kurangnya reward 

dan punishment yang 

diberikan guru terhadap 

siswa yang rajin hafalan 

dan malas hafalan. 

2) Kurangnya kordinasi 

ustadz/ustadzah pengampu 

dengan kepala sekolah atau 

guru lain terkait masalah-

masalah yang ditemui saat 

mengajar Taḥfizh. 

3) Kurang profesionalnya 

ustadz dan ustadzah yang 

berkompeten dalam bidang 

Taḥfizh, Karena ustadzah 

dan ustadz yang ada 

merupakan lulusan 

pesantren al-Burhan sendiri 

yang menjalani masa 

pengabdian 

b. Faktor Lingkungan 

1) Sering hilangnya semangat 

sebagian santri karena 

terpengaruhi oleh temannya 

untuk memilih kegiatan lain 

dari pada menghafal. 

Demikian proses analisis data 

dari Bab IV yang mengacu pada kajian 

teoritik pada Bab II, akan terlihat 

bahwa dalam penerapan metode One 

Day Two Ayat pada pembelajaran 

Taḥfizhul Qur`an  di pesantren al-

Burhan didukung oleh beberapa 

metode Taḥfizh yang lain seperti 

metode talqin, talaqqi, mu’aradhah, 

dan muraja’ah.  

Adapun yang menjadi kendala 

dalam penerapan metode one day two 

ayat adalah faktor internal santri dan 

faktor eksternal santri (guru dan 

lingkungan). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Setelah dilakukannya penelitian 

dan  pengolahan data yang didapat dari 

berbagai metode pengumpulan data 

seperti, dokumentasi, wawancara 

(interview), dan observasi tentang 

implementasi metode one day two ayat 

pada pembelajaran Taḥfizhul Qur`an di 

Pesantren al-Burhan (studi kasus kelas 

X tahun ajaran 2013/2014), maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pesantren al-Burhan mendukung 

dalam pembelajaran Taḥfizhul 

Qur`an, hal ini disebabkan adanya 

faktor penunjang dilaksanakannya 

pembelajaran Taḥfizh. Adapun 

faktor penunjang yang dimaksud 

adalah sebagai berikut : (a) sarana 

dan prasarana seperti ruang kelas, 

masjid, dan asrama. (b) guru 

pendidik dan lingkungan pesantren. 

2. Dilihat dari proses penerapannya, 

dalam praktek lapangan metode 

one day two ayat  didukung oleh 
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beberapa metode menghafal al-

Qur`an yang lain, seperti : (1) 

Metode Talqin, yaitu dengan 

membaca ayat yang akan dihafal 

secara berulang-ulang. (2) Metode 

Talaqqi, dengan cara santri 

menyetorkan hafalan kepada guru 

pembimbing. (3) Metode 

Mu’aradhah, yaitu saling 

bergantian membaca ayat yang 

akan dihafal, (4) Metode  

Muraja’ah, dengan cara mengulang 

kembali ayat-ayat yang telah 

dihafal. 

3. Kendala-kendala yang dihadapi 

dalam penerapan metode one day 

two ayat pada pembelajaran 

Taḥfizhul Qur`an di Pesantren al-

Burhan Semarang dipengaruhi oleh 

tiga faktor, diantaranya : 

a. Faktor Internal Santri 

Yaitu kendala-kendala 

yang muncul dari dalam diri 

santri, seperti : sering hilangnya 

semangat santri dalam 

menghafal, kurang lancarnya 

santri dalam menghafal, masih 

ada santri yang kesulitan 

membaca sesuai kaidah tajwid. 

b. Faktor Eksternal Santri 

Adapun kendala yang 

datang dari guru, seperti : 

kurang profesionalnya guru 

yang berkompeten dalam 

bidang Taḥfizh, kurangnya 

koordinasi dengan guru 

pengampu dengan guru yang 

lain terkait masalah yang 

dihadapi dalam mengajar 

Taḥfizh. 

Selain dari pihak guru, 

faktor lingkunganpun juga ikut 

turut serta dalam 

mempengaruhi pelaksanaan 

metode one day two ayat 

seperti, hilangnya semangat 

sebagian santri karena 

dipengaruhi oleh temannya 

untuk memilih kegiatan lain 

dari pada menghafal. 

 

Saran-saran 

Bagi Pimpinan 
1. Kepada kepala madrasah di 

pesantren al-Burhan 

Kepada kepala madrasah 

pesantren al-Burhan agar terus 

memantau seluruh kegiatan santri 

dan ustadz/ustadzah pengampu 

Taḥfizhul Qur`an dalam 

pembelajaran. Serta agar senantiasa 

meningkatkan sarana prasarana 

pendidikan demi terwujudnya 

lembaga pendidikan al-Qur`an yang 

sesuai dengan harapan umat, selain 

itu agar meningkatkan kualitas 

keilmuan ustadz/ustadzah. 

2. Kepada Ustadz/Ustadzah 

Karena pentingnya 

Taḥfizhul Qur`an  bagi generasi 

muda Islam untuk ustadz/ustadzah 

agar meningkatkan kemampuannya 

supaya lebih berkualitas dalam 

pembelajaran Taḥfizhul Qur`an 

sehingga menghafal al-Qur`an 

menjadi kegiatan yang digemari 

oleh banyak orang terkhusus santri, 

juga harus menjadi teladan bagi 

semua santrinya. 

3. Kepada Santri 

Kepada santri al-Burhan yang 

belum lancar membaca al-Qur`an 

agar lebih rajin lagi membacanya, 

sedang  bagi santri yang menghafal 

al-Qur`an untuk senantiasa menjaga 

semangatnya dalam menghafal al-

Qur`an serta menghormati para 

ustadz/ustadzahnya. 
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