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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Allah menciptakan manusia dengan proses yang terencana dan sempurna 

serta dibekali dengan berbagai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh makhluk 

lain. Manusia juga diwujudkan-Nya tidak sekedar untuk permainan, atau tanpa 

tujuan tertentu. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah dalam al-Qur‟ān surat Al-

Mu‟minūn/23: 115. Allah berkalam, 

َنا ََل تُ ْرَجُعونَ   َأَفَحِسْبُتْم أَنََّما َخَلْقَناُكْم َعَبثًا َوأَنَُّكْم ِإَلي ْ
“Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan 

kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan 
kepada Kami?”

1
 

 

Ayat tersebut dengan jelas menggambarkan, bahwa manusia diciptakan 

oleh Allah memiliki tugas tertentu. Tugas inilah yang dibebankan dipundak 

manusia untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Mengenai amanat yang 

dipikul manusia dalam ayat yang lainnya ditegaskan bahwa amanat tersebut 

sebelumnya pernah ditawarkan kepada makhluk lain, tetapi semuanya menolak 

dan hanya manusialah yang menerima, sebagaimana yang terdapat dalam kalam 

Allah dalam al-Qur‟ān surat Al-Aḥzāb/33: 72 berikut, 

                                                             
1

Al-Qur‟ān dan Terjemahnya (KItab Suci Al-Qur‟ān Departemen Agama Republik 

Indonesia). Selanjutnya, kutipan ayat al-Qur‟ān dan terjemahannya dalam penelitian ini merujuk 

pada sumber yang sama. 
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َها َها َوَأْشَفْقَن ِمن ْ َماَواِت َواْْلَْرِض َواْلِجَباِل َفأَبَ ْيَن َأْن َيْحِمْلن َ َوَحَمَلَها  ِإنَّا َعَرْضَنا اْْلََمانََة َعَلى السَّ
ْنَساُن ِإنَُّه َكاَن َظُلوًما َجُهوًَل   اْلِْ

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi 

dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu 

dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu 

oleh manusia. Sungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.” 

 

Kalam Allah tersebut, menegaskan bahwa ada amanat yang dipikul 

manusia. Amanat tersebut sangat berat untuk dilaksanakan. Sampai ditegaskan 

oleh Allah, bahwa manusia yang menerima amanat tersebut (atas kehendak-Nya) 

adalah makhluk yang sangat zalim dan sangat bodoh. 

 Mengenai amanat yang dipikul, paling tidak terdapat dua tugas pokok 

yang diemban oleh manusia. Tugas itu adalah tugas memakmurkan bumi, sebagai 

representasi fungsi pelaksana hukum-hukum Allah. Tugas ini di dalam al-Qur‟ān 

sering disebut sebagai tugas kekhalîfahan. Sedangkan amanat yang kedua, 

manusia harus terus mengingat bahwa ia adalah makhluk ciptaan Allah, 

sebagaimana makhluk yang lain. Maka, ia mesti senantiasa “tersungkur” 

memasrahkan dirinya dalam pengabdian tulus tak pernah berhenti. Pengabdian 

inilah yang sering disebut sebagai tugas beribadah manusia. Ibadah adalah tugas 

utama manusia dalam kerangka fungsinya sebagai pelaksana hukum Allah di 

bumi (khalifah). 

Fungsi manusia sebagai khalîfah ditunjukkan oleh kalam-kalam Allah di 

dalam al-Qur‟ān, diantaranya dalam al-Qur‟ān surat Al-An„ām/6: 165 berikut, 

ُلوَُكْم ِفي َما آتَاُكْم ِإنَّ   َوُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخََلِئَف اْْلَْرِض َوَرَفَع بَ ْعَضُكْم فَ ْوَق بَ ْعٍض َدرََجاٍت ِلَيب ْ
 رَبََّك َسرِيُع اْلِعَقاِب َوِإنَُّه َلَغُفوٌر رَِحيمٌ 
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“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia 

meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa 

derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. 

Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”  

 

Dalam al-Qur‟ān surat Al-Baqarah/2: 30, Allah berkalam yang artinya: 

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: 

“Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” 

Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi 

itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan 

darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 

mensucikan Engkau?” Tuhan Berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui 

apa yang tidak kamu ketahui.” 

 

Sedangkan tugas manusia yang dijelaskan untuk beribadah kepada Allah 

semata terdapat dalam al-Qur‟ān surat Aż-Żāriyāt/51: 56, yaitu: 

ْنَس ِإَلَّ  ْعُبُدونِ َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلِْ ِلي َ  
“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

menyembah-Ku.” 

 

Kemudian dalam al-Qur‟ān surat Al-An„ām/6: 162 Allah juga 

menegaskan,  

 ُقْل ِإنَّ َصََلِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمينَ 
“Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan 

matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.” 

 

Dalam pernyataan ayat tersebut dapat disimpulan bahwa seluruh aktifitas 

manusia seharusnya adalah ibadah. Asalkan setiap perbuatannya itu dilakukan 

dalam rangka penunaian amanah sebagai khalifah untuk menuju tegaknya Din 

Allah. Oleh karenanya, perbuatan tersebut harus merupakan timbangan yang 

sesuai dengan syarî„ah-Nya. Setiap manusia melakukan sesuatu yang sifatnya 
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syarî„ah mulai dari aspek batin, lisan, ataupun amal perbuatan, berarti telah berada 

pada posisi manusia yang memiliki fitrah bertauhid. Artinya, upaya pengabdian 

dalam ibadah yang begitu luas dimensinya tersebut, merupakan wujud dari 

fitrahnya yang selalu meng-Esakan Allah. Oleh karenanya, untuk memandu 

jalannya peran kehambaan dalam wujud tugas kekhalifahan manusia dapat 

terpenuhi, maka ia memerlukan pertolongan dari Allah. Sebab, sebagaimana 

lazimnya setiap produk yang telah dihasilkan, mestinya di dalam paket produk 

yang telah dihasilkan tersebut harus terdapat manual penggunaanya. 

Seperti itulah, karena kesempurnaan manusia yang juga telah diciptakan 

untuk mengemban tugas berat menjadi khalîfah dan hamba Allah dimuka bumi 

ini, maka tidak mengherankan jika manusia juga diberikan manual pelaksanaan 

tugasnya itu. Manual pelaksanaan tugas itulah yang sekarang berada dihadapan 

kita sebagai al-Qur‟ān Al-Karîm. 

 Mengenai urgensi al-Qur‟ān yang berfungsi sebagai “manual tugas” 

tersebut, Bobby Herwibowo menjelaskan bahwa layaknya sebuah produk, 

manusia diciptakan Allah disertakan pula buku panduannya. Manusia sebagai 

makhluk yang paling sempurna dimuka bumi ini, tetap diberi perangkat 

pendamping, petunjuk dan pedoman bagi kehidupan yang akan dilaluinya di 

dunia. Allah tidak membiarkan begitu saja, manusia menjalani hidup tanpa 

petunjuk. Ini semacam tutorial yang harus dipakai dalam semua sendi kehidupan. 

Meliputi petunjuk bagaimana Allah menciptakan alam semesta, panduan hidup 

untuk kebahagiaan, menggunakan akal, bagaimana berumahtangga, berinteraksi 
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sosial, ekonomi, politik, dan budaya selama hidup di dunia. Bahkan, untuk 

kehidupan setelah kematiannya.
2
 

Pernyataan tersebut bukan tanpa dasar sama sekali. Allah berkalam dalam 

al-Qur‟ān surat Al-Baqarah/2: 185, 

َناٍت ِمَن اْلُهَدى َواْلُفْرَقانِ   َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى ِللنَّاِس َوبَ ي ِّ
“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang 

di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi 

manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda 

(antara yang hak dan yang bathil)…”  

 

Demikian, betapa pentingnya al-Qur‟ān bagi manusia sebagai manual 

kehidupannya yang akan menghantarkannya kepada kesuksesan melaksanakan 

tugas dari penciptanya, Allah. Mengabaikannya berarti menjerumuskan dirinya 

pada kegagalan dan kesengsaraan kehidupan.  

 Akan tetapi, sayangnya, kini umat Islam sendiri banyak yang telah 

melupakannya. Al-Qur‟ān sekarang, yang berada dirumah-rumah umat, telah jauh 

ditinggalkan. Oleh karenanya, pantas saja umat Islam sekarang kehilangan 

kebahagiaannya. Hidupnya gontai bagai buih dilautan yang terombang-ambing tak 

tentu arah. Umat Islam telah kehilangan kewibawaannya dihadapan kelompok 

manusia yang tidak beriman kepada-Nya (kāfir). Realitas umat sekarang demikian 

menyedihkan terkait perhatiannya terhadap al-Qur‟ān. 

 Berbeda sekali kondisinya dengan keadaan umat di masa lalu. Tidak 

bermaksud sekedar nostalgia di masa lalu, pada kenyataannya sikap mereka 

terhadap al-Qur‟ān patut ditiru dan dijadikan tauladan. Selama berabad-abad, 

                                                             
2
Bobby Herwibowo, Menghafal Al-Qur‟an Semudah Tersenyum, (Sukoharjo: Farishma 

Indonesia, 2014), hlm. 329. 
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sejak generasi sahabat hingga berakhirnya kejayaan Islam masa lalu, al-Qur‟ān 

menjadi perhatian utama bagi mereka. Mereka mendahulukan al-Qur‟an di atas 

segala-galanya, baik hartanya maupun jiwa dan raganya. Mereka mempelajari 

segala hal yang berkaitan dengan al-Qur‟ān, sehingga kadang-kadang begitu 

banyaknya waktu yang telah mereka korbankan untuk tujuan yang sebenarnya 

sangat berat untuk mereka capai.
3
  

 Sangat banyak alasan mengapa al-Qur‟ān telah mengambil jarak dengan 

umat Islam. Tetapi prinsipnya, jarak itu terjadi justru disebabkan karena sikap 

umat Islam sendiri yang mendahului mengambil posisi jauh terhadap al-Qur‟ān. 

Padahal, Allah telah menetapkan bahwa mempelajari al-Qur‟ān, yang terlingkup 

didalamnya aktifitas membaca, menulis sampai menghafalkannya, merupakan hal 

yang mudah. Sebagaimana terdapat dalam kalam-Nya di dalam al-Qur‟ān surat 

Al-Qamar/54: 17, 

                 
“Dan Sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Qur‟ān untuk pelajaran, 

Maka Adakah orang yang mengambil pelajaran?” 

 

Paling sedikit terdapat empat alasan utama mengapa umat Islam tidak 

dekat dengan al-Qur‟ān, padahal ia telah ditetapkan mudah untuk dipelajari oleh 

siapapun. Keempat alasan-alasan tersebut yaitu:  

Pertama, mayoritas umat Islam yang sudah dewasa tidak mampu 

membaca dengan baik, apalagi memahami isi al-Qur‟ān. Hal ini disebabkan 

metode Iqra‟ dan Qirā‟ati hanya menjangkau anak-anak, apalagi hanya disurau-

                                                             
3
Subhi As-Shalih, Membahas Ilmu-Ilmu Al-Qur‟an, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), 

hlm. 1-2.    
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surau. Diluar itu, masyarakat muslim sekarang masih belum tersentuh dengan 

metode yang tepat. Mereka merasa sudah terlambat untuk belajar al-Qur‟ān, 

karena usia mereka yang sudah terlewat. Otak mereka sudah dirasa tidak seencer 

sewaktu muda dahulu, sehingga tidak yakin dapat menguasai al-Qur‟ān. Faktor 

psikologis umat Islam yang seperti itulah yang menjadi persoalan tersendiri.
4
 

Kedua, arus modernitas sebagai wujud nyata peradaban global telah 

membuat manusia terjatuh kedalam pandangan hidup yang duniawi semata. 

Kondisi ini tak terkecuali ikut mempengaruhi umat Islam sebagai umat terbanyak 

di Indonesia. Umat Islam telah terpengaruh dengan pola-pola kehidupan yang 

hedonistik dan memuja kemewahan materi semata. Tak heran, al-Qur‟ān yang 

berisi utamanya sumber penguat batin manusia menjadi tidak menarik lagi. 

Apalagi, al-Qur‟ān justru menggambarkan dunia sebagai kenikmatan yang sangat 

kecil saja dibandingkan dengan kenikmatan akherat yang hakiki.   

 Ketiga, umat Islam tidak mengutamakan ilmu al-Qur‟ān sebagai bekal 

dalam mendidik anak-anak mereka. Maka, hingga dewasa pribadinya tidak pernah 

merasakan kesyahduan dan kebahagiaan berdekatan dengan al-Qur‟ān. Sebagian 

umat lebih bangga apabila prestasi akademik melebihi prestasi keagamaan yang 

berbasis pada pemahaman al-Qur‟ān. Kondisi ini berkebalikan dengan tradisi 

pendidikan di masa lalu saat kejayaan Islam. Para penuntut ilmu tidak akan 

diberikan ilmu-ilmu yang lain sebelum al-Qur‟ān diberikan kepadanya sebagai 

landasan terbangunnya karakter-karakter kebaikan (akhlāq karîmah) dalam 

                                                             
4
Bobby Herwibowo, Menghafal Al-Qur‟an, hlm. 330-332. 
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pribadi-pribadi mereka. Lihat saja, ilmuwan-ilmuwan Islam di masa lalu 

merupakan orang-orang yang juga sangat paham terhadap al-Qur‟ān. 

 Keempat, perhatian umat Islam terhadap al-Qur‟ān tidak menyeluruh. Ia 

hanya dipahami sebagai bacaan-bacaan saja yang harus senantiasa diulang. 

Walaupun hal ini dapat dinilai sebagai ibadah juga, akan tetapi sangat mereduksi 

hakekat dan tujuan diturunkannya al-Qur‟ān di muka bumi ini. Mestinya, ia harus 

dipelajari sebagai bagian kebutuhan hidupnya yang paling asasi. Tanpa sikap yang 

demikian, nilai-nilai dan ajaran yang terdapat dalam al-Qur‟ān tidak akan pernah 

merasuk dalam jiwanya secara mendalam dan kokoh. 

 Seperti itulah empat problem pokok yang melanda umat Islam terkait 

sebab-sebab mengapa al-Qur‟ān sangat jauh dari kehidupannya. Jika semua 

problem tersebut dikerucutkan, paling tidak kita mendapatkan problem yang 

mendasar dari semua problem umat terhadap keinginan menguasai isi al-Qur‟ān, 

yaitu kurangnya metode yang mudah dan integratif dalam mempelajari al-Qur‟an 

(membaca, memahami, menulis dan terutama menghafalkannya). 

 Melihat problematika yang seperti itu, kini para ahli menghafal al-Qur‟ān 

berlomba-lomba mengembangkan metode agar umat Islam mudah mempelajari 

al-Qur‟ān, baik agar mampu membaca dengan lancar dan benar, menuliskannya 

dan memahami serta menghafalkannya. Salah satu tawaran metode yang sekarang 

sedang banyak menjadi perhatian adalah metode KQM, yang merupakan 

kependekan dari Kauny Quantum Memory. Metode yang dikembangkan oleh 

Bobby Herwibowo tersebut berbasis pada penggunaan secara maksimal otak 

kanan yang dimiliki oleh manusia. Teknik menghafal (belajar) al-Qur‟ān yang 
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diklaim merupakan pengembangan atau pembelajaran dari metode yang 

Rasulullah Muhammad terima dari malaikat Jibril dan diajarkannya pada para 

sahabat Beliau, dijelaskannya mempraktekkan langsung cara quantum dalam 

menghafal (quantum memory). Jika secara konvensional (otak kiri) manusia 

belajar al-Qur‟ān melalui proses belajar membaca, menulis, memahami baru 

menghafalkannya, tetapi menggunakan metode ini prosesnya dilompati atau 

dibalik (quantum). Langsung menghafal dengan metode yang menyenangkan, 

maka dengan otomatis dapat menuliskan, mengerti isinya dan langsung bisa 

membaca bagi yang belum bisa membaca sekalipun. Ini dapat terjadi karena yang 

mempraktikkan metode ini memakai potensi otak kanan secara maksimal yang 

tekanannya pada visualisasi. 

 Metode ini sekarang semakin dikenal luas karena selain menggunakan 

seminar dan pelatihan yang masif dan intensif diberbagai kota, juga dipraktikkan 

secara langsung di stasiun televisi swasta. Para trainer dari hasil didikannya pun 

sudah menyebar diberbagai kota di Indonesia yang secara resmi melakukan 

pengajaran langsung pada masyarakat, termasuk memasuki ranah pendidikan 

resmi dalam kurikulum pembelajaran dibeberapa sekolah. 

 Tetapi dalam praktiknya dilapangan terdapat satu pertanyaan penting yang 

harus dijawab dengan metode KQM ini yaitu, bagaimanakah letak atau posisi 

metode ini jika ditinjau dengan berbagai metode menghafal al-Qur‟ān yang telah 

ada dan sudah dipraktikan atau diterapkan di masyarakat. Kemudian yang menjadi 

pertanyaan juga, dan ini yang paling penting, karena metode ini dikembangkan 

menggunakan beragam potensi (otak) manusia adalah, bagaimana efektifitas 



10 
 

 
 

metode ini dalam perannya mengembangkan berbagai aspek kecerdasan manusia 

jika dilihat dengan perspektif teori multiple intelligences atau kecerdasan 

majemuk yang sudah ada dalam dunia pendidikan. Jika jawabannya efektif, maka 

patut menjadi perhatian bagi kita dan pengembangnya yaitu Bobby Herwibowo 

dan teamnya di Kauny Center untuk terus memasyarakatkannya pada masyarakat. 

Sebab, berarti selama ini masyarakat kurang memiliki metode yang baik dalam 

mempelajari al-Qur‟ān. Adapun jika jawabannya kurang efektif maka hal ini 

menjadi tanggungjawab Bobby Herwibowo beserta teamnya yang berada di 

Kauny Center untuk terus mengembangkannya menjadi lebih baik lagi. 

 Atas dasar itulah, setelah mengikuti Training of Trainer (TOT) dan 

menerapkannya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah (STIEM) 

Cilacap, dipandang perlu adanya satu kajian serius atau analisa sebagai bentuk 

evaluasi agar dapat menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. 

 STIE Muhammadiyah Cilacap merupakan salah satu dari sekian banyak 

jaringan perguruan tinggi berbasis keislaman yang didirikan oleh Muhammadiyah. 

Oleh karena Muhammadiyah merupakan gerakkan dakwah Islamiyah, maka STIE 

Muhammadiyah Cilacap juga memiliki tujuan yang sama sebagai bagian 

perwujudan Muhammadiyah dalam lapangan dakwah yang berbentuk Amal 

Usaha (AUM). Berdasar alasan ini, maka menumbuhkan kecintaan terhadap al-

Qur‟ān bagi segenap civitas akademika yang ada, merupakan sebuah kewajiban. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 
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Berdasar dari paparan latar belakang tersebut, maka persoalan utama yang 

menjadi tema sentral dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana posisi 

metode KQM jika ditinjau dengan berbagai perspektif metode menghafal al-

Qur‟ān yang telah ada dan sudah dipraktikan atau diterapkan di masyarakat? 

Kedua, bagaimana efektifitas metode KQM dalam perannya mengembangkan 

berbagai aspek kecerdasan manusia jika ditinjau dalam perspektif teori multiple 

intelligences atau kecerdasan majemuk? 

 

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan evaluasi penerapan metode 

KQM dalam menghafal al-Qur‟ān kepada masyarakat luas dengan mengambil 

contoh penerapannya dalam perkuliahan Pengembangan Diri di kelas A jurusan 

D3 akuntansi angkatan tahun 2014-2015 yang terintegrasi dengan program 

Pendidikan Mubaligh di STIE Muhammadiyah Cilacap pada tahun 2015, saat 

semester II. 

Tujuan berikutnya dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

efektifitas metode KQM dalam perannya mengembangkan berbagai aspek 

kecerdasan manusia jika ditinjau dengan perspektif teori multiple intelligences 

atau kecerdasan majemuk yang sudah ada dalam dunia pendidikan, sehingga dapat 

diketahui manfaatnya untuk ikut mengembangkan berbagai potensi kecerdasan 

yang dimiliki oleh manusia. 

Selanjutnya manfaat yang bisa diambil dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis: 
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a. Memberikan informasi akademis tentang metode KQM dalam 

menghafal al-Qur‟ān sebagai sebuah metode alternatif yang turut 

membantu upaya mendekatkan masyarakat dengan al-Qur‟ān; 

b. Memberikan informasi akademis tentang teori kecerdasan majemuk 

(multiple intelligences) sebagai sebuah teori pendidikan yang sangat 

bermanfaat untuk menjadi dasar paradigma dalam proses pembelajaran 

dalam dunia pendidikan; 

c. Memberikan informasi akademis tentang efektifitas metode KQM 

dalam perannya ikut mengembangkan berbagai aspek kecerdasan 

manusia ditinjau dengan perspektif teori kecerdasan majemuk 

(multiple intellegences) dalam dunia pendidikan; 

d. Menambah khasanah pengetahuan, perbendaharaan pustaka serta 

literatur pendidikan, khususnya mengenai terdapatnya metode baru 

(KQM) dalam menghafal (belajar) al-Qur‟ān dilihat dalam perspektif 

kecerdasan majemuk (multiple intellegences) dalam dunia pendidikan; 

e. Menjadi rujukan dan bahan pengembangan keilmuan kependidikan 

Islam secara umum. 

2. Manfaat Praktis: 

Manfaat praktis yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah: 

a. Memberikan kontribusi yang positif bagi dunia pendidikan tentang 

berbagai upaya mengatasi problematika dalam dunia pendidikan Islam 

untuk menumbuhkan kedekatan masyarakat dengan al-Qur‟ān serta 

memberikan wawasan pendidikan tentang pentingnya memahami teori 
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kecerdasan majemuk (multiple intellegences) dalam proses 

pembelajaran di dunia pendidikan; 

b. Sebagai bahan atau pedoman bagi kalangan akademisi, baik itu 

pendidik, peneliti, pengambil kebijakan, serta institusi-institusi 

pendidikan Islam secara umum untuk menerapkan metode 

pembelajaran yang tepat dalam menumbuhkan kedekatkan dengan al-

Qur‟ān pada masyarakat serta memahami keterkaitannya dengan teori 

kecerdasan majemuk (multiple intellegences) dalam proses 

pembelajaran di dunia pendidikan. 

 

D. TELAAH PUSTAKA 

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan penelitian serius yang 

membahas tentang metode KQM dan prakteknya di masyarakat. Walaupun 

metode ini sudah semakin dikenal oleh masyarakat, akan tetapi nampaknya belum 

menarik minat para peneliti ataupun akademisi untuk menelitinya sebagai model 

tersendiri dalam perannya menumbuhkan kedekatkan dengan al-Qur‟ān kepada 

masyarakat. Padahal, secara akademik sudah layak dijadikan bahan penelitian 

karena memiliki buku, panduan, dan prakteknya secara sistematis dan massif. 

Penelitian yang terkait tentang metode menghafal al-Qur‟ān, baik secara 

teoritik ataupun prakteknya di masyarakat, terutama lembaga pendidikan, telah 

banyak dilakukan oleh umat Islam. Baik itu yang bersifat penelitian ilmiah 

sebagai pemenuhan syarat mendapatkan gelar akademik, seperti skripsi dan tesis, 

ataupun yang bersifat populer yang ditulis dalam format buku bacaan untuk 
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khalayak umum. Diantara karya yang terkait dengan penelitian terhadap metode 

menghafal dan prakteknya di masyarakat misalnya: 

1. Tesis Farid Wajdi tahun 2008 yang berjudul, Taḥfiẓ Al-Qur‟ān dalam 

Kajian „Ulum Al-Qur‟ān (Studi Atas berbagai Metode Taḥfiẓ),
5
 yang 

diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister 

Agama dalam bidang tafsir hadis di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dari 

tesisnya tersebut dapat dikemukakan bahwa metode menghafal Al-Qur‟ān 

terbagi dalam beberapa, yaitu: Talaqqî (tasmî„, „arad, qirā‟ah fi al-ṣalah), 

Kitābah, Tafhîm, Metode menghafal sendiri, dan Metode menghafal lima 

ayat-lima ayat. 

2. Buku karya Ahsin Wijaya Al-Hafidz yang diterbitkan tahun 2009 (cetakan 

ke-5) yang berjudul, Bimbingan Praktis Menghafal Al-Qur‟ān.
6
 Dalam 

buku yang diterbitkan oleh Amzah (divisi penerbit Bumi Aksara, Jakarta) 

tersebut dijelaskan bahwa paling tidak terdapat lima metode (ṭarîqah) 

dalam menghafal al-Qur‟ān yang selama ini telah diketahui, yakni: 

Waḥdah, Kitābah, Sima‟î, Gabungan, Jama„. 

3. Buku karya Abdurrab Nawabuddin yang berjudul, Tekhnik Menghafal Al-

Qur‟ān (1991) yang diterbitkan oleh Sinar Baru (Bandung). Dalam buku 

                                                             
5
Farid Wajdi, Tahfidz Al-Qur‟an dalam Kajian Ulum Al-Qur‟an (Studi Atas berbagai 

Metode Tahfidz, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008), tesis tidak diterbitkan. 
6
Ahsin Wijaya Al-Hafidz, Bimbingan Praktis Menghafal Al-Qur‟an (Jakarta: Amzah, 

2009), cet. ke-5. 
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ini dijelaskan secara umum hanya terdapat dua metode menghafal, yakni 

Metode Juz„î dan Metode Kullî.
7
 

Selanjutnya, penelitian yang menyangkut tentang teori kecerdasan 

majemuk (multiple intellegences) dalam proses pembelajaran di dunia pendidikan, 

juga telah banyak dilakukan. Sebab, teori ini telah dipraktekkan dan 

dikembangkan oleh banyak akademisi dan para praktisi di dunia pendidikan 

dimanapun, termasuk di dunia pendidikan Indonesia. Diantara penelitian yang 

terkait teori kecerdasan majemuk yang telah dilakukan adalah: 

1. Tesis Anisa Dwi Makrufi tahun 2014 yang berjudul, Konsep 

Pembelajaran Multiple Intellegences Perspektif Munif Chatib Dalam 

Kajian Pendidikan Islam,
8
 yang diajukan sebagai salah satu syarat guna 

diperolehnya gelar Magister Pendidikan Islam di UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Dari tesisnya tersebut dapat ditemukan pokok-pokok pikiran 

Munif Chatib tentang multiple intelligences, salah satunya adalah bahwa 

sumber (ukuran) kecerdasan seseorang sebenarnya adalah kebiasaan 

seseorang tersebut untuk membuat produk-produk baru. 

2. Berdasar penelusuran Anisa Dwi Makrufi dalam tesisnya tersebut dapat 

diketahui beberapa penelitian tentang teori kecerdasan majemuk (multiple 

intellegences) dalam proses pembelajaran di dunia pendidikan, yaitu:
9
  

                                                             
7
Lu‟luatul Maftuhah, Metode Pembelajaran Tahfidz Al-Qur‟an Bagi Anak MI di Rumah 

Tahfidz al-Hikmah Gubugrubuh Gunungkidul (Skripsi), (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), 

hlm. 15-16.  
8
Anisa Dwi Makrufi, Konsep Pembelajaran Multiple Intellegences Perspektif Munif 

Chatib Dalam Kajian Pendidikan Islam, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014). Tesis tidak 

diterbitkan. 
9
Ibid. 
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2.1. Penelitian yang dilakukan oleh Eni Purwati (Program Pascasarjana 

IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011) dengan judul: “Pendidikan Islam 

Berbasis Multiple Intelligences System (MIS).” Penelitian ini 

dilakukan di SMP YIMI Gresik dan MTs. YIMA Bondowoso Jawa 

Timur. Salah satu hasilnya ditemukan bahwa pengelolaan input, 

proses, dan out put pendidikan dalam sekolah ini, karena berbasis MIS, 

maka berbeda dengan yang lain. Contohnya, siswa yang masuk 

diterima tanpa tes berdasarkan daya tampung, baik yang normal 

ataupun ABK (anak berkebutuhan khusus). Dengan proses 

pembelajaran berdasarkan pemetaan MIR maka akan dihasilkan raport 

siswa yang otentik dengan konsep ipsative-discovery ability.  

2.2. Penelitian pada tahun 2009 yang dilakukan oleh Miftahul Jannah 

(Tesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya) yang berjudul “Implementasi 

Multiple Intelligences System pada Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMP Yayasan Islam Malik Ibrahim (YIMI) Full Day School 

Gresik Jawa Timur. Salah satu temuannya menyebutkan bahwa 

penerapan MIS pada pembelajaran PAI memudahkan pencapaian 

tujuan pembelajaran, terciptanya joyfull learning, dan menjadikan guru 

lebih kreatiaf. 

3. Tesis yang dilakukan oleh Muflihatuth Thohiroh di Program Pascasarjana 

STAIN Salatiga tahun 2013. Judul Tesisnya adalah Implementasi Multiple 

Intelligences dalam Pembelajaran Pada SD Berbasis Islam di Kota 

Magelang (Studi Kasus di SD Muhammadiyah 1 Alternatif dan SDIT 
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Ihsanul Fikri Kota Magelang).
10

 Salah satu hasilnya menjelaskan tentang 

respon siswa dan orang tua terhadap implementasi MI yang sangat positif 

dan mendukung pelaksanaannya, baik dalam pembelajaran intrakurikuler 

maupun ekstrakurikuler. Sebab dengan metode MI dapat meningkatkan 

prestasi siswa termasuk menjuarai berbagai perlombaan dalam banyak 

bidang, baik yang diadakan ditingkat kecamatan, kota, propinsi, nasional 

maupun internasional. Selain itu juga berdampak pada tumbuh 

kembangnya kepribadian dengan meningkatnya akhlaq mereka. 

Melihat paparan tersebut, menjadi tantangan tersendiri bagi penulis yang 

pernah mengikuti TOT metode KQM dan ikut menyebarkannya dimasyarakat 

dalam berbagai training serta mempraktekkannya secara resmi dalam 

pembelajaran, untuk menelitinya agar diketahui letak atau posisi metode KQM 

dalam teori menghafal al-Qur‟ān yang telah baku. Selain itu, juga agar diketahui 

aspek kebermanfaatannya di masyarakat, terutama dalam perannya membantu 

meningkatkan potensi kecerdasan seseorang yang beraneka ragam, melalui 

perspektif teori kecerdasan majemuk (multiple intellegences) dalam proses 

pembelajaran di dunia pendidikan. Dari sisi inilah perbedaan yang dimiliki dalam 

penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 

 

E. KERANGKA TEORITIK 

Al-Qur‟ān (beserta al-Hadis tentunya), merupakan satu-satunya petunjuk 

atau pedoman (hudan) yang dapat membuat manusia hidup berbahagia, baik di 

                                                             
10

Muflihatuth Thohiroh, Implementasi Multiple Intelligences dalam Pembelajaran Pada 

SD Berbasis Islam di Kota Magelang, (Studi Kasus di SD Muhammadiyah 1 Alternatif dan SDIT 

Ihsanul Fikri Kota Magelang), (Salatiga: STAIN Salatiga, 2013), Tesis tidak diterbitkan. 
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dunia ini terlebih di akhirat nantinya. Oleh karenanya, berdialog dengan al-Qur‟ān 

harus menjadi kebiasaan sehari-hari, supaya ia dapat menjadi panduan dalam 

mengarungi hidup ini. Jika tidak, maka hidup manusia akan dipengaruhi 

“manual” lain yang sesat seperti, bisikan setan (Fatir/35: 6), dorongan hawa 

nafsu (Yūsuf/12: 53) dan (atau) tradisi orang kebanyakan yang tidak memiliki 

dasar syar„înya (Al-An„ām/6: 116). Allah dalam al-Qur‟ān surat Al-Isrā‟/17: 9, 

berkalam: 

ُر اْلُمْؤِمِنيَن الَِّذيَن يَ ْعَمُلوَن الصَّاِلَحاِت َأنَّ لَ  َوُم َويُ َبشِّ َأْجًرا  ُهْم ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن يَ ْهِدي ِللَِّتي ِهَي َأق ْ
 َكِبيًرا

“Sesungguhnya Al-Qur‟ān ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang 

lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min 

yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang 

besar.”  

 

Seorang muslim harus tekun dengan seluruh aktivitas yang dituntunkan 

oleh syarî„ah terhadap al-Qur‟ān. Mulai dari membaca, memahami isinya, 

menyimak penjelasan para ahli al-Qur‟ān, mengahafalkan lafaẓ-lafaẓnya, sampai 

berusaha mewujudkan kandungan-kandungannya dalam kehidupan sehari-hari 

sebagai bentuk tertinggi dari aktivitas berdialog dengan al-Qur‟ān. Dengan 

aktifitas ini, insyā Allah jalan hidup seorang muslim akan lurus sekaligus terang 

benderang. Karena disinari oleh cahaya dan petunjuk dari al-Qur‟ān. 

Sekarang dapat melihat, umat Islam bertambah semangatnya dalam 

mempelajari al-Qur‟ān yang ditunjukkan dengan semaraknya aktifitas belajar 

umat Islam dalam membaca, mempelajari isinya, sampai berusaha 

menghafalkannya. Untuk aktifitas yang terakhir tersebut, yakni menghafal, telah 

berkembang beragam metode yang dapat dipilih oleh setiap individu. 
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Secara umum, berdasar penjelasan Abdurrab Nawabuddin, ditemukan dua 

metode dalam menghafal al-Qur‟ān yaitu, Juz„î dan Kullî. Metode Juz„î yaitu cara 

menghafal secara berangsur-angsur atau sebagian demi sebagian dan 

menghubungkannya antar bagian yang satu dengan bagian yang lainnya dalam 

satu kesatuan materi yang dihafal. Metode Kullî yaitu metode menghafal al-

Qur‟ān dengan cara menghafalkan secara keseluruhan terhadap materi hafalan 

yang dihafalkannya, tidak dengan cara bertahap atau sebagian-sebagian.
11

 

Ahsin Wijaya Al-Ḥafiẓ menjabarkan secara lebih luas, bahwa paling tidak 

terdapat lima metode (ṭarîqah) dalam menghafal al-Qur‟ān yang selama ini telah 

diketahui, yakni: Waḥdah, Kitābah, Sima„î, Gabungan, Jama„.
12

 

Metode Waḥdah yaitu menghafal satu persatu terhadap ayat-ayat yang 

hendak dihafalnya. Metode Kitābah memberikan alternatif lain daripada metode 

yang pertama, yakni pada metode ini penulis lebih dahulu menulis ayat-ayat yang 

akan dihafalnya pada secarik kertas yang telah disediakan untuknya. Metode  

Sima„î ialah mendengarkan sesuatu bacaan untuk dihafalkannya. Metode 

Gabungan merupakan gabungan antara metode pertama dan metode kedua, yakni, 

Wahdah dan Kitabah. Metode Jama„ ialah cara menghafal yang dilakukan secara 

kolektif, yakni ayat-ayat yang dihafal dibaca secara kolektif, atau bersama-sama, 

dipimpin oleh seorang instruktur. 

Penjelasan yang lebih rinci mengenai beragam metode menghafal al-

Qur‟ān yang baku dikemukakan oleh Farid Wajdi dalam tesisnya yang berjudul, 

Taḥfiẓ Al-Qur‟ān dalam Kajian „Ulum Al-Qur‟ān (Studi Atas berbagai Metode 

                                                             
11

Lu‟luatul Maftuhah, Metode Pembelajaran Tahfidz Al-Qur‟an Bagi Anak MI di Rumah 

Tahfidz al-Hikmah Gubugrubuh Gunungkidul, hlm. 15-16.  
12

Ahsin Wijaya Al-Hafidz, Bimbingan Praktis Menghafal Al-Qur‟an, hlm. 63-66. 
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Taḥfiẓ). Dalam tesisnya tersebut dijelaskan bahwa metode menghafal Al-Qur‟ān 

terbagi dalam beberapa, yaitu: Talaqqî (tasmî„, „arad, qira„ah fi al-ṣalah); 

Kitābah; Tafhîm; Metode Menghafal Sendiri; dan Metode Menghafal Lima Ayat-

Lima Ayat.
13

 

Metode Talaqqî atau disebut juga Musyafahah, yaitu pengajaran al-Qur‟ān 

secara lisan dengan bentuk guru membaca ayat yang dihafal kemudian murid 

membaca seperti bacaan guru. Metode Talaqqî ada tiga bentuk, yaitu: Tasmî„, 

„Arad, Qira‟ah fi aṣ-ṣalah. Metode Kitābah adalah metode yang menggunakan 

tulisan sebagai sarana untuk menghafal al-Qur‟ān. Metode Tafhîm adalah metode 

yang menyandarkan kepahaman terhadap ayat-ayat yang dihafal. Metode 

Menghafal Sendiri yaitu metode yang bersandar pada kemampuan dan 

pengalaman pribadi. Metode Menghafal Lima Ayat-Lima Ayat bermakna dalam 

sehari seorang penghafal hanya menghafalkan ayat sebanyak lima saja.  

 Terkait Multiple Intellegences (MI), teori ini dikemukakan oleh Howard 

Gardner sebagai sebuah alternatif terhadap pendekatan lama yang menekankan 

hanya kecerdasan logis matematis. Teori ini mempertahankan suatu pandangan 

pluralistik mengenai pikiran, mengakui banyak aspek kognisi yang berlainan dan 

memiliki kekhasan masing-masing serta memandang setiap individu memiliki 

kekuatan kognitif yang berbeda dan gaya kognitif yang tidak sama. Model MI 

dilandaskan terutama pada temuan-temuan mutakhir sains kognitif (yang 

mempelajari pikiran) dan neurosains (yang mempelajari otak). Dalam pandangan 

Gardner, menetapkan peringkat kecerdasan seseorang hanya berdasarkan tes IQ 

                                                             
13

Farid Wajdi, Tahfidz Al-Qur‟an dalam Kajian Ulum Al-Qur‟an (Studi Atas berbagai 

Metode Tahfidz). 



21 
 

 
 

(yakni tes atas kemampuan nalar logis matematis dan kemampuan linguistik), 

berarti mengabaikan kemampuan-kemampuan kognitif lain yang ada dalam diri 

setiap manusia, yang tidak kalah signifikansinya jika dibandingkan dengan 

kecerdasan logis matematis. Sementara tetap menghargai instrumen psikometrik 

tes IQ, dia menyatakan dengan tegas bahwa instrumen ini “sama sekali tidak 

adil.” Sebaliknya, dengan memakai model MI semua kegiatan pendidikan dan 

pengajaran terpusat pada kemampuan kognitif apapun yang ada dalam diri setiap 

individu, tidak harus pada kemampuan logis matematisnya.
14

 

Teori tentang Kecerdasan Majemuk ini bergema sangat kuat di kalangan 

pendidik karena menawarkan model untuk bertindak sesuai dengan keyakinan 

bahwa semua anak memiliki kelebihan. Gardner dalam bukunya yang berjudul 

Frames of Mind: Teori Multiple Intelegences tahun 1983 mendefinisikan 

kecerdasan sebagai kemampuan untuk memecahkan suatu masalah atau 

menciptakan suatu (produk) yang bernilai dalam suatu budaya. Pada mulanya 

Howard Gardner menyatakan ada tujuh jenis kecerdasan, yaitu:
15

 Pertama, 

Kecerdasan Bahasa atau Linguistik. Ia terdiri dari kemampuan untuk berfikir 

dalam kata-kata, dan meggunakan bahasa untuk mengungkapkan dan 

mengapresiasi makna yang komplek. Pekerjaan yang sesuai bidang ini adalah 

penulis, penyair, jurnalis, pembicara, penyiar warta berita dan sebagainya; Kedua, 

Kecerdasan Logika Matematika, yaitu kemampuan untuk menghitung, mengukur, 

                                                             
14

Ioanes rakhmat, 2014, Teori “Multiple Intelligences” Howard Gardner, 

(http://ioanesrakhmat.blogspot.com/2014/10/teori-multiple-intelligences-howard.html) yang di 

unduh pada senin 22 juni 2015.  
15

Howard Gardner, https://id.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner, yang diunduh pada 

senin 22 Juni 2015. 

 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kecerdasan_Bahasa&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kecerdasan_Logika&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Matematika
http://ioanesrakhmat.blogspot.com/2014/10/teori-multiple-intelligences-howard.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
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mempertimbangkan dalil atau rumus, hipotesis dan menyelesaikan operasi 

matematik yang kompleks. Ilmuwan, ahli matematika, akuntan, ahli mesin dan 

programer komputer, semua menunjukkan kecerdasan matematik yang kuat; 

Ketiga, Kecerdasan Intrapersonal. Ia merujuk pada kemampuan untuk 

membangun anggapan yang tepat pada seseorang dan untuk menggunakan sejenis 

pengetahuan dalam merencanakan dan mengarahkan hidup seseorang. Beberapa 

orang yang menunjukkan kecerdasan ini adalah teolog, psikolog, filsuf; Keempat, 

Kecerdasan Interpersonal, yakni kemampuan untuk memahami orang dan 

membina hubungan yang efektif dengan orang lain. Kecerdasan ini ditunjukkan 

oleh guru, para pekerja sosial, aktor, atau politisi; Kelima, Kecerdasan Musik atau 

Musical yang berisi kepekaan terhadap titinada, melodi, irama dan nada. Orang 

yang menunjukan kecerdasan ini adalah komposer, dirigen, musisi, krtikus, 

pengarang musik, bahkan pendengar musik; Keenam, Kecerdasan Visual dan 

Kecerdasan Spasial, yaitu kemampuan untuk mengindera dunia secara akurat dan 

menciptakan kembali atau mengubah aspek-aspek dunia tersebut. Kecerdasan ini 

seperti yang tampak pada keahlian pelaut, pilot, pemahat, pelukis dan arsitek; 

Ketujuh, Kecerdasan Kinestetik yaitu kemampuan untuk menggunakan tubuh 

dengan trampil dan memegang objek dengan cakap. Kecerdasan ini ditunjukkan 

oleh para atlet, penari, ahli bedah, masyarakat pengrajin. Kemudian sesuai dengan 

perkembangan penelitiannya, pada tahun 1990-an, Howard Gardner memasukkan 

kecerdasan yang kedelapan, yaitu Kecerdasan Alamiah (Naturalis). Kecerdasan 

ini (alam atau naturalis) berisi kemampuan untuk mengenali dan mengklasifikasi 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hipotesis
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kecerdasan_Intrapersonal&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kecerdasan_interpersonal&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kecerdasan_Musik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Nada
https://id.wikipedia.org/wiki/Melodi
https://id.wikipedia.org/wiki/Irama
https://id.wikipedia.org/wiki/Komposer
https://id.wikipedia.org/wiki/Dirigen
https://id.wikipedia.org/wiki/Musisi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Krtikus&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kecerdasan_Visual&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kecerdasan_Spasial&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Pelaut
https://id.wikipedia.org/wiki/Pilot
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemahat
https://id.wikipedia.org/wiki/Pelukis
https://id.wikipedia.org/wiki/Arsitek
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kecerdasan_kinestetik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Atlet
https://id.wikipedia.org/wiki/Penari
https://id.wikipedia.org/wiki/Ahli_bedah
https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengrajin&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Alamiah&action=edit&redlink=1


23 
 

 
 

aneka spesies, tumbuhan atau flora dan hewan (fauna), dalam lingkungan. Ahli 

Biologi, pecinta alam, penjelajah alam, dan lain-lainnya. 

Pada awalnya Gardner menolak dengan tegas jika kemampuan orang 

untuk beragama atau membangun kehidupan spiritual dianggap sebagai sebuah 

kecerdasan. Tetapi setelah banyak temuan pakar lain yang mengajukan jenis 

kecerdasan ini, akhirnya ia juga menunjuk perkembangan baru teori MI, walaupun 

tidak secara tegas mengakuinya. Dalam buku Intelligences Reframed yang terbit 

tahun 1999, Gardner mengulas beberapa kecerdasan tambahan termasuk secara 

khusus memberikan tanggapan terhadap “Kecerdasan Moral.”
16

 Karena 

keterbukaan teori MI tersebut, maka Muflihatuth Thohiroh dalam Tesis yang 

ditulisnya, memasukkan kecerdasan ini dengan istilah Kecerdasan Eksistensial 

Spiritual dan menggolongkannya sebagai kecerdasan yang kesembilan.
17

 

 Mengenai KQM, metode ini dikembangkan oleh Bobby Herwibowo, Lc. 

Ia merupakan alumni fakultas syari‟ah Universitas Al-Azhar, Cairo, Mesir. Ia 

yang juga tercatat sebagai staff khusus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

dan Dewan Syarî‟ah Aksi Cepat Tanggap (ACT), merupakan penemu metode 

KQM. Karyanya tersebar di berbagai media, sedangkan bukunya yang pernah 

terbit yaitu: Meraih Rezeki Tak Terduga, The Power of Akhlaq, Menjadi Hamba 

Kesayangan Allah SWT, 11 Langkah Meraih Kemabruran dan Cahaya Langit 

“Inspiring Stories.” Kini ia fokus melakukan pelatihan diberbagai tempat (bahkan 

negara), sebab sangat yakin metodenya mampu melatih beberapa ketrampilan 

                                                             
16

Ioanes rakhmat, 2014. Teori “Multiple Intelligences” Howard Gardner. 
17

Muflihatuth Thohiroh, Implementasi Multiple Intelligences dalam Pembelajaran Pada 

SD Berbasis Islam di Kota Magelang (Studi Kasus di SD Muhammadiyah 1 Alternatif dan SDIT 

Ihsanul Fikri Kota Magelang).  
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sekaligus, seperti: Taḥfîẓ (menghafal), Fahmul Ma„ani (memahami makna ayat); 

Makhraj (membaca dengan bunyi suara yang benar), Tajwid (membaca sesuai 

hukum bacaan yang benar), Kitābah (menulis huruf Arab).
18

 Metode KQM dalam 

prakteknya terdiri dari beberapa langkah secara berurutan, yaitu: Fun Theory, 

Mind Mapping, Baby Reading, Anchoring, dan Quantum Tahfiẓ.
19

  

 Metode KQM walaupun menggunakan seluruh potensi otak, tetapi diklaim 

lebih banyak menggunakan otak kanan yang lebih bersifat imajinatif, kreatif dan 

punya kemampuan khusus menggambarkan kejadian yang divisualisasikan dalam 

benak manusia. Metode KQM seolah merupakan metode yang sama sekali baru 

melengkapi metode yang selama ini telah ada.  

 Berpijak dengan kerangka yang telah dijelaskan, maka metode KQM akan 

ditinjau posisinya dan ditimbang manfaatnya. Metode menghafal al-Qur‟ān yang 

telah ada dan baku digunakan selama ini di masyarakat akan digunakan menjadi 

penilai posisi metode KQM, sedangkan Teori MI yang sudang berkembang 

digunakan sebagai teori baku yang digunakan menimbang manfaat metode KQM. 

  

F. METODE PENELITIAN 

1. Paradigma Penelitian 

Paradigma penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif. Paradigma ini 

(kualitatif) menurut S. Nasution berada pada ranah post-positivisme (non-

positivisme), yakni secara paradigmatik mengikuti jalan lain daripada 

positivisme. Maka penelitian ini bersifat terbuka, “open-ended, non-

                                                             
18

Bobby Herwibowo, Menghafal Al-Qur‟an, hlm. 362. 
19

Penjabarannya secara lengkap dapat dibaca dalam buku Bobby Herwibowo, Menghafal 

Al-Qur‟an Semudah Tersenyum, (Sukoharjo: Farishma Indonesia, 2014). 
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dogmatic, grounded in the circumstance of everyday life.” Oleh sebab itu, 

penelitian ini juga dilakukan dalam situasi yang wajar atau dalam natural 

setting.
20

 Khusus untuk penelitian ini titik tekan analisisnya adalah dengan 

cara memahami (verstehen).  

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini jika dikelompokkan berdasar bidang penelitiannya 

termasuk penelitian akademis,
21

 yang lingkupnya berada pada aspek 

pendidikan. Selanjutnya, jika berdasar tingkat kealamiahannya termasuk 

penelitian naturalistik, yakni tempat penelitian bersifat alamiah dan tidak 

ada perlakuan,
22

 dan disebut juga dengan penelitian lapangan (field 

research). Untuk penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber 

kepustakaan, baik buku-buku yang bersifat teoritik dan praktik, maupun 

hasil-hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Sedangkan jika 

berdasar tipe penelitiannya, maka penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif, yakni mendeskripsikan secara terperinci realitas atau fenomena 

dengan memberikan kritik atau penilaian terhadap fenomena tersebut 

sesuai dengan pendekatannya.
23

  

3. Pendekatan 

                                                             
20

S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 1988), Cet. 1, 

hlm. 4-5.     
21

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & 

D, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. 22, hlm. 6. 
22

Ibid., hlm. 9-12. 
23

Sudarno Shobron (Ed.), Pedoman Penulisan Tesis, (Surakarta: Sekolah Pascasarjana 

UMS, 2014), hlm. 12. 
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Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

filosofis, yakni mengungkapkan sesuatu dibalik realitas yang nampak.
24

 

Dalam konteks penelitian ini berusaha menghubungkan secara teoritik 

berdasar pemikiran filosofis antara metode KQM dalam metode menghafal 

al-Qur‟ān dan teori MI. 

4. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini, karena bersifat alamiah, bersumber pada: 

Observasi berperanserta; Wawancara mendalam; dan Dokumentasi. Proses 

triangulasi data (gabungan) juga dilakukan dengan menggabungkan 

ketiganya agar mendapatkan data yang standar.
25

 Berikutnya, karena 

penelitian ini melihat hasil implementasinya yang telah dilakukan di 

lapangan pembelajaran, maka dokumen seperti buku, jurnal dan 

sebagainya, yang terkait dengan teori dan hasil pembelajaran juga 

dijadikan sumber data yang primer. 

5. Objek dan Subjek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah STIE Muhammadiyah Cilacap. Sedangkan 

penggalian dokumennya didapatkan dari hasil praktiknya dilapangan 

pembelajaran yakni, penerapan metode KQM dalam menghafal al-Qur‟an 

khususnya menghafal surat ar-Rahman dan menghafal daftar surat al-

Qur‟ān pada mata kuliah Pengembangan Diri di Kelas A Jurusan D3 

Akuntansi Semester II (angkatan tahun 2014 - 2015) yang terintegrasi 
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Ibid., hlm. 15. 
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Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, hlm. 308-309. 
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dengan Program Pendidikan Mubaligh di STIE Muhammadiyah Cilacap 

pada Tahun 2015. 

Sedangkan subyek penelitian ini akan digali informasinya dengan melihat 

hasil pembelajaran yang telah diterapkan dan bila diperlukan melakukan 

wawancara tidak terstruktur dengan para mahasiswa yang mengikuti 

perkuliahan tersebut.  

6. Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: 

a. Dokumentasi 

Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan data obyek dan subyek 

penelitian terutama yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran 

(perkuliahan) Pengembangan Diri di Kelas A Jurusan D3 Akuntansi 

Semester II (angkatan tahun 2014 - 2015) yang Terintegrasi dengan 

Program Pendidikan Mubaligh di STIE Muhammadiyah Cilacap pada 

Tahun 2015 terutama terkait dengan implementasi metode KQM 

dalam praktiknya dilapangan. 

b. Observasi Lanjutan 

Karena data utama telah didapatkan dari pembelajaran yang sudah 

dilaksanakan, maka observasi lanjutan dilakukan sesuai kebutuhan 

sebagai tambahan gambaran pelaksanaan. 

c. Wawancara Tidak Terstruktur 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada subyek yang 

mengikuti pembelajaran atau perkuliahan. Tujuannya untuk 
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mengumpulkan informasi tentang efektifitas dari metode KQM 

tersebut, termasuk dalam perannya meningkatkan beberapa kecerdasan 

majemuk mereka. Selain itu, diskusi secara mendalam dengan trainer 

atau dosen yang juga menerapkan metode KQM tersebut juga 

dilakukan. Tujuannya tentu juga untuk menggali informasi atau 

pendapat dari sumber yang dapat melengkapi data penelitian.  

7. Validitas Data 

Karena penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif, yang tidak 

menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna, 

maka validitas data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan 

transferability,
26

 atau keteralihan, yakni dengan menampilkan secara rinci 

(thick description) sehingga jelas konteks dan fokus penelitian.
27

  

8. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta 

yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi 

hipotesis atau teori,
28

 yakni dengan menggunakan interpretasi data atas 

hasil pembelajaran KQM dengan pendekatan yang bersifat filososfis, 

kemudian mengkomparasikannya dengan teori MI yang ada dalam dunia 

pendidikan untuk melihat keterkaitannya. 

Selanjutnya terdapat tiga langkah analisis data yaitu: Reduksi data; 

Display data; dan mengambil kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data 

bermakna data yang ada dirangkum, dipilah, difokuskan pada hal-hal yang 
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Ibid., hlm. 15. 
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Sudarno Shobron (Ed.), Pedoman Penulisan Tesis, hlm. 20. 
28

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, hlm. 15. 
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penting. Display data berarti membuat berbagai macam matriks, grafik, 

networks dan charts agar dapat melihat gambaran keseluruhannya atau 

bagian-bagian tertentu. Sedangkan mengambil kesimpulan dan verifikasi 

berarti mengambil kesimpulan yang lebih “grounded” daripada semula 

yang bersifat tentatif, kabur dan diragukan. Ketiga aktifitas ini akan 

berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung.
29

 

 

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab. Setiap bab terdiri 

dari sub bab yang menjelaskan isi setiap bab. Keseluruhan bab juga saling terkait 

dalam satu keasatuan benang merah yang utuh. Cakupan bab tersebut, yaitu: 

Bab I: Pendahuluan, Bab ini terdiri dari 7 (tujuh) sub bab, yaitu: Latar 

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah 

Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan diakhiri Sistematika 

Pembahasan. 

Bab II: Metode dalam menghafal al-Qur‟ān dan teori Kecerdasan 

Majemuk (MI). Bab ini berisi tentang landasan teori yang dijadikan perspektif 

dalam meninjau penerapan KQM, baik itu tentang metode menghafal al-Qur‟ān 

yang telah baku maupun teori Kecerdasan Majemuk (MI). Khusus untuk teori MI 

akan dijabarkan mengenai: Tinjauan tentang teori MI, Penjabaran teori MI, dan 

MI dalam isyarat al-Qur‟ān dan Al-Hadis; 
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Bab III: Mata Kuliah Pengembangan Diri di Kelas A Jurusan D3 

Akuntansi Semester II (angkatan tahun 2014 - 2015) yang Terintegrasi dengan 

Program Pendidikan Mubaligh di STIE Muhammadiyah Cilacap pada Tahun 

2015. Pembahasan ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab, yaitu: Gambaran umum 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah (STIEM) Cilacap (termasuk 

program pendidikan mubaligh), Lingkup muatan kurikulum perkuliahan 

Pengembangan Diri di STIE Muhammadiyah Cilacap, Konsep Teoritik dan 

Penerapan KQM (tinjauan tentang KQM, penjabaran metode KQM, metode KQM 

dan cara Rasulullah mengajarkan al-Qur‟ān, praktik penerapannya). 

Bab IV: Analisa Penerapan KQM dalam Menghafal surat Ar-Rahman dan 

Menghafal Daftar Surat al-Qur‟ān Pada Mata Kuliah Pengembangan Diri di Kelas 

A Jurusan D3 Akuntansi Semester II (angkatan tahun 2014 - 2015) yang 

Terintegrasi dengan Program Pendidikan Mubaligh di STIE Muhammadiyah 

Cilacap pada Tahun 2015. Bab ini terdiri dari 3 (tiga), yaitu: Analisa hasil 

penerapan KQM dalam mata kuliah Pengembangan Diri, Analisa posisi metode 

KQM terhadap metode menghafal al-Qur‟ān yang telah baku, Analisa metode 

KQM dalam perspektif teori MI. 

Bab V: Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Bab ini mennguraikan 

kesimpulan sebagai jawaban ringkas dari semua pertanyaan penelitian, kemudian 

diikuti saran-saran bagi STIE Muhammadiyah Cilacap secara khusus dan 

masyarakat secara umum. Selanjutnya bab ini diakhiri dengan penutup. 

 

 


