
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kitab suci al-Qur’an merupakan sumber utama dalamagama Islam

yang diajarkanoleh Rasulullah untuk para pengikutnya. Saat permulaan

dakwahnya pengajaran materi tentang al-Qur’an adalahmateri pokok yang

disampaikan terhadap umat muslim. Al-Qur’an yaitu kitab suci yang

diajarkan pada Rasulullah saw untuk ajaran dan kaidah hidup bani Adam.

Kebenaran dan kemurniannya tetap terpelihara. Allah SWT menentukan

keaslian al-Qur’an dalam firmannya yang berbunyi:

لْ  ْكَر َوإِنَّا لَھُ لََحافِظُونَ إِنَّا نَْحُن نَزَّ نَا الذِّ

Artinya: “Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Qur’an,
dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya”. (Q.S. Al-
hijr:9)1

Quraisy Syihab mengartikan dalil di atas sebagai keikutandilan

umat manusia yang dipilih oleh Allahguna menjaga dan memelihara al-

Qur’an termasukpadaupaya menghafalkan ayat-ayat al-Qur’an.2

Sedangkan sebagian tokoh agama berpendapat orang yang menghafal

kitab suci al-Qur’an hukumnya fardhu kifayah.

Dr. H. Ahmad Fathoni Lc. MA, pada sebuah tulisannya “Sejarah

dan Perkembangan Pengajaran Tahfidz al-Qur’an di Indonesia”

1Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya(Semarang: Toha Putra, 1989), 391.
2Quraisy Syihab, Tafsir al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 95.
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menegaskanantusias menghafal al-Qur’an bergejoraketika kerap

dilaksanakan Musabaqah Hifdzil Qur’an pada tahun 1981. Beliau

mengatakan, berkembangannyapembelajarantahfidz al-Qur’an di Negri ini

pasca MHQ 1981 seperti airbah yang tak bisa dibendung lagi. Apabila

sebelumya eksis sertameningkat di Jawa dan Sulawesi, sehingga sekarang

nyaris seluruhkawasan di nusantara, selainPapua, tumbuh melimpah

seperti jamur dimusim hujan mulaijenjangsekolah dasar sampai sekolah

tinggi, baik formal ataupun non formal.3

Menghafal al-Qur’an merupakancara mendekatkan hamba-hamba

yang beriman terhadapal-Qur’an, sehingga mereka takawamlagi terhadap

al-Qur’an.4 Menghafal al-Qur’an termasuk upaya para penganut ajaran

Islam terkait memelihara kitab sucinya. Selain itu faedah ketika

mendalami ataupun mengingat al-Qur’an sangat luar biasa.5

Pintu utama dari semua kebaikan adalah al-Qur’anul Karim, sebab

dengan al-Qur’an-lah yang dapat membimbing manusia menaati dan

mengabdikan diri kepada Allah. Perlu ditekankan bahwa hal yang harus

dilakukan untuk mencegah remaja dari ketergelinciran dan kesalahan

3“Tren Menghafal al-Qur’an Makin Berkembang”, http://www.republika.co.id diakses 16
Oktober 2018.

4Abdul Aziz Abdul Rauf Al Hafizh, Kiat Sukses Menjadi Hafizh Qur’an
Da’iyah(Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2004), 2.

5Salah satunya yaitu sebagi penawar qolbbisa menceriakan jasmani rohani. Serasi atas
penjelasan dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 15-16 (Wahai ahli kitab! Sungguh Rasul kami
telah sayang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari sisi (isi kitab yang kamu
sembunyikan, dan banyak (pula) yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya
(Nabi Muhammad) dari Allah dan kitab (al-Qur’an) yang menjelaskan. Dengan kitab itulah Allah
menunjukki orang-orang yang mengikuti keredhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab
itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang
benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus, (lihat terjemah Q.S. al-
Maidah: 15-16).
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adalah membaca dan mempelajari kitab Allah SWT. Ia adalah pegangan

hidup untuk mengetahui apa yang seharusnya dilakukan manusia. Selain

itu Allah juga akan melimpahkan segala kebaikan kepada kaum muslimin,

selagi kita tetap tegak diatas petunjuk al-Qur’an serta menjalankan

sunnah-sunnah Nabi. Seperti sabda Nabi Saw yang artinya.

ُ َعْنھُ َعْن النَّبِيِّ َصلّى هللاُ َعلَْیِھ وَسلَّم قَاَل َعْن عُ  َخْیُرُكْم َمنْ :ْثَماَن َرِضَي هللاَّ

تََعلََّم اْلقُْرآَن َوَعلََّمھُ 

“Diriwayatkan dari Utsman ra bahwa Nabi Saw bersabda: “sebik-
baik kalian adalah orang yang mempelajari al-Qur’an dan
mengajarkannya”. (H.R. Bukhori no 5027).

Upaya guna mengabadikan, melindungi, dan menyebarluaskan al-

Qur’an hinggadetik ini tengahdikerjakan oleh umat muslim. Peristiwa

tersebut bisa diamati dari membludaknya pengembangan dari beberapa

lembaga sesuai denganmelimpahnya pondok-pondok pesantren, Taman

Pendidikan al-Qur’an, madrasah-masdrasah sertalembaga pendidikan yang

mengelola program tahfidz al-Qur’an.

Seiring berkembangnya zaman metodologi maka penelaahan al-

Qur’an di lingkup umat muslim semakin berkembang pula. Berbagai

macam metode dan model melafalkan al-Qur’an bermunculan makabisa

dilakukan secara prakis, efektif serta efisien, sehingga yang menjadi

masalah yang butuh diperhatian sekolah adalah metode dalam menghafal

al-Qur’an, karena metode termasuk salah satu sebab yang dapat

menyebabkan kesuksesan dalam mempelajari al-Qur’an. Metode

pembelajaran bermanfaat guna membangun hubungan belajar mengajar
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yang berguna untuk meraih sasaran pembelajaran yang telah

dirumuskan,6maka dari itu salah satu SMP Muhammadiyah di Surakarta

yang mempratikkan metode halaqah untuk pembelajaran tahfiz al-Qur’an

adalah SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. Sekolah tersebut

memprioritaskan tahfidz al-Qur’an menjadi unggulan di sekolah, untuk itu

sekolah sangat memperhatikan hal-hal yang dapat menunjang

keberhasilannya, mulai dari faktor intern, psikologis dan ekstern.7

SMP Muhammadiyah 5 Surakarta program khusus ialah salah satu

sekolah swasta yang tertempat di kota Surakarta yang bertujuan

melahirkan siswasebagai insan qur’ani. Untuk terwujudnya program itu

kepala sekolah mengadakan program tahfidz Qur’an dengan target 3 juz

(juz 28, 29,30) dalam kurun waktu 3 tahun. Kelas program khusus untuk

kelas 7 terdiri dari 2 kelas yakni kelas 7A dan kelas 7B, kelas 8 juga ada  2

kelas yaitu kelas 8A dan 8B, sedangkan kelas 9 terdiri dari 3 kelas yakni

kelas 9A, 9B, dan 9C, dalam pembagiannya kelas A untuk siswi putri

semua sedangkan untuk kelas B untuk siswa putra semua. Pembelajaran

tahfidz al-Qur’an menggunakan metode halaqah yang tujuannya adalah

sebagai penggerak untuk pengembangan dan peningkatan hafalan siswa

sekaligus siswa bisa berkomunikasi langsung dengan guru. Semuamurid

diharuskandapat mengerti al-Qur’an secara bagus serta bisa menghafalnya.

Proses pembelajaran diawali dengan sholat dhuha yang dimulai dari jam

6Suprihadi Saputro, Dasar-Dasar Metodologi Pengajaran Umum (IKIP Malang, 1993),
143.

7Slamet, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya (Surabaya : Rineka Cipta,
1991), 62.
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07.00-08.00. Proses pembelajaran tahfidz al-Qur’an di SMP

Muhammadiyah 5 Surakarta dilakukan dengan halaqoh yang dibimbing

guru tahfidz pada masing-masing halaqoh.

Metode adalah sistematika umum untuk memilih, menatadan

menyediakan materi pembelajaran. Kesesuaian penggunaan metode inilah

yang kerapsebagaimasalah dalam lingkungan pembelajaran terutama

dalam pembelajaran tahfidz al-Qur’an yang mana memerlukan metode

pembelajaran yang efektif dan efisien, untuk memajukankualitas hafalan

murid dengan bagus. Pembelajaran tahfidz al-Qur’an makin

mengutamakan kemahiransiswa dalam menghafal sertacara ini tidak

gampangandaikan tidak ada metode yang tapat serta terstruktur.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskanmendorong

penulis untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Implementasi

Metode Halaqah Dalam Pembelajaran Tahfidz al-Qur’an di Kelas

Program Khusus SMP Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun Pelajaran

2018/2019”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian diatas, fokus permasalahan dalam

penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi metode halaqah dalam pembelajaran

tahfidz al-Qur’an di kelas program khusus SMP Muhammadiyah 5

Surakarta?
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2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat

implementasi metode halaqah dalam pembelajaran tahfidz al-

Qur’an di kelas program khusus SMP Muhammadiyah 5 Surakata?

C. Tujuan Penelitian

Berpijak dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak

dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi metode halaqah dalam

pembelajaran tahfidz al-Qur’an di kelas program khusus SMP

Muhammadiyah 5 Surakarta.

2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat

implementasi metode halaqah dalam pembelajaran tahfidz al-

Qur’an di kelas program khusus SMP Muhammadiyah 5

Surakata.

D. Manfaat Penelitian

Jika tujuannya dapat dicapai, maka hasil penelitian akan

mempunyai manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis ini memberikan kontribusi pemikiran

dalam rangka usaha-usaha mengembangkan ilmu pendidikan,

terkhusus yang bersangkutan dengan pembelajaran tahfidz al-

Qur’an  dengan metode halaqah.
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2. Manfaat praktis

a. Bagi guru

Hasil dari penelitian ini semoga bisa dipakai untuk

masukan dan pertimbangan dalam memberikan

pengetahuan dan pelaksanaan metode halaqah dalam

pembelajaran tahfidz al-qur’an.

b. Bagi siswa

Hasil observasi ini diharapkan bisa meningkatkan

ketertarikan melatih diri serta menggerakkan peserta didik

supaya makin semangat dalam mempelajari dan menghafal

al-Qur’an.

c. Bagi sekolah

Untuk meningkatkan kualitas kelas program khusus SMP

Muhammadiyah 5 Surakarta dalam memberikan gambaran-

gambaran terkait pelaksanaan pendidikan agama Islam

khususnya pada pelajaran tahfidz al-Qur’an.

d. Bagi peneliti yang akan datang

Hasil penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai

rujukan, sumber informasi dan bahan referensi penelitian

yang akan  dilakukan agar bisa dikembangkan menjadi

lebih baik lagi.
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E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari perspektif pelaksanaannya, peneliti menggunakan

penelitian lapangan (field research) guna mendapatkan data yang

diinginkan. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dikerjakan

dengan cara penyelidik terjun langsung ke suatu areaguna mengamati

serta menganalisis suatu fakta objektif yang terjadi, kemudian hasil

yang diperoleh disusun sebagai hasil penelitian.8 Dalam hal ini penulis

ingin memperoleh data lapangan mengenai implementasi metode

halaqah dalam pembelajaran tahfidz al-Qur’an di kelas program

khusus SMP Muhammadiyah 5 Surakarta tahun pelajaran 2018/2019.

2. Pendekatan Penelitian

Dalampenelitian ini penulis memakai pendekatan kualitatif-

fenomenologis. Kualitatif-fenomenologisialah pandangan berfikir yang

memfokuskan pada pengalaman-pengalaman personal individu

interpretasi-interpretasi dunia.9 Dalam sudut pandang fenomenologis

peneliti berupaya untuk mengetahui peristiwa-peristiwa yang berkaitan

dengan objek penelitian yang terdapat dalam suatu situasi kemudian

peneliti menggali serta mengumpulkan data-data dari setiap subjek

penelitian tentang hasil data tentang implementasi metode halaqah

dalam pembelajaran tahfidz al-Qur’an di kelas program khusus SMP

Muhammadiyah 5 Surakarta tahun pelajaran 2018/2019 selanjutnya

8Abdurrahnat Fatoni, Metodologi Penelitian (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), 96.
9Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

2006), 15.
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data fenomenologis yang diperoleh disusun dalam bentuk kalimat dan

gambar bukan angka.

3. Sumber Data

Sumber data terdiri dari dua macam yakni data primer dan data

sekunder. Data primer yaitu data yang menunjukkan data secara

langsung kepada peneliti dalam rangka pengumpulan data.10 Data

primer disebut juga data utama yang merupakan data yang bersifat

faktual.11 Data primer dalam penelitian ini didapatdari observasi dan

wawancara. Sumber data sekunder adalah sumber yang menunjukkan

data secara tak langsung terhadap peneliti dalam rangka pengumpulan

data.12 Data sekunder dari penelitian ini adalah dari dokumentasi.

4. Penentuan Subjek

Subjek penelitian adalah sumber utama untuk memperoleh

informasi mengenai gejala yang diteliti.13Subjek penelitian dalam

penelitian ini yaitu kepala sekolah (untuk memperoleh informasi

mengenai profil sekolah, profil guru tahfidz SMP Muhammadiyah 5

Surakarta), guru tahfidz (untuk memperoleh informasi mengenai

manajemen program tahfidz al-Qur’an, pengorganisasian perencanaan

serta evaluasi dalam program tahfidz al-Qur’an), dan siswa kelas

10Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D(Bandung  : Alfabeta,
2006), 137.

11Mohammad Mulyadi, Metode Penelitian Praktis Kulaitatif dan Kuantitatif (Jakarta :
Publika Press, 2016), 114.

12Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan(Bandung : Alfabeta, 2006), 137.
13Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 34
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program khusus SMP Muhammadiyah 5 Surakarta (guna mendapatkan

informasi mengenai tahap kekesuksesan dalam menghafal al-Qur’an)

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara ialah sistem pengumpulan data beserta cara

mengajukan permasalahan terhadap para responden kemudian

tanggapan dari responden ditulis ataupun direkam.14 Wawancara

boleh dilakukan dimana saja dan kapan saja, dan dapat dilakukan

secara lisan atau pun tidak. Dalam penelitian ini penulis

melaksanakan wawancara terhadap kepala sekolah (untuk

memperoleh informasi mengenai profil sekolah, profil guru

tahfidz, sejarah terbentuknya pembelajaran tahfidz di SMP

Muhammadiyah 5 Surakarta), guru tahfidz (untuk memperoleh

informasi mengenai manajemen program tahfidz al-Qur’an,

pengorganisasian perencanaan, evaluasi dalam program tahfidz al-

Qur’an, sumber pembelajaran tahfidz al-Qur’an dengan metode

halaqah dan faktor pendukung dan penghambat dalam

pembelajaran tahfidz al-Qur’an dengan metode halaqah), dan siswa

(untuk mengetahui evaluasi pembelajaran tahfidz al-Qur’an dengan

metode halaqah serta memperoleh informasi mengenai tingkat

keberhasilan dalam menghafal al-Qur’an).

14Mohammad Mulyadi, Metode Penelitian Praktis Kualitatif dan Kuantitatif. (Jakarta:
Publika Press, 2016), 160.
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b. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan melihat, mengamatti

dengan cermat serta teliti suatu keadaan yang dapat memberikan

data untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai suatu

gejala yang akurat. Observasi bisa dilaksanakan secara langsung

atau tak langsung.15 Observasi dilakukan dengan cara mengamati

kegiatan dalam pembelajaran tahfidz al-Qur’an di sekolah dengan

metode halaqah. Manfaat melakukan observasi adalah untuk

memperoleh wawasan pengetahuan tentang metode halaqah dalam

pembelajaran tahfidz al-Qur’an, mendeskripsikan gambarantentang

implementasi pembelajaran tahfidz al-Qur’an.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialahcara penggabungan data yang mengacu

terhadapsuatu data yang telah tersedia sebelumnya, baik tertulis

ataupun tidak, baik primer atau pun sekunder.16Adapun

dokumentasi dapat dilaksanakanseraya mencari data-data yang

bersangkutanpada hasil kegiatan pembelajaran tahfidz dan dapat

melalui gambar dokumentasi kegiatan pembelajaran tahfidz al-

Qur’an. Kegunaannya adalah untuk memperoleh dokumentasi

terkait dengan profil sekolah, denah sekolah, visi, misi dan tujuan

sekolah, struktur organisasi sekolah, tenaga guru dan kependidikan,

data siswa, data sarana dan prasarana, kegiatan ekstrakulikuler,

15Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan ( Bandung : Rineka Cipta, 2011), 158.
16Sukandarumidi, Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Pemula(Yogyakarta :

Gadjah Mada University Press, 2006), 101-102.
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foto-foto kegiatan pembelajaran tahfidz, serta buku tuntunan

ibadah dan monitoring siswa di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta.

6. Metode Analisis

Analisis data model interaktif menurut Miles dan Huberman

terbagi 4 tingkatan, yakni:

a. Pengumpulan data

Proses ini dilaksanakan dari prapenelitian hingga akhir

penelitian. Seraya melaksanakan studi pre-eliminary yang

fungsinya guna pembenaran serta konfirmasi pokok bahwa

kejadian yang akan diteliti benar-benar fakta.

b. Reduksi data

Reduksi data yakni metode menggabungkan maupun

penyamakan dari semua format data yang sudah didapat dan

selanjutnya disusun menjadi satu kesatuan dalam format tulisan

yang akan dianalisis.

c. Display data

Sesudah seluruh data selesai diformat berupa bentuk tulisan

tahap berikutnya adalah display data, yakni mengolah data

separuh jadi yang telah dibentuk secara utuh dalam tulisan

lantas dibuat alur topik yang jelas kemudian digabungkan

serasi dengan isi dan topiknya, setelah dipecah menjadi bentuk

yang makin mudah ke dalam sub tema yang diakhiri dengan
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memberi tanda dari subtema yang serasi dengan wawancara

maupun observasi yang telah dilaksanakan.

d. Kesimpulan

Kesimpulan berisi mengenai inti dari semua sub kategori

topik yang telah dipaparkanserta pengkodean yang telah

terealisasikan. Dalam hal ini penulis menggunakan metode

deduktif yaitu cara penulisan yang memaparkan teori terlebih

dahulu baru menjelaskan fakta yang ada.


