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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah  

Allah telah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk 

memperhatikan Al-Qur’an dengan membacanya, mentadabburinya dan 

mengamalkannya. Al-Qur’an dijadikan sebagai manhaj hidup dan santapan 

ruhiyah supaya mendapatkan kehidupan yang baik dan berbarokah di bawah 

naungan petunjukNya, mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat serta bisa 

mewujudkan keamanan, kemuliaan dan keteguhan untuk masyarakat kita 

melalui penerapan hukum-hukumNya. 

Al-Qur’an adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW melalui perantaraan Malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi 

orang-orang mu’min menuju jalan yang sebaik-baiknya.  

Firman Allah surat Al-Isra’ ayat 9: 

ا الْقُردنَ هانِيمؤالْم رشبيو ماَقْو يى هلَتل يدهآنَ ي ن  

Artinya: “Sesungguhnya Al-Qur’an ini memberi petunjuk kepada (jalan) yang 
lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang 
mukmin”. (QS : Al-Isra’: 9) 

 
Al-Qur’an memberi petunjuk dalam persoalan-persoalan Aqidah, 

syari’at dan akhlaq dengan jalan meletakkan dasar-dasar prinsipil mengenai 

persoalan-persoalan tersebut dan Allah menugaskan Rasul SAW untuk 
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memberi keterangan yang lengkap mengenai dasar-dasar itu. (Shihab, 1992: 

33) 

Firman Allah surat An-Nahl ayat 44: 

كْرالد كلَيا الْنزاَنيِ وبتنَلوفَكَرتي ملَهلَع و هِملَيزِلَ اا ناسِ ملنل ن  

Artinya:  ”Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur’an, agar kamu menerangkan 
kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka 
dan supaya mereka memikirkan”. (QS: An-Nahl: 44) 

 
Para sahabat telah terdidik dalam madrasah nubuwah, mereka  

mempelajari Al-Quranul Karim, lalu bersemangat dalam berpegang teguh 

dengan petunjukNya dan taliNya yang kuat, hingga mereka menjadi para 

tokoh di dunia dan menara petunjuk bagi manusia dan diikuti generasi setelah 

mereka. Dari madrasah Al-Quranlah keluar satu generasi yang membangun 

peradaban Islam, peradaban yang tidak tertandingi sepanjang sejarah, 

cahayanya tidak akan padam terkecuali kaum muslim telah menjauhi kitab dan 

Rabbnya. 

Al-Qur’an tidak turun sekaligus melainkan secara berangsur-angsur selama 

masa sekitar 22 tahun (22 tahun, 2 bulan, 22 hari). Pada awal diturunkan, Al-

Qur’an tidak berbentuk mushaf seperti yang ada sekarang ini, namun berupa 

hafalan-hafalan para sahabat dan tulisan-tulisan yang tersebar dalam pelepah 

kurma, kulit-kulit atau tulang-tulang binatang. Karena selain memerintahkan 

untuk menghafalnya, Nabi juga memerintahkan para sahabat untuk 

menuliskan wahyu tersebut di hadapan Beliau. 
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Setelah Nabi wafat dan banyak para khuffadh (penghafal Qur’an) yang 

gugur dalam peperangan Yamamah maka Umar Ibn Khattab mengusulkan 

kepada Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk mengumpulkan Al-Qur’an 

dalam satu mushaf. Hal ini dilakukan agar Al-Qur’an tetap terpelihara 

walaupun banyak penghafal yang gugur namun Al-Qur’an tetap dibaca oleh 

semua orang. Setelah usulan ini diterima, maka Khalifah menunjuk Zaid bin 

Tsabit yang kemudian membentuk sebuah tim guna melaksanakan tugas suci 

ini. Untuk menjaga kemurnian Al-Qur’an tim tersebut bekerja sangat hati-hati 

yaitu dengan tidak menerima naskah kecuali yang memenuhi dua syarat, yaitu: 

pertama, harus sesuai dengan hafalan para sahabat, dan kedua tulisan tersebut 

adalah benar-benar yang ditulis atas perintah Nabi SAW. Dan syarat yang 

kedua ini diharuskan adanya dua orang saksi. 

Dengan demikian mushaf Al-Qur’an benar-benar yang sesuai dengan 

hafalan para sahabat dan yang ditulis atas perintah dan di hadapan Nabi SAW. 

Oleh karena itu tidak diragukan lagi bahwa Al-Qur’an sangat terjaga 

kemurniannya. 

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2: 

 هيف بيلَا ر تبالْك كلد نيقتلْما لدالبقرة(ه:   (  

Artinya:” Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi 
mereka yang bertaqwa”.  (QS: Al-Baqarah: 2). 

 
Walaupun Allah telah menjamin terpeliharanya Al-Qur’an namun 

umat Islam harus tetap waspada terhadap berbagai upaya yang dilakukan oleh 

orang-orang yang ingin merusak kemurnian Al-Qur’an seperti memalsukan 
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ayat-ayatnya maupun menyebarkan isu-isu yang menyesatkan umat Islam agar 

menjadi ragu terhadap kitab sucinya sendiri. 

Firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 9: 

     الدكْر و انا لَه لَحفظُونَانا نحن نزالْنا 

Artinya: ”Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur’an dan    
sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya”. (QS: Al-Hijr: 9) 

 
Salah satu upaya untuk menjaga kemurnian Al-Qur’an adalah dengan 

cara menghafal seperti jalan yang ditempuh para sahabat Nabi, hal ini 

terutama yang dilakukan oleh pesantren ataupun lembaga pendidikan Islam 

lainnya baik formal seperti TKIT, SDIT, SMPIT dan lain-lain ataupun non 

formal semacam TPA dan TPQ. Ini semakin penting apalagi di masa sekarang 

dimana kondisi masyarakat yang semakin jarang mengamalkan nilai-nilai Al-

Qur’an sehingga pesantren dan lembaga pendidikan Islam memegang peranan 

penting dalam menanamkan nilai-nilai keislaman kepada para pemeluknya. 

Di zaman sekarang menghafal dianggap sebagai metode yang kuno 

seiring kemajuan teknologi yang berkembang pesat, oleh karena itu pesantren 

dan sekolah-sekolah Islam lainnya harus membenahi diri dan mulai membuat 

terobosan-terobosan baru sehingga menghafal tidak dianggap sebagai metode 

yang kuno lagi, bahkan dibutuhklan oleh umat Islam. Tidak hanya di 

Pesantren saja namun lembaga pendidikan Islam modernpun memasukkan 

materi tahfidzul Qur’an ini dalam program kurikulum dengan penerapan 

berbagai metode dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar  (SD) 

sampai pada jenjang yang lebih tinggi.  
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Melihat kondisi seperti ini, sebagian besar orang tua menginginkan 

putra-putrinya untuk menjadi generasi Qur’ani dengan menyekolahkan ke 

dalam lembaga pendidikan Islam yang memuat materi tahfidzul Qur’an 

sebagai mata pelajaran unggulan, baik yang berbentuk pesantren maupun 

sekolah-sekolah Islam modern. Akan tetapi tidak sedikit dari anak-anak 

sekarang yang kurang siap dengan pendidikan ala pesantren yang menerapkan 

sistem boarding school. Sehingga sebagian orang tua lebih cenderung untuk 

menyekolahkan putra-putrinya pada lembaga pendidikan Islam modern yang 

menerapkan sistem full day school seperti TKIT, SDIT ataupun semisalnya 

yang memasukkan materi Tahfidzul Qur’an ke dalam program kurikulum 

lembaga tersebut. 

Dalam perjalanannya, tidak sedikit para wali santri yang kurang puas 

dengan hasil yang dicapai oleh putra-putrinya terutama materi tahfidzul 

Qur’an yang diajarkan di sekolah-sekolah Islam modern.  Para pendidikpun 

merasa kecewa akan kualitas hafalan Al-Qur’an anak didiknya yang dirasa 

masih jauh dari target yang ingin dicapai. Mereka sering mengeluh akan 

hafalan anak didiknya yang sering hilang ketika menghafal surat yang baru. 

Barangkali salah satu faktornya adalah penerapan metode ”tasmur” yang 

kurang tepat, yaitu guru jarang memberikan contoh hafalan surat kepada 

murid (talqin), metode setoran hafalan surat yang kurang  terprogram, serta  

kurang  diadakannya pengulangan kembali surat-surat yang telah dihafal oleh 

peserta didik (muraja’ah), atau faktor lain yang belum banyak diketahui oleh 

para pendidik dan orang tua. 
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Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Muhammadiyah Al-Kautsar 

merupakan Sekolah Dasar yang menerapkan kegiatan belajar mengajar dari 

pagi sampai sore atau full day school, yang memadukan antara kurikulum 

pendidikan Pondok Pesantren dengan kurikulum pendidikan konvensional. 

Salah satu materi pelajaran penting dari SDIT Al-kautsar adalah Tahfidzul 

Qur’an. Mempelajari dan mengajarkan Tahfizul Qur’an bukanlah pekerjaan 

yang mudah. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi hafalan Al-

Quran terutama pada tingkat anak-anak  yang oleh orang tua atau para 

pendidik belum banyak mengetahui sehingga mereka sulit menemukan 

metode yang tepat untuk megajarkan pada anak-anak didiknya.  

Dari permasalahan di atas penulis ingin lebih lanjut mengetahui 

penerapan metode ” tasmur” pada pembelajaran tahfidzul Qur’an yang 

diterapkan di SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar . Dengan demikian dalam 

penulisan skripsi ini penulis mengambil judul: PENERAPAN METODE 

”TASMUR” PADA PEMBELAJARAN TAHFIDZUL QUR’AN DI SDIT 

MUHAMMADIYAH AL-KAUTSAR KARTASURA TAHUN AJARAN 

2009/2010. Mengingat penelitian ini belum pernah dilakukan khususnya di 

sekolah ini. Sedangkan yang akan menjadi obyek penelitian adalah siswa kelas 

III SDIT Al-Kautsar .  

Adapun alasan pemilihan objek penelitian yaitu siswa kelas III karena 

pada kelas III ini mayoritas peserta didik sudah mulai bisa membaca Al-

Qur’an secara individu. Sekolah ini juga menjadi alternatif sebagian 

masyarakat Kartasura dan sekitarnya untuk pendidikan putra putrinya 
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B. Penegasan Istilah 

Skripsi ini berjudul, “Penerapan Metode TASMUR Pada 

Pembelajaran Tahfidzul Qur’an di SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar 

Kartasura Tahun Ajaran 2009/2010. ” Penulis merasa perlu menegaskan 

istilah-istilah pembentuk judul dalam skripsi ini untuk menghindari terjadinya 

kekeliruan dalam mengartikan istilah dalam judul. Sebab, diasumsikan 

bermula dari kekeliruan dalam mengartikan istilah-istilah dalam judul tersebut 

akan memunculkan pengertian yang bukan dimaksudkan oleh penulis. 

Adapun penjelasan mengenai istilah-istilah pembentuk judul tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Penerapan 

Proses, penetapan, pemasangan, praktek ( KBBI, 2007: 19).  

2. Metode Tasmur 

Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu 

pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang 

sistematis untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai 

tujuan yang ditentukan. yang teratur dan sistematis untuk pelaksanaan 

sesuatu; cara kerja (KBBI, 2002: 740).  

Tasmur merupakan metode singkatan dari metode-metode dalam 

pembelajaran tahfidzul Qur’an yang terdiri dari: Metode Talqin, Metode 

Setoran, dan Metode Muraja’ah. Agar lebih dapat dimengerti, akan 

penulis uraikan sebagai berikut:  
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a. Metode Talqin 

 Metode Talqin adalah sebuah penyajian materi kurikulum atau 

pelajaran dengan cara membacakan langsung kepada murid. 

Pembacaan guru kepada murid dengan hafalan. Guru sudah tidak 

menggunakan teks, tapi sudah menghafalnya pula. Adanya tulisan 

hanya untuk mengecek saat murid lupa atau ragu-ragu. (Rudi Hartono, 

2006: 31) 

b. Metode setoran (Hifdzil Jadid) 

 Yang dimaksud metode setoran (Hifdzil Jadid) adalah setoran yang 

dilakukan oleh para santri dengan hafalan baru. (Buku Panduan 

Ma’had Isy Karima Pakel, Gerdu, Karangpandan, Karanganyar) 

c. Muraja’ah Kulliyah 

Yang dimaksud Muraja’ah Kulliyah adalah mengecek hafalan 

seseorang secara menyeluruh. Ini dilakukan oleh Rasulullah di depan 

malaikat Jibril setiap tahun, yaitu pada bulan Ramadhan. Dan ini juga 

menjadi tradisi yang turun-temurun di kalangan sahabat. (Rudi 

Hartono, 2006: 33) 

Jadi yang dimaksud metode tasmur adalah cara yang teratur dan 

sistematis yang digunakan untuk mempermudah dalam pelaksanaan 

menghafal Al-qur'an dengan menggunakan tiga cara yaitu talqin, 

setoran dan muroja'ah. 

 

 



 

 
 

9

3. Pembelajaran Tahfidz Al-Qur’an 

Pembelajaran dapat diberi arti sebagai setiap upaya sisematik dan 

disengaja oleh pendidik kepada peserta didik untuk menciptakan kondisi-

kondisi agar peserta didik melakukan kegiatan belajar. (Sudjana, 2001: 8) 

Tahfidz berasal dari Bahasa Arab  َظففَظُ  –ححفْظًا –يح  yang berarti 

menghafal, sedangkan hafalan sendiri apa yang sudah masuk diingatan dan 

dapat mengucapkan tanpa melihat surat/ buku (Poerwodarminto, 1976: 

338). Sedangkan Al-Qur’an adalah firman Allah yang diturunkan kepada 

Nabi Muhammad SAW yang bersifat mu’jizat dengan sebuah surat dari 

padanya yang beribadat bagi yang membacanya (Munawar Khalil, 1998: 

169). 

 Jadi Pembelajaran Tahfidz Al-Qur’an adalah upaya yang sistematik 

dan disengaja oleh pendidik kepada peserta didik agar dapat memasukan 

ayat-ayat Al-Qur’an diingatan, dan dapat mengucapkan diluar kepala tanpa 

melihatnya. 

Dengan demikian yang dimaksud dengan ”Penerapan Metode 

”Tasmur” Pada Pembelajaran Tahfidzul Qur’an Kelas III di SDIT 

Muhammadiyah Al-Kautsar Kartasura” adalah usaha mempelajari dan 

menyelidiki kegiatan, atau proses tentang pelaksanaan metode ”tasmur” 

pada pembelajaran tahfidzul Qur’an dan solusi terhadap permasalahan 

yang muncul yang berkenaan dengan proses pelaksanaan tahfidzul Qur’an 

yang ada di kelas III SDIT Al-Kautsar Kartasura. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka penelitian ini bertujuan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan metode ”tasmur” pada pembelajaran tahfidzul 

Qur’an  kelas III dengan materi Juz ’Amma di SDIT Muhammadiyah Al-

Kautsar Kartasura tahun ajaran 2009/2010? 

2. Apa sajakah faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan 

tahfidzul Qur’an kelas III di SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar Kartasura 

tahun ajaran 2009/2010?  

 

D. Tujuan dan Manfaat  

1.   Tujuan 

Dalam penelitian yang akan penulis laksanakan di SDIT Muhammadiyah 

Al-Kautsar Kartasura ini mempunyai tujuan yaitu untuk Mengetahui 

pelaksanaan metode ”tasmur” pada pembelajaran tahfidzul Qur’an  kelas 

III dengan materi Juz ’Amma dan apa faktor-faktor pendukung dan 

penghambat dalam pelaksanaan tahfidzul Qur’an kelas III di SDIT 

Muhammadiyah Al-Kautsar Kartasura. 

2. Manfaat 

Manfaat Secara Teoritis 

Menambah Khasanah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya 

dan bagi pembaca pada umumnya tentang pelaksanaan metode ”tasmur” 
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pada pembelajaran tahfidzul Qur’an di SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar 

Kartasura. 

Manfaat Secara Praktis 

Bagi Instansi terkait (SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar Kartasura) 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, kritik 

dan saran untuk meningkatkan kualitas kemampuan guru dalam mengelola 

proses belajar mengajar sehingga pengaruhnya terhadap siswa dalam 

belajar nampak lebih jelas. 

 

E. Studi Pustaka 

Kajian pustaka merupakan uraian singkat tentang hasil-hasil penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah-masalah yang sejenis, 

sehingga diketahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti. Selain itu juga 

berupa buku yang telah diterbitkan. Kajian pustaka ini berfungsi sebagai dasar 

otentik tentang orisinalitas atau keaslian penulisan (Sumantri dkk: 2002:23). 

  Sebelum penelitian ini dilakukan, memang sudah ada penelitian-penelitian 

yang sejenis, akan tetapi dalam hal tertentu penelitian ini menunjukkan 

perbedaan. Berikut ini di antara penelitian sebelumnya yang dapat penulis 

dokumentasikan sebagai tinjauan pustaka: 

1.  Edi Sumianto (UMS, 2008) dengan judul "Efektifitas Metode 

”TASMUR” Pada Pembelajaran Tahfidzul Qur’an di Sekolah 

Dasar Islam Terpadu Ar-Risalah Surakarta Tahun Ajaran 

2007/2008". Penelitian ini menemukan kesimpulan penting bahwa 
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Tingkat efektivitas metode TATSMUR pada pembelajaran tahfidzul 

Qur’an di SDIT Ar-Risalah cukup baik, baik secara kualitas maupun 

kuantitas. Hal ini berdasarkan kriteria ketuntasan minimal, yaitu 

prosentase ketuntasan jumlah siswa yang menggunakan metode 

TATSMUR adalah 93,75 %, dibandingkan dengan siswa yang 

menggunakan metode pembanding yang mempunyai prosentase 

ketuntasan 90 %.   

2. Anida Min Firqotin Najiyah (UMS, 2005), telah mengadakan 

penelitian dengan judul:" Studi Kritis Metode Menghafal di Pondok 

Pesantren Nurul Qur'an Kali Putih Tempuran Magelang". 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode yang dipakai oleh 

ustadz/ustadzah di Pondok Pesantren tersebut adalah hanya 

menggunakan metode tahsin dan tasmi'. 

3. Misbakhul Munir (UMS, 2005) dengan judul:"Strategi Pembelajaran 

Tahfizh Al-Qur'an Ma'had Isy Karima Pakel, Gerdu Karang 

Pandan, Karanganyar". Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi 

yang digunakan di Ma'had Isy Karima ada sembilan strategi, yaitu: 

a. Hifzhul jaded (Hafalan baru) 

b. Muroja'ah hifzhul jadid( Mengulangi hafalan baru) 

c. Muroja'ah juz'iyah ( Mengulangi perjuz) 

d. Tashisul hifz wa tilawah (Pembenaran hafalan dan bacaan) 

e. Muroja'ah 'ammah (Pengulangan secara umum) 

f. Musabaqoh hifzhul qur'an (Perlombaan hafalan al-qur'an) 
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g. Menjaga dan merawat hafalan 

h. Evaluasi hafalan 

i. Ujian akhir tahfizh (UAT). 

Berdasarkan beberapa tinjauan pustaka di atas, menurut sepengetahuan 

penulis, belum ada seorang pun yang meneliti di SDIT Muhammadiyah Al-

Kautsar, khususnya meneliti tentang penerapan metode “tasmur” dalam 

menghafal  Al-Qur’an di sekolah tersebut, sehingga penulis tertarik untuk 

meneliti hal tersebut dengan judul:" Penerapan Metode ”TASMUR” Pada 

Pembelajaran Tahfidzul Qur’an di SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar  

Kartasura Tahun Ajaran 2009/2010. Dengan demikian, masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini memenuhi unsur kebaharuan. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), 

sebab penelitian ini berdasarkan data-data yang dikumpulkan dari 

lapangan oleh peneliti secara langsung. Bila ditinjau dari variabel 

penelitian, maka penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

tulisan dari orang atau pelaku yang diamati (Moleong, 1990:33). 
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2. Metode Penentuan Subjek 

 Mengenai jenis penentuan subyek, dalam penelitian ini penulis 

menggunakan jenis penentuan objek dengan jenis : Populasi, dikarenakan 

subyek yang penulis teliti tidak lebih dari 100 siswa, yaitu kelas III SDIT 

Muhammadiyah Al-Kautsar  Kartasura yang berjumlah kurang dari 100, 

yaitu 63 siswa , maka sesuai dengan teori di atas subjek dapat diambil 

semua, dan tidak memerlukan sampel atau pengambilan sebagian 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian ( Suharsimi 

Arikuntoro, 1992:115). Menurutnya juga : "Apabila subjeknya kurang dari 

100, maka dapat diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi. Apabila subjeknya lebih dari 100, maka dapat diambil 

antara populasi 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasi yang ada. Atau 

menurut ilmuwan lain populasi adalah semua individu untuk siapa 

kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari sampel itu hendak 

digeneralisasikan (Sutrisno Hadi, 1986: 70). 

Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti (Arikunto, 1998:120). Sampel yang baik adalah sampel yang 

representatif, artinya sampel tersebut mewakili populasi. 

Dalam penelitian yang akan penulis laksanakan subjek yang diteliti 

yaitu kelas III berjumlah kurang dari 100, yaitu 63 siswa. Maka sesuai 

dengan teori di atas subjek dapat diambil semua, dan tidak memerlukan 

sampel atau pengambilan sebagian. 
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4. Metode Pengumpulan  data 

 Dalam skripsi ini, penulis akan menggunakann beberapa tehnik 

untuk mengumpulkan data di lapangan. Adapaun tehnik-tehnik tersebut 

berupa: 

a. Observasi 

 observasi ialah metode pengumpulan data secra sistematis melalui 

pengamatan terhadap fenomena yang diteliti ( Hariwijaya, 2004: 44). 

 Dalam penelitian ini observasi dilakukan di SDIT Muhammadiyah 

Al-Kautsar Kartasura. Observasi atau pengamatan dilakukan guna 

menggali data yang bertalian dengan pelaksanaan penerapan metode 

menghafal Al-Quran di SDIT  tersebut.  

b. Wawancara 

  Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu (Moleong, 

2000:135) 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan melalui pendekatan 

dengan menggunakan petunjuk umum wawancara. Jadi peneliti 

membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dinyatakan 

dalam proses wawancara. Petunjuk  wawancara berisi petunjuk secara 

garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar 

pokok-pokok yang direncanakan dapat tercakup seluruhnya. 

Pelaksanaan wawancara dan urutan pertanyaan disesuaikan dengan 

keadaan responden dalam konteks wawancara sebenarnya. 
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 Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh data-data 

tentang pelaksanaan penerapan metode menghafal Al-Quran, faktor-

faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan menghafal Al-

Qur’an sekaligus pemecahannya. Adapun yang diwawancarai 

kaitannya dengan penelitian ini adalah kepala sekolah ustadz yang 

mengampu materi tahfizh serta pihak lain yang bersangkutan dengan 

penelitian ini. 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan menyalin dan 

mencatat langsung dari data yang ada dalam objek penelitian 

(Arikunto, 1983: 236). Melalui metode ini penulis mengumpulkan data 

tentang kelembagaan dan keorganisasian dari SDIT Muhammadiyah 

Al-Kautsar  Kartasura, baik itu tujuan, visi-misi maupun struktur 

kepengurusan, serta gambaran secara umum keadaan siswa dan sarana 

prasarana pendukung lainnya. 

5. Metode Analisis Data 

Tehnik analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 

a. Induktif 

Induktif adalah cara berpikir dengan berangkat dari fakta-takta 

khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta 

khusus dan peristiwa-peristiwa yang konkret tersebut ditarik generalisasi 

yang sifatnya umum (Hadi, 1987: 42). Penulis menggunakan pendekatan 
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berpikir induktif untuk menganalisis data-data yang konkret yang 

diperoleh dari observasi di lapangan seperti letak geografis, keadaan 

gedung madrasah, penerapan metode tasmur pada pembelajaran 

tahfizhul Qur'an pada siswa kelas III SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar 

Kartasura, kemudian dari data-data yang berhasil dikumpulkan oleh 

penulis tersebut akan dibuat suatu kesimpulan yang sifatnya umum. 

b. Deduktif 

 Deduktif yaitu cara berpikir yang berangkat dari pengetahuan yang 

sifatnya umum tersebut hendak menilai suatu kejadian yang sifatnya 

khusus (Hadi, 1987: 42). Dari pernyataan tersebut yang dimaksud 

dengan metode deduktif yang dipergunakan oleh penulis adalah 

membuat analisis atau kesimpulan yang berpangkal dari dalil-dalil atau 

pengetahuan yang bersifat umum untuk dijadikan dasar membuat 

kesimpulan yang bersifat khusus yaitu data tentang penerapan metode 

tasmur pada pembelajaran tahfizhul Qur'an pada siswa kelas III SDIT 

Muhammadiyah Al-Kautsar Kartasura. Selain memperggunaakan 

pendekatan induktif dan deduktif, penulis juga mempergunakan metode 

diskriptif kualitatif yang terdiri dari tiga kegiatan, yaitu pengumpulan 

data sekaligus reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan/verivikasi (Miles & Haberman, 1992: 16). . 

 Untuk memperjelas pengertian dari ketiga komponen utama dalam 

analisis data tersebut, maka penulis jelaskan satu persatu sebagai berikut: 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 
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 Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, 

penyederhanaan dan abstraksi data kasar dalam catatan lapangan (filed 

note). Proses ini berlangsung terus-menerus selama pemeriksaan 

penelitian, bahkan dilaksanakan sebelum proses pengumpulan data. 

Reduksi data dimulai sejak peneliti memutuskan tentang kerangka 

kerja konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian dan 

pendekatan pengumpulan data yang akan digunakan. 

 Selama proses penelitian atau pengumpulan data akan terjadilah 

tahapan reduksi berikutnya, yaitu membuat data yang diperlukan, 

memusatkan data yang diperoleh untuk mengantarkan kepada 

kesimpulan dan menentukan batas-batas permasalahan.  

b. Sajian Data 

 Sajian data adalah sekumpulan informasi tersusun  yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Dalam penyajian data meliputi berbagai jenis metrik, gambar 

atau skema, jaringan kerja atau keterkaitan kegiatan dan tabel. Semua 

ini dilakukan untuk merakit informasi secara teratur supaya mudah 

dipahami dalam bentuk yang terpadu.  

c. Penarikan Kesimpulan 

 Penarikan kesimpulan adalah suatu proses dimana suatu analisis 

(reduksi data atau sajian data) yang dilakukan semakin lama semakin 

jelas. Mulai dari proses pengumpulan data penelitian, seorang peneliti 

harus tanggap terhadap segala sesuatu yang ditemukan di lapangan, 
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mulai menyusun pola-pola arahan, sebab-akibat dan porsi yang sesuai 

terhadap penelitian yang dilaksanakan. Penarikan kesimpulan juga 

perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung yang berupa suatu 

pengulangan  pemikiran kedua yang meluncur dengan cepat dan 

terlintas dalam pemikiran peneliti pada saat menulis.  

 Ketiga komponen utama  dalam menganalisis data tersebut   

bersifat interaktif yang merupakan satu kesatuan dan saling 

menjelaskan. Berdasarkan eratnya  kaitan dari ketiga komponen utama 

tersebut, maka dalam analisis data penelitian di SDIT  Muhammadiyah        

Al-Kautsar  Kartasura ini juga menggunakan analisis interaktif 

(interaktive model of analisis). 

 

G. Sistematika Penulisan 

Bab I. Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, penegasan 

istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, 

metode penelitian  dan sistematika penulisan. 

Bab II. Landasan Teori Tentang Metode Menghafal Al-Qur’an Berisi 

tentang: Metode Menghafal Al-Quran, Materi dan Metode Menghafal Al-

Qur’an, dasar dan tujuan menghafal Al-Qur'an, Faktor-faktor yang 

mempengaruhi dalam menghafal Al-Quran, , Evaluasi Tahfidzul Qur’an. 

Bab III. Gambaran umum SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar 

Kartasura, dan Metode menghafal Al-Quran di SDIT Muhammadiyah Al-

Kautsar Kartasura, meliputi kondisi umum SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar 
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Kartasura, latar belakang historis berdirinya, letak geografis, visi dan misi, 

keunggulannya, kurikulum, keadaan guru dan murid, sarana dan prasarana dan 

pelaksanaan (penerapan)  metode ”tasmur” dalam menghafal Al-Quran. 

Bab IV. Analisis data tentang pelaksanaan/penerapan metode 

”tasmur” pada pembelajaran tahfidzul Qur’an di SDIT Muhammadiyah Al-

Kautsar Kartasura.  

Bab V. Penutup, meliputi: kesimpulan, saran dan kata penutup. 




