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METODE PEMBELAJARAN KELAS TAHFIDZ AL-QUR’AN 

DI SMP MUHAMMADIYAH 6 SURAKARTA 

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 

Abstrak 

Pada penelitian yang dilakukan di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta masih terdapatnya 

siswa yang membaca Al-Quran kurang lancar dan dilihat dari hasil prestasi siswa dalam 

membaca Al-Quran kurang maksimal. Maka untuk meningkatkan prestasi siswa dalam 

membaca Al-Quran dengan mengadakan program kelas Tahfidz Al-Quran. Rumusan 

masalah pada penelitian ini yaitu Metode apa yang digunakan dalam pembelajaran kelas 

Tahfidz Al- Qur’an di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta dan Bagaimana cara 

meningkatkan keberhasilan siswa terhadap pembelajaran kelas Tahfidz Al-Qur’an di 

SMP Muhammadiyah 6 Surakarta. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendiskripsikan 

metode yang digunakan dalam pembelajaran kelas Tahfidz Al-Qur’an di SMP 

Muhammadiyah 6 Surakarta dan untuk mendiskripsikan tingkat keberhasilan metode 

pembelajaran kelas Tahfidz Al-Qur’an di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta. Jenis 

penelitian ini yaitu penelitian lapangan di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta dan 

pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sumber 

data pada penelitian ini dari hasil wawancara dengan Bapak Hastono Nur Wahyudi 

S.PdI. Sedangkan subjek pada penelitian ini yaitu guru dan siswa dan objek pada 

penelitian ini yaitu penerapan metode yang digunakan dalam pembelajaran kelas 

Tahfidz Qur’an serta keberhasilan menggunakan metode pembelajaran kelas Tahfidz 

Qur’an .Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Peneliti menulis analisis data dengan cara reduksi data, display data dan 

verifikasi data. Analisis data digunakan dengan deduktif. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa terdapatnya peningkatan siswa dalam membaca Al-Quran dan meningkatnya 

siswa dalam hafalan ayat Al-Quran serta nilai prestasi siswa juga mengalami 

peningkatan.   

Kata Kunci: Metode Pembelajaran, Tahfidz Al-Quran. 

Abstract 

In the research conducted at SMP Muhammadiyah 6 Surakarta, there were still students 

who read the Koran less fluently and it was seen from the students' achievement in 

reading the Koran that it was not optimal. So to improve student achievement in reading 

the Al-Quran by holding a Tahfidz Al-Quran class program. The formulation of the 

problem in this study is what methods are used in the learning of the Tahfidz Al-Qur'an 

class at SMP Muhammadiyah 6 Surakarta and how to improve students' abilities towards 

learning in the Tahfidz Al-Qur'an class at SMP Muhammadiyah 6 Surakarta. The 

purpose of this research is to describe the method used in the learning of the Tahfidz Al-

Qur'an class at SMP Muhammadiyah 6 Surakarta and to describe the improvement in the 

ability of the learning methods in the Tahfidz Al-Qur'an class in SMP Muhammadiyah 6 

Surakarta. This type of research is field research at SMP Muhammadiyah 5 Surakarta 

and the approach used in this study is a qualitative approach. Sources of data in this 

study were the results of interviews with Mr. Hastono Nur Wahyudi S.PdI. While the 

subjects in this study were teachers and students and the object in this study was the 

application of the methods used in the Tahfidz Qur'an class learning and believed in 

using the Tahfidz Qur'an classroom learning method. Data research techniques on 

interviews, observation and documentation. Researchers write data analysis by means of 

data reduction, data display and data levers. Data analysis was used deductively. The 
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results showed that the increase in the increase of students in reading Al-Quran and 

students in reading Al-Quran verses and student achievement scores also increased. 

Keywords: Learning Methods, Tahfidz Al-Quran. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar untuk menumbuhkembangkan potensi sumber daya 

manusia atau peserta didik dengan cara mendorong hasil kegiatan belajar. Menurut Robino Rubiyanto, 

pendidikan merupakan iteraksi antara peserta didik dengan pendidikan yang dapat berlangsung dalam 

keluarga, sekolah maupun masyarakat (lingkungan sosial budaya).1 Sedangkan menurut Suprapti, 

pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang berfikir bagaimana 

menjalani kehidupan dunia ini dalam rangka mempertahankan hidup dan penghidupan manusia yang 

mengemban tugas dari sang kholiq untuk beribadah.2 

Di Indonesia, umat Islam khususnya para penghafal Al-Qur’an jumlahnya masih sangat sedikit, 

dilihat dari perbandingan jumlah umat Islam yang sampai jutaan, akan tetapi para penghafal hanya 

sekelompok kecil tidak sampai setengahnya. Hal ini bisa jadi karena tidak adanya semangat untuk 

menghafal Al-Qur’an dan juga bisa jadi tidak adanya metode yang tepat untuk menghafal Al-Qur’an. 

SMP Muhammadiyah 6 Surakarta merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program 

pendidikan selama tiga tahun berdasarkan kurikulum KTSP. SMP Muhammadiyah 6 Surakarta disebut 

sebagai salah satu sekolah swasta terbaik berdasarkan prestasi dan tingkat popularitas di masyarakat. 

Berbagai program unggulan ditawarkan di sekolah tersebut, seperti kelas Bakat Ekstrakulikuler dan kelas 

Khusus (Fullday), dan kelas Tahfdiz Al-Qur’an. Dengan dukungan sarana dan prasarana yang bagus dan 

lengkap sesuai kebutuhan, SMP Muhammadiyah 6 Surakarta bercita-cita untuk mewujudkan manusia 

yang beriman, tertib, cerdas, dan terampil.  

Kelas Tahfidz Al-Qur’an yang merupakan salah satu program yang diadakan di SMP 

Muhammadiyah 6 Surakarta, adalah salah satu upaya sekolah untuk mewujudkan manusia yang beriman 

dan bertaqwa. Dalam pelaksanaan pembelajaran Tahfidz Al-Qur’an, sekolah. Metode pembelajarannya 

bervariasi tidak terpaku dengan satu metode agar siswa tidak bosan dan lebih bersemangat dalam 

menghafal Al-Qur’an. 

Permasalahan selanjutnya merupakan masalah metode yang dipakai dalam pembelajaran. Metode 

adalah rencana menyeluruh yang digunakan dengan menyajikan materi pelajaran secara teratur. 

                                                                   
1RubinoRubiantoDkk. 2003.LandasanPendidikan. Surakarta: UMS Press. 
2Suprapti. 2013. PengantarPendidikan.Sukoharjo: FATABAPRESS. 
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Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami 

objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Fungsi metode sebagai alat untuk mencapai tujuan. 

Pengetahuan tentang metode-metode mengajar sangat diperlukan oleh para pendidik, sebab berhasil atau 

tidaknya siswa belajar sangat bergantung pada tepat atau tidaknya metode mengajar yang digunakan oleh 

guru. 

Metode merupakan sistematika umum bagi pemilihan, menyusun serta menyajikan meteri 

pembelajaran. Ketepatan memilih metode inilah yang sering kali masih menjadi problem dalam dunia 

pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran tahfidz Al-Qur’an yang mana sangat membutuhkan metode 

pembelajaran yang efektif dan efisien, tepat dan cepat guna meningkatkan hasil hafalan siswa yang baik. 

Dalam kegiatan pembelajaran tahfid Al-Qur’an tidak semudah kegiatan pembelajaran mata pelajaran 

umum.  

Pembelajaran tahfidz Al-Qur’an lebih menekankan pada kemampuan anak dalam menghafal dan 

proses ini tidak mudah jika tidak adanya metode yang tepat dan sistematis. Kemudian tidak adanya buku 

panduan khusus tentang tahfidz Al-Qur’an juga menjadi salah satu penghambat proses pembelajaran, 

khususnya mengenai capaian yang jelas dalam hafalan para siswa. Akhirnya siswa hanya menghafal 

sedapatnya saja. Selain dari pada itu dukungan orang tua juga menjadi salah satu faktor penting dalam 

progam pembelajaran tahfidz Al-Qur’an. Orang tua juga harus ikut serta membimbing ulang hafalan anak 

di rumah dan selalu memberikan memotivasi. Di sini peran guru yang bekerjasama dengan orang tua dan 

lingkungan sekitar harus bisa menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif demi kelancaran belajar 

siswa. 

Dalam pembelajaran Tahfidz yang ada selama ini, yang diperhatikan hanya bagaimana kemampuan 

siswa dalam menghafal dan menambah hafalan, belum terfikirkan bagaimana caranya untuk menetapkan 

hafalan agar tidak mudah hilang. Dalam hal pembelajaran Tahfidz Al-Qur’an selain kemampuan daya 

ingat dari masing-masing siswa, motivasi dari orang tua menjadi penunjang untuk berhasilnya proses 

pembelajaran Tahfidz. Tetapi dalam kenyataannya sebagian besar orang tua siswa banyak yang tidak 

memperdulikan hal itu sehingga siswa menghafal hanya di Sekolah/Madrasah tanpa adanya bimbingan 

ulang di rumah. 

Di lihat dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitin dengan 

judul “Metode Pembelajaran Kelas Tahfidz Al-Qur’an di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta” 

karena sekolah tersebut merupakan satu-satunya Sekolah formal di Surakarta yang mengadakan program 

kelas Tahfidz Al-Qur’an. Disamping itu penelitian dengan judul tersebut belum pernah ada di SMP 

Muhammadiyah 6 Surakarta. Dengan dibekali rumusan masalah yaitu: (1) Metode apa yang digunakan 

dalam pembelajaran kelas Tahfidz Al- Qur’an di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta? (2) Bagaimana 
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tingkat keberhasilan siswa terhadap pembelajaran kelas Tahfidz Al-Qur’an di SMP Muhammadiyah 6 

Surakarta? 

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu: 

(1) Untuk mendiskripsikan metode yang digunakan dalam pembelajaran kelas Tahfidz Al-Qur’an di SMP 

Muhammadiyah 6 Surakarta. (2) Untuk mendiskripsikan tingkat keberhasilan metode pembelajaran kelas 

Tahfidz Al-Qur’an di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta. 

2. METODE  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Karena, penelitian ini berdasarkan 

data-data yang diperoleh dari lapangan secara langsung, yaitu di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta. Pada 

dasarnya penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis yang ada di dalam 

masyarakat.3 

Pendekatan yang digunakan penulis dalamKpenelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. 

Pendekatan deskriptif pada umumnya dilakukan untuk menjelaskan secara sistematis fakta pada suatu 

objek, fenomena, atau setting sosial yang dituangkan dalam bentuk suatu tulisan yang bersifat naratif. 

Artinya, data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar bukan angka-angka.4 Dataakualitatif 

membantu penulis dalam memahamiaalur peristiwa secara kronologis, menilai sebabaakibat dalam ruang 

lingkup pemikiran orang-orang setempat, dan memperolehaapenjelasan yang lengkap dan bermanfaat. 

Penelitian ini dilakukan di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta. Peneliti melakukan penelitian di 

sekolah ini karena beberapa pertimbangan, yaitu peneliti sudah banyak mengetahui kondisi di sekolah 

tersebut dan sekolah ini juga masih menggunakan kurikulum KTSP. 

Subjek dalam penelitian ini yaitu Kepala sekolah SMP Muhammadiyah 6 Surakarta, guru yang 

membimbing kelas tahfidz, dan para siswa yang sedang menjalani proses menghafal Al-Qur’an. 

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Informan yaitu Kepala sekolah 

SMP Muhammadiyah 6 Surakarta, guru pembimbing  yang bertanggung jawab di kelas Tahfidz, dan 20 

siswa campuran untuk kelas Tahfidz Al-Qur’an yang sedang menjalani proses menghafal Al-Qur’an. (2) 

Tempat, dokumen dan peristiwa berlangsungnya kegiatan menghafal al-Qur’an, yaitu di SMP 

Muhammadiyah 6 Surakarta. 

Dalam penelitian ini, penulis dalam mengumpulkan data-data di lapangan akan menggunakan 

beberapa metode, yaitu: (1) Metode Observasi. Penelitian ini menggunakan observasi partisipan yang 

                                                                   
3Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006),hlm.28. 

 
4Djam’an Satori & Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2013),hlm.28. 
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dilakukan di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta. Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan data yang 

berkaitan dengan penerapan metode menghafal al-Qur’an, faktor-faktor pendukung dan penghambat 

dalam menghafal Al-Qur’an, serta tingkat keberhasilan metode menghafal Al-Qur’an di SMP 

Muhammadiyah 6 Surakarta. (2) Metode Wawancara. Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan 

adalah wawancara sistematik yaitu dengan cara membuat kerangka dan garis besar pokok pertanyaan 

yang akan ditanyakan. Hal ini bertujuan untuk memfokuskan isi pertanyaan agar sesuai dengan kebutuhan 

dan tidak keluar jalur penelitian. Adapun pelaksanaan wawancara menyesuaikan responden. (3) Metode 

Dokumentasi. Analisis dokumen dalam penelitian ini akan dilakukan terhadap semua informasi yang 

tertulis yang meliputi sejarah berdirinya SMP Muhammadiyah 6 Surakarta, data siswa di kelas Tahfidz, 

dan foto atau gambar yang berhubungan dengan kegiatan Tahfidz Al-Qur’an. (4) Metode Analisis Data. 

Setelah data terkumpul, kemudian akan dilakukan analisis data. Dalam analisis data, penulis 

menggunakan metode deskriptif kualitatif yang terdiri dari empat kegiatan yaitu pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Secara rinci penyajian data dalam metode 

deskriptif kualitatif adalah sebagai berikut: (a) Setelah data terkumpul maka akan dilakukan reduksi data, 

yaitu menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak diperlukan. (b) Data yang direduksi akan 

disajikan dalam bentuk narasi. (c) Penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan pada tahap kedua. 

Penarikan kesimpulan dari hasil analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode induktif. Induktif 

adalah cara berfikir yang berangkat dari fakta atau pengalaman nyata (ucapan atau perilaku subjek 

penelitian atau situasi lapangan) untuk merumuskan teori.5 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Metode Pembelajaran Kelas Tahfidz Al-Qur’an di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta 

Metode pembelajaran kelas Tahfidz Al-Qur’an di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta tahun 

pelajaran 2019/2020 yang diterapkan guru pendidikan agama Islam adalah metode muraja’ah, metode 

talaqqi, dan metode takrir. Adapun di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta ini kelas yang didalamnya 

harus bisa membaca Al-Qur’an. Kelas Tahfidz di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta merupakan 

program sekolah yang disetujui oleh kepala sekolah SMP Muhammadiyah 6 Surakarta. Kelas Tahfidz 

biasanya dilakukan pagi hari sebelum pembelajaran dimulai. 

Kelas Tahfidz Al-Qur’an di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta memiliki metode pembelajaran 

sendiri yang berbeda. Adapun secara khusus metode pembelajaran tersebut yaitu, 1) Metode 

Muraja’ah (mengulang-ngulang hafalan dan harus dipahami sebagai satu paket yang tidak terpisahkan 

dari kegiatan menghafal). 2) Metode Talaqqi (peserta didik menyetorkan hafalan surat kemudian 

ustadz menyimak bacaannya). 3) Metode Takrir (Takrir dimaksudkan untuk menjaga hafalan agar 

                                                                   
5Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2010),hlm 335. 
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tidak terjadi kelupaan). Proses menghafal Al-Qur’an pada umumnya dilakukan melalui 

pembimbingan seorang guru tahfidz. Adapun beberapa metode yang biasanya dilakukan dalam 

bimbingan tersebut, yaitu Bin-Nazhar (membaca dengan cermat ayat-ayat Al-Qur’an yang akan di 

hafal dengan melihat mushaf Al-Qur’an secara berulang-ulang), Tahfizh (menghafal sedikit demi 

sedikit ayat-ayat Al-Qur’an yang telah dibaca berulang-ulang), Talaqqi (menyetorkan atau 

memperdengarkan hafalan yang baru kepada seorang guru atau ustadz untuk mengetahui hasil 

hafalan), Takrir (mengulang hafalan yang sudah pernah dihafal), Tasmi’ (mendengarkan hafalan 

kepada orang lain baik kepada perseorangan maupun kepada jamaah). 

Dari ketiga metode pembelajaran Kelas Tahfidz Al-Qur’an di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta 

masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang membuat ketiga metode tersebut tidak bisa 

berdiri sendiri. 1) metode muraja’ah,  kelebihan metode ini adalah kegiatan hafalan siswa menjadi 

terprogram. Kekurangan dari metode ini adalah siswa kurang memahami tajwid dan juga 

makhrajnya2) Metode Tallaqi, kelebihan metode ini adalah memudahkan ustadz pembimbing untuk 

mengetahui bacaan Al-Qur’an masing-masing peserta didik. Kekurangan dari metode ini adalah 

jumlah peserta didik yang banyak dan beragamnya kemampuan membaca Al-Qur’an peserta didik 

membuat ustadz pembimbing kerepotan dalam melakukan pembimbingan. 3) Metode Takrir, 

kelebihan dari metode ini adalah meningkatkan ingatan hafalan peserta didik, memperkokoh hafalan 

yang pernah dihafal oleh peserta didik. Kekurangan dari metode ini adalah ketika terjadi kesalahan 

dalam mengulang hafalan dengan sendiri, kemudian membutuhkan waktu yang lama, jadi harus terus 

menerus mengulang. 

3.2 Keberhasilan Metode Pembelajaran Kelas Tahfidz Al-Qur’an di SMP Muhammadiyah 

Surakarta 

3.2.1. Evaluasi pembelajaran Al-Qur’an, mengenai keberhasilan di SMP Muhammadiyah 6 

Surakarta 

Sekolah mempunyai target hafalan untuk semua siswanya yaitu dalam satu tahun minimal 

hafal juz 30. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya target ini bersifat fleksibel artinya tidak 

menjadi tolak ukur untuk kenaikan ataupun kelulusan. Karena sekolah berpedoman untuk 

tidak terlalu membebani siswa dalam menghafal serta dalam menghafal harus dilandasi 

dengan keikhlasan bukan paksaan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan metode 

pembelajaran Kelas Tahfidz Al-Qur’an di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta, penulis 

mengambil contoh satu kelas putri yang sedang menjalani program tahfidz Al-Qur’an di 

masjid. 

3.2.2. Fungsi Evaluasi Pembelajaran dan Indikator Keberhasilan Pembelajaran Tahfidz Al-Qur’an di 

SMP Muhammadiyah 6 Surakarta 
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Indikator keberhasilan di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta memiliki tingkat hafalan yang 

bagus. Di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta memiliki tingkat keberhasilan pembelajaran kelas 

tahfidz al-qur’an. Pada saat proses pembelajaran tahfidz al-qur’an yang sudah dilaksanakan 

pasti sudah merancang indikator keberhasilan untuk mencapai suatu yang diinginkan dari 

pembelajaran kelas tahfidz al-qur’an tersebut. Dilihat dari indikator keberhasilan pembelajaran 

Kelas Tahfidz Al-Qur’an ini sudah sangat baik. Dan dari pihak sekolah membuat peraturan 

untuk pembelajaran Kelas Tahfidz Al-Qur’an telah dikategorikan berhasil dan harus sesuai 

dengan rekap nilai yang sudah tertera untuk siswa-siswinya. 

Namun hanya beberapa saja yang dikatakan berhasil, karena masih setengahnya dari siswa 

yang mengikuti kelas Tahfidz Al-Qur’an. Sebagian siswa ada juga yang sudah berhasil 

mencapai target yang diinginkan oleh sekolah. Dan aja juga sebagian siswa yang belum 

mencapai target yang diinginkan oleh sekolah. Hal ini terjadi karena setiap kemampuan siswa 

berbeda-beda dalam menghafal. Di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta ini sudah terbilang 

cukup baik karena, sudah mau menggerakkan siswa-siswinya mencintai Al-Qur’an dan kelak 

akan menjadi hafiz Al-Qur’an. Oleh karena itu sangat penting untuk menghafalkan Al-Qur’an 

dengan baik dan benar. 

Dalam pelaksanaannya, siswa Kelas Tahfidz Al-Qur’an di SMP Muhammadiyah 6 

Surakarta mempunyai beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses menghafal Al-

Qur’an. Adapun faktor yang dapat membantu hafalan yaitu, 1) Membanggakan kedua orang 

tua. 2) Mengejar cita-cita. 3) Berdoa kepada Allahswt. 4) Mempunyaitekad yang kuat. 5) Niat 

karena Allah swt. 6) Mendengarkan murottal al-Qur’an. 7) Motivasi dari ustadz. 8) Waktu 

yang kondusif. Sedangkan faktor penghambat hafalan yaitu,1) Bermain game online. 2) Harus 

fokus sekolah. 3) Kurang serius atau malas. 4) Melakukan perbuatan maksiat. 5) Terlalu sering 

mendengarkan musik. 

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Dari pemaparan data-data diatas terkait Metode Pembelajaran Kelas Tahfidz Al-Qur’an di SMP 

Muhammadiyah 6 Surakarta, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut: 

4.1.1 Metode Pembelajaran Kelas Tahfidz  Al-Qur’an di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta 

Kelas Tahfidz di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta adalah kelas yang didalamnya harus 

bisa mebaca Al-Qur’an. Kelas Tahfidz tersebut merupakan program sekolah yang disetujui 

oleh kepala sekolah SMP Muhammadiyah 6 Surakarta. Kelas Tahfidz biasanya dilakukan 

pagi hari sebelum pembelajaran dimulai. Setiap kelas harus membaca Al-Qur’an secara 

bersama-sama mulai dari surah An-Naba dan Seterusnya. Dan di bimbing oleh guru Tahfidz. 



 8 

Setelah melakukan Muraja’ah bersama-sama siswa harus menyetorkan hafalan masing-

masing didepan kelas. 

Adapun metode pembelajaran yang dilakukan di dalam Kelas Tahfidz al-Qur’an pada 

dasarnya adalah dengan menghafal sedikit demi sedikit ayat. Secara khusus metode 

pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut: 

4.1.1.1. Metode Muroja’ah 

Metode Muraja’ah adalah mengulang-ngulang hafalan dan harus dipahami 

sebagai satu paket yang tidak terpisahkan dari kegiatan menghafal. Di SMP 

Muhammadiyah 6 Surakarta selalu menggunakan metode ini untuk pembelajaran 

kelas Tahfidz dan dilakukan setiap pagi sebelum kegiatan belajar mengajar 

dilakukan.  

4.1.1.2. Metode Talaqqi 

Metode ini dilakukan pada saat pertama kali siswa ingin masuk ke dalam Kelas 

Tahfidz, yaitu dengan cara siswa menyetorkan hafalan surat kemudian guru 

pembimbing menyimak bacaannya. 

4.1.1.3. Metode Takrir 

Metode takrir menjadi solusi yang paling tepat untuk di terapkan di SMP 

Muhammadiyah 6 Surakarta karena sesuai dengan keadaan siswa yang ada di 

sekolah.    

4.1.2 Keberhasilan Metode Pembelajaran Kelas Tahfidz Al-Qur’an di SMP Muhammadiyah 

6 Surakarta 

Keberhasilan menghafal Al-Qur’an di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta dapat dilihat 

dari tiga metode, yaitu: metode muraja’ah, metode talaqqi dan metode takrir. Kesesuaian 

metode pembelajaran al-qur’an yang ada di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta selalu melihat 

bacaan al-qur’an. Adapun tingkat keberhasilan harus sesuai dengan target yang di inginkan 

oleh sekolah. Siswa harus hafal juz 30 dari surah An-Naba sampai surah An-Nas. Kelancaran 

dalam menghafal Al-Qur’an menjadi salah satu ingatan yang baik untuk bisa memproduksi 

hafalan dengan mudah saat dibacakan. 

SMP Muhammadiyah 6 Surakarta mempunyai target hafalan untuk semua siswanya 

yaitu dalam satu tahun minimal hafal juz 30. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya target ini 

bersifat fleksibel artinya tidak menjadi tolak ukur untuk kenaikan ataupun kelulusan. Karena 

sekolah berpedoman untuk tidak terlalu membebani siswa dalam menghafal serta dalam 

menghafal harus dilandasi dengan keikhlasan bukan paksaan. 
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Dari data yang diperoleh, penulis menyimpulkan bahwa jika dilihat dari progres atau 

tambahan hafalan, terdapat 11 siswa yang telah berhasil menghafal  juz 30 atau lebih dan 

masih ada beberapa siswa yang hafalannya masih belum sampai juz 30, sesuai dengan target 

yang telah ditetapkan sekolah yaitu minimal siswa hafal juz 30 dalam satu tahun 

pembelajaran, maka dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran Kelas Tahfidz Al-

Qur’an di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta telah dikategorikan berhasilmeskipun banyak 

faktor yang dapat mempengaruhi hafalan siswa. 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dipaparkan, ada beberapa saran dari 

penulis antara lain: 

4.2.1 Kepada Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 6Surkarta 

4.2.1.1 Perlu adanya program khusus untuk kelas Tahfidz Al-Qur’an 

4.2.1.2 Perlu adanya guru pembimbing tambahan untuk ikut dalam mengawasi peserta 

didik pada saat kelas Tahfidz Al-Qur’an berlangsung 

4.2.1.3 Perlu adanya guru dari sekolah yang ikut bertanggung jawab mengelola kelas 

Tahfidz. 

4.2.2 Kepada Ustadz Pembimbing Kelas Tahfidz Al-Qur’an 

4.2.2.1 Perlu adanya target harian untuk minimal setoran hafalan. 
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