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Adapun latar belakang penelitian ini adalah melihat dari seseorang yang 

ingin atau sedang menghafal Alquran, namun telah memiliki kesibukan tertentu, 

seperti sekolah, kuliah, atau bekerja maka akan memiliki kesibukan ganda. Karena 

itu harus melakukan strategi-strategi atau metode yang dapat mendukung dan 

sedapat mungkin menghindari segala hal yang dapat menghambat 

keberhasilannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode menghafal 

Alquran siswa pada kegiatan keagamaan tahfizul quran di MAN Insan Cendekia 

Tanah Laut yang meliputi tentang metode menghafal Alquran siswa dan faktor 

yang mempengaruhi siswa dalam menghafal Alquran siswa di MAN Insan 

Cendekia Tanah Laut.  

Subjek dalam penelitian ini adalah koordinator tahfidz, pimpinan asrama 

putri, dua orang ustadzah tahfidz dan sisiwi MAN Insan Cendekia Tanah Laut 

kelas XI dan XII. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik pengolahan data 

yang digunakan adalah koleksi data, klasifikasi data, deskriptif, editing, dan 

interpretasi data. setelah itu penulis mengadakan analisis data terhadap metode 

menghafal Alquran siswa pada kegiatan keagamaan tahfizul Quran di MAN Insan 

Cendekia Tanah Laut khususnya siswi kelas XI dan XII. Dalam hal ini penulis 

menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan 

data ke dalam bentuk kalimat atau uraian sehingga terlihat jelas bagaimana 

Metode menghafal Alquran Siswa Pada Kegiatan Keagamaan tahfizul Quran di 

MAN Insan Cendekia Tanah Laut khususnya kelas XI dan XII.  

Hasil dari penelitian ini terdapat Tiga metode yang digunakan di MAN 

Insan Cendekia Tanah Laut yakni metode wahdah (mengulang-ulang), metode 

visual (melihat tulisan) dan sima’ (mendengarkan bacaan). Akan tetapi metode 

yang benar-benar dipakai disana adalah metode wahdah dan terbukti dari siswi di 

sana yang memang banyak memakai metode tersebut Faktor yang mempengaruhi 

dalam menghafal Alquran di MAN Insan Cendekia Tanah Laut ini seperti faktor 

dari siswa itu sendiri baik berupa motivasi dan minat serta faktor dari lingkungan. 
 

 


