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LAMPIRAN I 

DAFTAR TERJEMAH 

 

No. Bab Kutipan Hal Terjemah 

1 I 

Alquran Surah 

Al-Jamu’ah 

Ayat 2 

5 

Dialah yang mengutus kepada kaum yang 

buta huruf seorang Rasul di antara mereka, 

yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada 

mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan 

mereka Kitab dan Hikmah (As-Sunnah). Dan 

sesungguhnya benar-benar dalam kesesetan 

yang nyata 

2 I 
Alquran Surah 

Al-Hijr Ayat 9 
6 

Sesungguhnay Kami-lah yang menurunkan 

Alquran, dan sesungguhnya Kami benar-benar 

memeliharanya. 

3 I Alquran Surah 

Al-Qamar 

Ayat 17 

6 Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan 

Alquran untuk pelajaran, maka adakah orang 

yang mengambil pelajaran? 

4 I Hadits 7 Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar 

Alquran dan mengajarkan Alqurannya. 

5 II Pengertian 

Alquran 

menurut istilah 

22 Kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad Saw. dan membacanya 

memperoleh pahala. 

6 II Pengertian 

Alquran 

menurut istilah 

22 Yang diturunkan kepada Rasulullah Saw, 

yang ditulis di dalam mushaf dan yang 

diriwayatkan secara mutawatir tampa 

keraguan. 

7 II Pengertian 

Alquran 

menurut istilah 

22 Kitab Allah yang diturunkan- baik lafazh 

maupun maknanya kepada Nabi terakhir, 

Muhammad Saw, yang diriwayatkan secara 

mutawatir, yakni dengan penuh kepastian dan 

keyakinan lakal kesesuaiannya dengan apa 

yang diturunkan kepada Muhammad), yang 

ditulis pada mushaf mulai dari surah Al-

Fatihah samapai akhir surah An-Nas 

8 II Alquran surah 

Al-An’am ayat 

115 

28 Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu 

(Alquran) sebagai kalimat yang benar dan 

adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah 
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kalimat-kalimat-Nya dan Dialah yang Maha 

Mendengar lagi Maha Mengetahui 

9 II Alquran surah 

Fathir ayat 32 

29 Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada 

orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-

hamba Kami, lalu di antara mereka sendiri 

dan di antaraa mereka ada yang pertengahan 

dan diantara mereka ada (pula) yang lebih 

dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. 

Yang demikian itu adalah karunia yang amat 

besar. 
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LAMPIRAN II 

 

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Untuk Kepala Sekolah 

1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya MI Assanabil Banjarmasin? 

2. Sejak kapan Bapak/Ibu menjabat sebagai kepala Madrasah MI Assanabil 

Banjarmasin? 

3. Sebelum Bapak/Ibu menjabat sebagai kepala madrasah, siapa saja yang 

pernah menjabat sebagai kepala Madrasah MI Assanabil Banjarmasin? 

4. Bagaimana penerapan metode tikrar di MI Assanabil Banjarmasin? 

 

B. Untuk Guru Hafalan Alquran 

1. Sejak kapan ibu mengajar di MI Assanabil Banjarmasin? 

2. Apa latar belakang pendidikan ibu? 

3. Sudah berapa lama bapa mengajar di MI Assanabil Banjarmasin? 

4. Di kelas mana saja ibu mengajar? 

5. Bagaimana pandangan ibu tentang hafalan peserta didik di MI Assanabil 

Banjarmasin? 

6. Metode menghafal Alquran apa saja yang  ibu kuasai? 

7. Metode apa yang ibu terapkan dalam menghafal Alquran? 

8. Sebelum mengajar, apakah ibu melakukan periapan, pelaksanaan, dan 

evaluasi? 

9. Upaya apa saja yang harus dilakukan agar hafalan peserta didik bisa terjaga 

dengan lancar? 

10. Apa tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan metode tikrar? 

11. Sebelum ibu menggunakan metode tikrar, metode apa yang sering ibu 

gunakan? 

12. Bagimana langkah-langkah dalam metode tikrar ini? 
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13. Apakah sudah lama ibu menggunakan metode tikrar? 

14. Apa saja materi hafalan Quran peserta didik dengan menerapkan metode 

tikrar? 

15. Apa saja hambatan ketika ibu menerapkan metode tikrar? 

16. Jika ada, apa saja hambatan-hambatan tersebut? 

17. Sejauh ini kesulitan apa yang ibu alami dalam penerapan metode tikrar dalam 

menghafal Alquran? 

18. Bagaimana hasil dari metode tikrar dalam menghafal Alquran? 

19. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat  penerapan metode 

tikrar dalam menghafal Alquran? 

20. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi  penerapan metode tikrar dalam 

menghafal Alquran? 

21. Berapa lama waktu untuk pembelajaran menghafal Alquran di MI Assanabil? 

22. Apa saja yang menjadi kareteria penilaian dalam pembelajaran hafal 

Alquran? 

 

C. Untuk Tata Usaha 

1. Bagaimana struktur organisasi/kepengurusan di MI Assanabil Banjarmasin? 

2. Berapa jumlah tenaga pengajar, staf tata usaha dan karyawan lain serta 

pendidikan terakhirnya di MI Assanabil Banjarmasin tahun pelajaran 

2017/2018? 

3. Berapa jumlah siswa masing-masing kelas di MI Assanabil Banjarmasin? 

4. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana MI Assanabil Banjarmasin? 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

Pedoman Observasi 

1. Mengamati keadaan gedung dan lingkungan MI Assanabil Banjarmasin 

2. Mengamati sarana prasarana yang mendukung proses belajar mengajar. 

3. Mengamati tenaga pengajar, siswa dan staf tata usaha secara umum. 

4. Mengamati pelaksanaan metode tikrar 

 

LEMBAR OBSERVASI GURU 

Nama : 

Kelas/ semester : 

Mata pelajaran : 

Tanggal  : 

Jam pelajaran : 

No. Tahapan metode tikrar Keterangan 

1 Merperbaiki tahsin bacaan  

2 Gunakan mushaf tikrar  

3 Satu halaman mushaf dibagi menjadi empat 

bagian maqra’ 

 

4 Satu maqra’ dibagi lagi menjadi dua bagian 

(satu halaman dibagi 8) 

 

5 Mencatat jumlah membaca pada kolom yang 

telah disediakan setiap satu kali membaca 

 

6 Menyetur kepada guru  
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LEMBAR OBSERVASI PESERTA DIDIK 

 

Nama : 

Kelas/ semester : 

Mata pelajaran : 

Tanggal  : 

Jam pelajaran : 

NO KETERANGAN YA TIDAK 

1 Keterlibatan peserta didik dalam 

proses menghafal Alquran 

dengan metode tikrar 

  

2 Keaktifan peserta didik dalam 

proses menghafal Alquran 

dengan metode tikrar 

  

3 Kemampuan peserta didik dalam 

proses menghafal Alquran 

dengan metode tikrar 

  

4 Kelancaran menghafal ayat-ayat 

Alquran 

  

5 Kemampuan mengingat hafalan   
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PEDOMAN DOKUMENTASI 

 

Pedoman Dokumentasi 

1. Catatan tentang umpan balik pada pelaksanaan menghafal Alquran dengan 

menerapkan metode tikrar di MI Assanabil Banjarmasin. 

2. Tentang sejarah berdirinya MI Assanabil Banjarmasin. 

3. Dokumen tentang guru dan peserta didik di MI Assanabil Banjarmasin. 

4. Dokumen tentang kaeadaan sarana dan prasarana yang ada di MI Assanabil 

Banjarmasin. 
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PEDOMAN TES 

Penilaian Kelancaran Hafalan 

1. Lancar: hafal 4 ayat (semua) dengan nilai 91-100 

2. Kurang lancar: hafal 3 ayat dengan nilai 75-91 

3. Cukup lancar: hafal 2 ayat dengan nilai 50-75 

4. Tidak lancar: hafal 1 ayat dengan nilai 25-50 

 

Penilaian Kefasihan dan Tajwid 

1. Fasih: peserta didik fasih melafalkan 8 huruf atau tajwidnya dengan nilai 91-

100  

2. Kurang fasih: peserta didik melafalkan 6 huruf atau tajwidnya dengan nilai 75-

91 

3. Cukup fasih: peserta didik melafalkan 4 huruf atau tajwid dengan nilai 50-75 

4. Tidak fasih: peserta didik melafalkan 2 huruf atau tajwid dengan nilai 30-50 

 

Soal Tes Hafalan  

1. Hafalan surah Al-Baqarah dari ayat 1-4 dengan benar dan fasih! 

2. Hafalkan Al-Baqarah dari ayat 27-30 dengan benar dan fasih! 

3. Sambunglah ayat berikut ini! 

َفٱۡعَتَرُفوْا ِبَذۢنِبِهۡم َفسُۡحٗقا ّلَِِۡصحَٰبِ  

  ١١ٱلسَِّعيِر 

 

اَنَّا ِبۦِ و َلَل     َيۡهِدٓي ِإَلى ٱلرُّشِۡد فَ  

َحٗدا 
َ
  ٢نُّشِۡرَك ِبَربََِِٓا أ
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JAWABAN YANG BENAR 
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LAMPIRAN IX 

 

 
Peserta didik sedang sholat dhuha berjamaah 

 

 

 
Sebelum sholat dhuha peserta didik memuraja’ah hafalan yang akan dibaca saat 

sholat dhuha 
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Peseta didik sedang menyetor hahafalan Alquran  

 

 

 

 

 

 
Peserta didik sedang menyetorkan hafalannya kepada guru/ ustadzah 
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Tes hafalan peserta didik 

 

 

 

 
Fota saat peserta didik membaca salawat 10x dan membaca senandung Alquran 

sebanyak 3x saat menutup pembelajaran tahfizh 
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Peserta didik  dan guru menutup pembelajaran tahfizh dengan membaca shalawat 

10 kali dan membaca senandung Alquran 3 kali. 

 

 

 
Foto bersama wali kelas dan peserta didik kelas IV B 
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Foto bersama asisten wali kelas IV B dan peserta didik 

 

 

 

 

 

 
Foto bersama wali kelas IV B dan asisten wali kelas IV B 
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MI Assanabil Banjarmasin 

 

 
MI Assanabil Banjarmasin 
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