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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Alquran ialah kalam Allah Swt. atau perkataan Allah Swt. yang diturunkan 

kepada nabi Muhammad Saw. dalam bentuk lafal atau bahasa Arab melalui 

perantara Malaikat Jibril. Alquran turun dengan cara yang berbeda dari  kitab-

kitab Allah Swt. sebelumnya. Jika kitab-kitab terdahulu turun sekaligus dalam 

bentuk tulisan, Alquran turun secara bertahap dalam bentuk hafalan
1
. Alquran 

bukan sekedar pembenaran atas nubuat kitab Taurat tentang sosok nabi akhir 

zaman yang diberikan firman di lidahnya, akan tetapi juga sebagai bentuk 

pemeliharaan Alquran sejak awal diturunkan.  

Alquran bukan hanya sekedar rangkaian huruf Arab seperti naskah buku 

pada umumnya, tetapi Alquran merupakan kitab yang penuh dengan keberkahan 

yang artinya ada banyak sekali kebaikan di dalamnya. Hal ini sebagaimana yang 

telah termuat pada empat tempat di dalam Alquran itu sendiri, diantaranya Q.S. al 

An‘am/6: 92 dan 155, Q.S. al Anbiya/21: 50 serta Q.S. Shad/38: 29. Jika Alquran 

adalah  kitab yang penuh  berkah, maka mereka yang menghafalkan Alquran akan 

mengunduh keberkahan itu secara terus-menerus. Selain itu, seorang penghafal 

Alquran akan meraih banyak sekali pahala. Dimana pada satu huruf Alquran 
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bernilai satu kebaikan yang sempurna, dan satu kebaikan bernilai sepuluh pahala. 

Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw.
2
:  

 

 
Saat sedang menghafalkan Alquran, seorang penghafal Alquran akan 

selalu mengulangi bacaan sampai puluhan bahkan ratusan kali sampai benar-benar 

hafal. Jika satu huruf bernilai satu pahala, dan satu pahala itu akan dilipat 

gandakan menjadi sepuluh pahala, maka semakin banyak ayat Alquran yang 

dibaca, akan semakin banyak pula pahala yang akan dikumpulkan. Dengan 

demikian, semakin tinggi pula derajat kita di hadapan Allah Swt.  

Menghafal Alquran berarti menghimpun para malaikat dengan berjuta 

kebaikan untuk sampai kepada puncak kebahagiaan baik di dunia maupun di 

akhirat. Maka dari itu, menghafal Alquran juga merupakan suatu keutamaan yang 

besar, posisi itu selalu didambakan oleh semua orang yang bercita-cita tulus 

mengharapkan kenikmatan dunia dan akhirat agar menjadi manusia serta hamba 

Allah Swt. yang dihormati dengan penghormatan yang sempurna.  

Menghafal Alquran juga merupakan suatu pekerjaan yang mulia di sisi 

Allah Swt. Karena  orang-orang yang selalu membaca Alquran dan mengamalkan 
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isi kandungannya, berperilaku dengan akhlaknya, bersopan santun dengannya di 

waktu siang dan malam adalah orang-orang yang mempunyai keutamaan dan 

pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt.  

Menghafal Alquran bukan merupakan hal yang baru bagi umat Islam, 

karena menghafal Alquran sudah ditekuni para sahabat sejak masa nabi 

Muhammad Saw. hingga masa sekarang ini. Ahmad Fathoni dalam artikel yang 

berjudul ―Sejarah dan Perkembangan Pengajaran Tahfiz Alquran di Indonesia‖ 

mengatakan bahwa antusias menghafal Alquran mulai bermunculan sejak sering 

digelar Musabaqah Hifdzil Qur‘an pada tahun 1981. Jika sebelumnya tren 

menghafal Alquran hanya berkembang di pulau Jawa dan Sulawesi, maka sejak 

1981 hingga kini hampir semua daerah di Indonesia saling berlomba 

menyelenggarakan program hafalan Alquran baik pada pendidikan formal 

maupun non formal, mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai perguruan 

tinggi.
3
 

Pada masa sekarang ini, menghafal Alquran tengah marak bahkan telah 

menjadi tren tersendiri di kalangan Muslim Indonesia. Hal ini dilatar belakangi 

oleh semakin banyaknya berbagai acara MHQ (Musabaqah Hifdzil Qur‘an) atau  

lomba-lomba tahfiz Alquran, baik itu yang diadakan dalam skala nasional maupun 

regional. Baik yang disiarkan langsung oleh televisi atau sekedar masuk kolom 
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berita, mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, dan dari 

kategori anak-anak hingga dewasa.
4
  

Semangat menghafal Alquran terus berkembang sehingga menghasilkan 

hampir seluruh kota besar di Indonesia memiliki banyak lembaga-lembaga 

pendidikan formal maupun non-formal yang bergerak dalam bidang tahfiz 

Alquran. Mulai dari Pondok Pesantren Tahfiz Alquran ataupun Rumah Tahfiz, 

hingga sekolah-sekolah yang bernaung di bawah nama ―Islam‖ juga turut  

memasukkan program tahfiz Alquran kedalam kurikulum pembelajarannya. Tidak 

terkecuali Sekolah Islam Terpadu (SIT) yang pada hakikatnya merupakan sekolah 

yang mengimplementasikan konsep pendidikan Islam berlandaskan Alquran dan 

As-Sunah.
5
  

Sekolah-sekolah dibawah jaringan Sekolah Islam Terpadu (SIT) ini  

memuat program tahfiz Alquran kedalam kurikulum pendidikannya, bahkan tahfiz 

Alquran atau menghafal Alquran merupakan suatu program unggulan sekolah 

yang menjadi standar kompetensi lulusan Sekolah Islam Terpadu (SIT)  

sebagaimana tertuang pada misi dan tujuan pendidikan Sekolah Islam Terpadu 

poin 2 yang berbunyi ―Mengajarkan kemampuan membaca Alquran dengan 

standar tahsin dan tartil (membaca sesuai aturan hukum tajwid), dan kemampuan 

menghafal Alquran (Tahfiz Alquran) dengan standar minimal dua juz setiap 
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tingkatan satuan pendidikan‖.
6

 Hal ini menunjukkan bahwa tren menghafal 

Alquran telah merambat ke berbagai tingkat satuan pendidikan baik negeri 

maupun swasta. 

Dengan semakin berkembangnya sekolah-sekolah yang menjadikan  tahfiz 

Alquran sebagai program unggulan, bermunculan pula metode-metode yang dapat 

digunakan untuk menunjang proses menghafal Alquran tersebut. Kemunculan 

metode itu sendiri dimulai dari masa Rasulullah Saw. yang menerima Alquran 

melalui pengajaran malaikat Jibril. Lafal-lafal Alquran didiktekan satu persatu 

agar bisa ditirukan dan dihafalkan. Beliau kemudian mengajarkan ayat-ayat itu 

kepada para sahabat dengan metode yang sama. Agar memudahkan sahabat 

mendengar bacaan dan menghafalnya, Rasulullah Saw. diperintahkan untuk 

membacakan dan menyampaikan Alquran kepada umatnya dengan pelan (tartil)
7
. 

Kemudian beliau memerintahkan untuk menuliskan ayat-ayat itu dihadapan beliau 

dengan menunjuk beberapa sahabat yang bisa menulis bersama saksi-saksi.
8
  

Seiring berkembangnya zaman banyak sekali metode yang berkembang 

dari jaman Rasulullah Saw. hingga saat ini yang menjanjikan efektivitas suatu 

proses dalam pembelajaran menghafal Alquran. Hal ini menunjukkan bahwa 

metode telah lama digunakan dan sekaligus menjadi kunci dalam sebuah 

pelajaran. Antara macam-macam metode yang populer digunakan di dunia 
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pendidikan saat ini ialah metode Talaqqi, metode Tasmi‘, metode Wahdah, 

metode Sima‘i, metode Kitabah dan masih banyak lagi. 

Metode Talaqqi merupakan metode yang paling lengkap ketika 

mengajarkan bacaan Alquran yang baik dan benar. Tidak hanya itu, metode ini 

juga merupakan metode yang paling mudah diterima oleh banyak kalangan, mulai 

dari anak-anak usia dini hingga orang dewasa sekalipun
 9

. Metode Talaqqi juga 

merupakan sebuah cara belajar dan menghafal Alquran yang diwariskan oleh 

Rasulullah Saw. kepada sahabat beliau. Lalu oleh sahabat beliau diteruskan 

kepada anak-anak para sahabat dan terus berlanjut ke generasi berikutnya sampai 

sekarang ini.  

Metode Talaqqi merupakan metode yang di mana guru membacakan, 

sementara siswa mendengarkan lalu menirukan sampai hafal.
10

 Metode ini mudah 

diterima karena diajarkan secara langsung dengan berhadap-hadapan. Sehingga 

apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan guru dapat membenarkannya secara 

langsung, dan pada saat itu pula siswa dapat memperbaiki bacaannya. Dengan 

metode ini pula seorang siswa yang kurang mampu membaca Alquran dengan 

baik akan tetap bisa menghafal Alquran dengan memperhatikan dan 

mendengarkan bacaan guru secara langsung. 

Pada dasarnya semua metode menghafal Alquran bagi anak ataupun 

remaja tidak jauh berbeda dari metode menghafal Alquran pada umumnya. Hanya 

saja yang perlu dicermati adalah kemampuan mereka dalam membaca, baik itu 
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anak-anak atau bahkan remaja Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang masih 

belum sempurna membaca dan menerapkan ilmu tajwidnya. Sedangkan dalam 

menghafal Alquran salah satu hal yang paling penting ialah terlebih dahulu  

memperbaiki bacaan dengan tajwid yang benar, sehingga ayat yang dihafalkan 

terhindar dari kesalahan arti dikarenakan kesalahan dalam membacakan atau 

melafalkan ayat yang telah di hafal. 

Salah satu lembaga formal yang menggunakan metode Talaqqi dalam 

pembelajaran tahfiz Alquran adalah SMP Islam Terpadu Ashabul Kahfi Tabalong. 

SMP Islam Terpadu Ashabul Kahfi Tabalong merupakan Sekolah Islam Terpadu 

(SIT) dibawah naungan dinas pendidikan kabupaten Tabalong dan yayasan 

Ashabul Kahfi Tabalong yang memiliki program unggulan yakni tahfiz Alquran.   

Siswa di SMP Islam Terpadu Ashabul Kahfi Tabalong tentunya masih ada 

yang belum sempurna kemampuannya dalam membaca dan menerapkan ilmu 

tajwid. Hal ini juga tentu disebabkan oleh perbedaan latar belakang pendidikan, 

dimana pada Sekolah Islam Terapdu Ashabul Kahfi Tabalong sendiri terdapat 

siswa yang merupakan lulusan sekolah agama dan ada pula siswa yang 

merupakan lulusan dari sekolah umum. Terlebih Sekolah Islam Terpadu Ashabul 

Kahfi Tabalong ini tergolong dalam sekolah inklusi dimana pada sekolah ini, baik 

anak yang berkebutuhan khusus maupun tidak, tetap akan belajar di kelas yang 

sama dan tentunya sama-sama mempunyai hak pendidikan serupa. Hal ini 

menyebabkan adanya sebagian siswa yang belum bisa mencapai target hafalan 

yang telah ditentukan. 
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Oleh karena itu, untuk membuktikan bahwa melalui penerapan metode 

Talaqqi segala macam permasalahan sebagaimana yang yang telah disebutkan 

pada pemaparan di atas dapat teratasi, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengangkat judul Efektivitas Penerapan Metode Talaqqi 

dalam Menghafal Alquran bagi Siswa SMP Islam Terpadu Ashabul Kahfi 

Tabalong.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diajukan 

pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan metode Talaqqi di SMP Islam Terpadu Ashabul 

Kahfi Tabalong dalam proses menghafal Alquran? 

2. Apakah penerapan metode Talaqqi efektif dalam proses menghafal Alquran 

bagi siswa SMP Islam Terpadu Ashabul Kahfi Tabalong? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dengan berlandaskan pada rumusan masalah di atas maka, tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui cara penerapan metode Talaqqi di SMP Islam Terpadu 

Ashabul Kahfi Tabalong dalam proses menghafal Alquran. 

2. Untuk mengetahui efektivitas penerapan metode Talaqqi dalam menghafal 

Alquran bagi siswa di SMP Islam Terpadu Ashabul Kahfi Tabalong. 
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D. Signifikansi Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan bagi para 

pembaca jurusan Pendidikan Agama Islam. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam 

memperkaya wawasan mengenai metode menghafal Alquran. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Sekolah/Madrasah 

Sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi guru SMP Islam Terpadu 

Ashabul Kahfi Tabalong untuk mengembangkan metode pembelajaran 

menghafal Alquran siswa.  

b. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan pengalaman untuk memberi bantuan, 

layanan maupun pendidikan dikemudian hari. 

c. Bagi Pembaca 

Sebagai bahan masukan dan referensi yang nantinya dapat digunakan 

sesuai keperluan pembaca. 

 

E. Definisi Operasional 

Pada judul penelitian ini ada beberapa istilah yang perlu didefinisikan agar 

para pembaca tidak memiliki persepsi berbeda-beda yang dapat melahirkan 

perbedaan penafsiran terhadap judul. Adapun definisi operasional tentang maksud 

judul tersebut adalah sebagai berikut: 



10 

 

 

1. Efektivitas Penerapan Metode Talaqqi 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas berasal dari kata 

―efektif‖ yang artinya ada efeknya atau pengaruhnya, atau dapat membawa 

hasil.
11

 Kata dasar efektif secara istilah bahasa apabila disandingkan dengan kata 

lain dapat berarti berhasil mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. 

Metode menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah cara 

teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai 

dengan yang dikehendaki atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan 

pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.
12

 Sedangkan 

Talaqqi adalah metode mengajarkan bacaan Alquran dengan membacakan 

langsung kepada siswa secara tatap muka.
13

 

Jadi yang dimaksud dengan efektivitas penerapan metode Talaqqi adalah 

tingkat keberhasilan penggunaan metode pembelajaran tahfiz Alquran yang 

dilaksanakan  secara langsung/berhadapan dengan ustadz/ustadzah dengan cara 

ustadz/ustadzah membacakan ayat Alquran, sementara siswa mendengarkan lalu 

menirukan bacaan ayat Alquran tersebut sampai hafal.  

Penerapan metode Talaqqi dapat dikatakan efektif apabila sebagian besar 

dari jumlah siswa berhasil mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. 
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2. Menghafal Alquran 

Menghafal adalah suatu aktifitas menanamkan suatu materi verbal di 

dalam ingatan, sehingga nantinya dapat diproduksikan (diingatan) kembali secara 

harfiah.
14

 Sedangkan Alquran dapat diartikan sebagai kalam Allah Swt. yang 

diturunkan kepada nabi Muhammad Saw. dalam bentuk lafal Arab dengan 

perantara Malaikat Jibril. Hal-hal lain seperti dinukilkan kepada kita dengan cara 

mutawᾱtir, diawali dengan surah al Fatihah dan diakhiri dengan surah an Nas, 

serta ditulis dalam mushaf bersifat teknis.
15

 

Jadi, yang dimaksud dengan menghafal Alquran adalah suatu aktifitas 

yang disertai dengan proses mengingat dengan maksud menghafal ayat–ayat 

Alquran tanpa melihat mushaf sehingga bisa membacanya di luar kepala. Adapun 

indikator kualitas hafalan Alquran tidak sekedar hafal, akan tetapi juga 

memperhatikan makhârij al-ẖurûf, fashâẖah dan kaidah tajwid. 

3. SMPIT Ashabul Kahfi 

SMPIT adalah singkatan dari Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu. 

Sekolah Islam Terpadu (SIT) sendiri pada hakikatnya adalah sekolah yang 

mngimplementasikan konsep pendidikan Islam berlandaskan  Alquran dan As-

Sunnah.
16

 Sedangkan Ashabul Kahfi adalah merupakan nama Sekolah Menengah 

Pertama Islam Terpadu yang ada di Tabalong yang berdiri dibawah naungan 

yayasan Ashabul Kahfi Tabalong. 
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Jadi berdasarkan definisi dari beberapa istilah di atas, maksud dari judul 

dalam penelitian ini adalah meneliti tentang efektivitas penggunaan metode 

Talaqqi dalam suatu proses pembelajaran tahfiz Alquran baik dari segi 

perencanaan, implementasi maupun hasil bagi siswa SMP Islam Terpadu Ashabul 

Kahfi Tabalong dengan kesesuaian penerapan makhârij al-ẖurûf, fashâẖah dan 

kaidah tajwid. Dari penelitian tersebut kemudian dapat diambil kesimpulan 

apakah penerapan metode Talaqqi tersebut efektif atau sebaliknya. 

 

F. Alasan Memilih Judul 

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi peneliti sehingga tertarik 

untuk mengangkat judul di atas antara lain: 

1. SMP Islam Terpadu Ashabul Kahfi Tabalong merupakan Sekolah Islam 

Terpadu pertama yang ada di Tabalong. 

2. SMP Islam Terpadu Ashabul Kahfi Tabalong memiliki program unggulan, 

yakni tahfiz Alquran yang termuat dalam kurikulum serta standar kelulusan 

siswa. 

3. Pentingnya makhraj huruf dan ilmu tajwid dalam membaca dan menghafal 

Alquran. 

4. Penerapan metode Talaqqi dalam program menghafal Alquran siswa di 

SMP Islam Terpadu Ashabul Kahfi sudah sangat lama digunakan, sehingga 

perlu sekali mengetahui seberapa efektif penerapan metode tersebut dalam 

proses menghafal Alquran siswa. 
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5. Siwa SMP Islam Terpadu Ashabul Kahfi Tabalong memiliki latar belakang 

pendidikan yang berbeda, sehingga perlu untuk mengetahui apakah metode 

yang digunakan efektif untuk setiap siswa dengan latar belakang lulusan 

yang berbeda. 

 

G. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang berkaitan dengan metode Talaqqi juga pernah dilakukan 

oleh beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya sebagai berikut. 

1. Sri Mentayawati (Program Magister Ilmu Pendidikan Agama Islam) dalam 

tesis yang berjudul ―Pengaruh Penggunaan Metode Hafalan Talaqqi dan 

Wahdah Terhadap Kemampuan Menghafal Surah Pendek Pada Anak 

Berkebutuhan Khusus di SLBN-2 Kapuas dan SLBN-1 Pulang Pisau‖. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan pengaruh yang signifikan antara penggunaan metode Talaqqi 

dengan metode Wahdah terhadap kemampuan menghafal surah pendek pada 

anak berkebutuhan khusus di SLBN-2 Kapuas dan SLBN-1 Pulang Pisau. 

Hasil uji-t menunjukkan harga thitung sebesar 1 memiliki nilai yang sama 

dengan harga ttabel sebesar 1,000 pada taraf signifikansi 0,50.
17

 

Tesis di atas bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh yang 

signifikan antara penggunaan metode hafalan Talaqqi dengan metode 

hafalan wahdah terhadap kemampuan menghafal surah pendek pada anak 

                                                 
17
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berkebutuhan khusus di SLBN-2 Kapuas dan SLBN-1 Pulang Pisau. 

Sedangkan pada penelitian ini, peneliti hanya berfokus pada efektivitas 

penerapan metode Talaqqi saja. Jika pada tesis di atas yang dituju adalah 

anak-anak berkebutuhan khusus, pada penelitian ini peneliti menuju pada 

anak-anak normal. 

2. Nana Nurzulaikha (Fakultas Tarbiyah, Jurusan Pendidikan Agama Islam) 

dalam skripsi yang berjudul ―Efektivitas Penerapan Metode Talaqqi untuk 

Membentuk Kemampuan Menghafal Surat-Surat Pendek Santri Taman 

Pendidikan Alquran Nurul Falah Manyapa Desa Bontoala Kecamatan 

Pallangga Kabupaten Gowa‖. Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

disimpulkan bahwa penerapan metode Talaqqi dalam meningkatkan 

kemampuan menghafal surat-surat pendek santri Taman Pendidikan 

Alquran Nurul Falah Manyapa Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa., 

sangat efektif hal ini terlihat pada hasil analisis data inferensial dengan uji t 

diperoleh thitung 14.049> ttabel (1,32773) dengan taraf signifikan 0,000 < a = 

0,05 yang memberikan kesimpulan ho ditolak artinya hal ini menunjukan 

bahwa penerapan metode Talaqqi efektif digunakan untuk membentuk 

kemampuan menghafal surat-surat pendek santri Taman Pendidikan 

Alquran Nurul Falah Manyapa Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa.
18

 

Skripsi di atas memiliki variabel yang berbeda dari yang peneliti 

teliti. Jika pada skripsi di atas meneliti tentang efektivitas penerapan metode 
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Nana Nurzulaikha, ―Efektivitas Penerapan Metode Talaqqi untuk Membentuk 

Kemampuan Menghafal Surat-surat Pendek Santri Taman Pendidikan al-Qur‘an Nurul Falah 

Manyampa Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa‖ (diploma, Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar, 2019), 61, http://repositori.uin-alauddin.ac.id/13589/. 
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Talaqqi untuk membentuk kemampuan menghafal Alquran, pada penelitian 

ini peneliti hanya meneliti terkait efektivitas penerapan metode dalam 

menghafal Alquran saja tanpa tujuan membentuk kemampuan menghafal. 

3. Cucu Susianti dalam jurnalnya yang berjudul ―Efektivitas Metode Talaqqi 

Dalam Meningkatkan Kemampuan Menghafal Alquran Anak Usia Dini‖ 

berkesimpulan bahwa metode Talaqqi dapat meningkatkan kemampuan 

hafalan Alquran anak usia dini karena adanya bimbingan langsung guru 

dalam mencontohkan pengucapan makhârij al-ẖurûf atau tempat keluarnya 

huruf,  mencontohkan bunyi huruf, sehingga santri dapat langsung 

menirukan huruf-huruf dan ayat yang dibacakan dengan adanya metode 

Talaqqi menghafal Alquran dapat menghindarkan kekeliruan dan kesalahan 

dalam mengucapkan huruf-huruf Alquran dan ayat-ayat Alquran yang 

dibacakan.
19

 

Perbedaan jurnal di atas dengan penelitian ini adalah dimana pada 

jurnal di atas subjek penelitiannya adalah anak usia dini masih belum bisa 

membaca Alquran. Sedangkan pada penelitian ini yang menjadi sampel 

ialah siswa usia remaja yang sudah bisa membaca Alquran namun tidak 

sesuai dengan kaidah tajwid. 
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H. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang dajukan sebagai dugaan sementara pada penelitian ini 

adalah: 

Ha : Penerapan metode Talaqqi efektif dalam menghafal Alquran bagi siswa 

SMP Islam Terpadu Ashabul Kahfi Tabalong. 

Ho : Penerapan metode Talaqqi tidak efektif dalam menghafal Alquran bagi 

siswa SMP Islam Terpadu Ashabul Kahfi Tabalong. 

 

I. Sistematika Penelitian 

Untuk mempermudah memahami skripsi ini, maka dibuatlah sistematika 

penelitian yang terdiri dari lima bab dan masing-masing bab memiliki beberapa 

sub bab, yakni sebagai berikut. 

BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian 

terdahulu, alasan memilih judul, hipotesis penelitian dan sistematika penelitian. 

Bab II Kajian teori dan kerangka fikir yang berisi tentang pengertian 

menghafal Alquran, urgensi menghafal Alquran, para penghafal Alquran, 

keutamaan menghafal Alquran, langkah-langkah menghafal Alquran, cara 

memelihara hafalan Alquran, macam-macam metode menghafal Alquran, metode 

Talaqqi, Sekolah Islam Terpadu dan efektivitas penerapan metode Talaqqi. 

Bab III Metode penelitian yang memuat jenis dan pendekatan penelitian, 

lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, teknik 
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pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, desain pengukuran, teknik 

pengelolaan data dan analisa data, serta prosedur penelitian. 

Bab IV Laporan hasil penelitian meliputi gambaran umum lokasi 

penelitian, penyajian data dan analisis data yang disertai dengan deskripsi data. 

Bab V Penutup yang berisi simpulan dan rekomendasi.


