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Menghafal Al-Qur‟an merupakan sebuah proses mengingat materi ayat 

(rincian bagian-bagiannya, seperti fonetik, waqaf, dan lain-lain) harus dihafal dan 

diingat secara sempurna. Berdasarkan study yang dilakukan DR. Shaleh Bin 

Ibrahim Ashani, dosen dari Universitas Imam Muhammad Ibn Saud Riyadh 

terdapat korelasi positif antara kuantitas hafalan Al-Qur‟an dan tingkat kesehatan 

mental dan psikologis siswa yang berpengaruh terhadap prestasi akademik di 

sekolah.  

SDIT Ukhuwah Banjarmasin merupakan sekolah dasar yang memiliki 

kurikulum lokal tahfiz Al-Qur‟an, dimana setiap siswa dituntut untuk hafal 2 juz 

selama menempuh pendidikan di sekolah tersebut. Berdasarkan dokumentasi raport 

siswa kelas IV terlihat beberapa anak dengan prestasi tinggi tidak memiliki banyak 

hafalan, dan sebaliknya siswa dengan banyak hafalan tidak memiliki prestasi 

tinggi.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mengetahui kemampuan menghafal 

Al-Qur‟an siswa-siswi kelas IV di SDIT Ukhuwah Banjarmasin, (2) Mengetahui 

prestasi belajar siswa-siswi kelas IV di SDIT Ukhuwah Banjarmasin, (3) 

Mengetahui apakah ada pengaruh hubungan antara kemampuan menghafal Al-

Qur‟an dengan prestasi belajar siswa kelas IV di SDIT Ukhuwah Banjarmasin. 

Untuk mencapai tujuan di atas, digunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis 

penelitian lapangan melalui metode survei korelasional. Semua data dikumpulkan 

dengan metode dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan teknik product 

moment pearson. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Kemampuan menghafal Al-

Qur‟an siswa kelas IV berada pada kategori rendah dengan prosentase sebesar 

adalah 69% (2) Prestasi belajar siswa kelas IV SDIT Ukhuwah Banjarmasin berada 

pada kategori sedang dengan prosentase sebesar 47% (3) Pengaruh hubungan 

hafalan Al-Qur‟an dengan prestasi hasil belajar siswa melalui hasil analisis teknik 

product moment pearson yang dilakukan menunjukkan adanya hubungan yang 

signifikan antara variabel hafalan Al-Qur‟an dengan prestasi belajar siswa kelas IV 

SDIT Ukhuwah Banjarmasin, yaitu dengan kontribusi hafalan Al-Qur‟an sebesar 

38,81% terhadap prestasi belajar sedangkan 61,19% ditentukan oleh faktor lain. 


