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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoretis 

1. Kemampuan Menghafal Al-Quran 

Kemampuan berasal dari kata mampu, (yaitu kuasa sanggup 

melakukan sesuatu), dapat, berada, kaya. Sedangkan kemampuan adalah 

kesanggupan, kecakapan, dan kekuatan.
20

Oleh karena itu, “di dalam 

kemampuan terdapat keterampilan untuk melakukan sesuatu dengan baik 

dan cermat sesuai yang dipersyaratkan”.
21

 

“Kemampuan (abilities) seseorang akan turut serta menentukan 

perilaku dan hasilnya. Yang dimaksud kemampuan atau abilities 

ialah bakat yang melekat pada seseorang untuk melakukan suatu 

kegiatan secara phisik atau mental yang ia peroleh sejak lahir, 

belajar, dan dari pengalaman. Menurut Soelaiman, kemampuan 

adalah sifat yang dibawa lahir atau dipelajari yang memungkinkan 

seseorang yang dapat menyelesaikan pekerjaannya, baik secara 

mental ataupun fisik. Karyawan dalam suatu organisasi, meskipun 

dimotivasi dengan baik, tetapi tdak semua memiliki kemampuan 

untuk bekerja dengan baik”.
22

 

 

Dari beberapa definisi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan, 

bahwasannya kemampuan adalah daya mental ataupun fisik yang dimiliki 

seorang individu dalam melakukan aktifitas yang pada setiap individu 

memiliki perbedaan. 

Menghafal berasal dari kata hafal, yang berarti telah masuk di 

ingatan (tt pelajaran), telah dapat mengucapkan dengan ingatan (tidak usah 
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 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 

h. 742. 
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Ibid, h. 1008. 
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Coki Siadari, http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-kemampuan-

ability-menurut.html (Di akses pada tanggal 03 Maret 2018). 
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melihat surah atau buku).
23

Menghafal ialah mempelajari (melatih) supaya 

hafal. Sedangkan dalam Kamus Besar Lengkap Bahasa Indonesia menghafal 

adalah berusaha meresapkan ke dalam pikiran agar selalu ingat.
24

 

Menurut Suardi Syam dan Eniwati Khaidir menghafal adalah dengan 

sengaja menanamkan deretan asosiasi kedalam jiwa. Biasanya dalam bentuk 

yang tertentu, misalnya sanjak, kali-kali, abjad dan sebagainya. 

Mempelajari adalah mengadakan asosiasi dengan berfikir. Yang 

penting di sini ialah isi pelajaran itu, bentuknya nomor dua. Yang dimaksud 

dengan bentuk ialah kata-katanya, bahasanya. Sejarah dipelajari, tahun-

tahunnya dihafal.
25

 

“Sedangkan menurut Sa’dulloh, menghafal Al-Quran adalah suatu 

proses mengingat, di mana seluruh materi ayat (rincian bagian-

bagiannya,seperti fonetik, waqaf, dan lain-lain) harus diingat secara 

sempurna. Karena itu, seluruh proses pengingatan terhadap ayat dan 

bagian-bagiannya itu dimulai dari proses awal hingga pengingatan 

kembali (recalling) harus tepat. Keliru dalam memasukkan atau 

menyimpannya, akan keliru pula dalam mengingatnya kembali, atau 

bahkan sulit ditemukan dalam memori”.
26

 

 

Jadi kemampuan menghafal Al-Quran adalah kesanggupan atau 

kekuatan mengingat kembali ayat-ayat Al-Quran yang telah dihafalnya 

tanpa melihat mushaf. 

Dalam buku Panduan Program Kelas Tahfizhul Quran MTs Darul 

Hikmah Pekanbaru disebutkan bahwa, program kelas tahfidzul Qur’an 

merupakan program pendidikan  yang menggunakan  metode Taqoddamul 

                                                             
23
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24
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25

 Suardi Syam dan Eniwati Khaidir, Psikologi Umum, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2016), 

h. 613. 
26
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Qur’an Ma’al Ulm, artinya adalah mengedepankan membaca, menghafal 

dan memahami Al-Quran yang bergandengan dengan kurikulum madrasah, 

yang mana menghafal Al-Quran masuk dalam kurikulum kegiatan 

pembelajaran santri.  

“Santri menghafal setiap hari minimal ¼ (seperempat) halaman, satu 

halaman 4 hari, satu lember 2 halaman, jadi satu lember selama 8 

hari, satu juz 10 lembar, jadi satu juz menghabiskan waktu sekitar 80 

hari, 80 hari sama dengan 3 bulan (1 triwula), dalam setahun 4 

triwulan, maka setahun santri bisa menghafal sebanyak 4 juz”.
27

 

 

Sebagai bahan evaluasi dari program tersebut  diadakan kegiatan 

yangmeliputi : 

a. “TES BACA, bagi siswa yg sudah menyetorkan hafalan baru 

sebanyak ¼ halaman (tiap hari) 

b. TES AYAT, sebagai follow up dari hasil evaluasi tes baca yang 

sudah mencapai 20 halaman / 10 Lembar (1juz) 

c. UJIAN AKHIR PERIODE, dilaksanakan per- 3 bulan sekali, 

materi yang di ujikan adalah seluruh hafalan yang sudah 

disetorkan. Ujian ini berbentuk ujian lisan dengan 4 pertanyaan 

yang menitikberatkan pada 4 aspek penilaian yaitu : tajwid, 

fashohah, ketepatan & kelancaran”.
28

 

 

2. Metode Menghafal Al-Quran 

Dalam menghafal Al-Quran orang mempunyai metode dan cara yang 

berbeda-beda. Namun, metode apapun yang dipakai tidak akan terlepas dari 

pembacaan yang berulang-ulang sampai dapat mengucapkannya tanpa 

melihat mushaf sedikit pun. 

                                                             
27

 Firdaus, Panduan Program Kelas Tahfizhul Quran MTs Darul Hikmah Pekanbaru, 

(Pekanbaru: t.p, tt), h. 5-6. 
28

Ibid, h. 12 
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Proses menghafal Al-Quran dilakukan meluli proses bimbingan 

seorang guru tahfizh. Proses bimbingan dilakukan melalui kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut: 

a. Bin-Nazhar, yaitu membaca dengan cermat ayat-ayat Al-Quran yang 

akan dihafal dengan melihat mushaf Al-Quran secara berulang-ulang. 

Proses bin-nazhar ini hendaknya dilakukan sebanyak mungkin atau 

empat puluh satu kali seperti yang biasa dilakukan oleh para ulama 

terdahulu. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh 

tentang lafazh maupun urutan ayat-ayatnya. Agar lebih mudah dalam 

proses menghafalnya, maka selama proses bin-nazhar ini diharapkan 

calon hafizh juga mempelajari makna dari ayat-ayat tersebut.
29

 

b. Tahfizh, yaitu menghafalsedikit demi sedikit ayat-ayat Al-Quran yang 

telah dibaca berulang-ulang secara bin-nazhar tersebut. Misalnya 

menghafal satu baris, beberapa kalimat, atau sepotong ayat pendek 

sampai tidak ada kesalahan. Setelah itu baris atau beberapa kalimat 

tersebut sudah dapat dihafal dengan baik, lalu ditambah dengan 

merangkaikan baris atau kalimat beriktnya sehingga sempurna. 

Kemudian rangkaian ayat tersebut diulang kembali sampai benar-benar 

hafal. Setelah materi satu ayat dapat dihafal dengan lancar kemudian 

pindah kepada materi ayat berikutnya. 

Untuk merangkaikan hafalan urutan kalimat dan ayat dengan 

benar,setelah selesai menghafal materi ayat berikutnya harus selalu 

                                                             
29
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diulang-ulang mulai dari ayat pertama dirangkaikan dengan ayat kedua 

dan seterusnya. Setelah satu halaman selesai dihafal, diulang kembali 

dari awal sampai tidak ada kesalahan, baik lafazh maupun urutan ayat-

ayatnya. Setelah halaman yang ditentukan dapat dihafal dengan baik dan 

lancar, lalu dilanjutkan dengan menghafal halaman berikutnya. Dalam 

hal merangkai hapalan perlu diperhatikan sambungan akhir halaman 

tersebut dengan awal halaman berikutnya, sehingga halaman itu akan 

terus sambung menyambung. Karena itu, setiap selesai satu halaman 

perlu juga diulang dnegan dirangkaikan dengan halaman-halaman 

sebelumnya.
30

 

c. Talaqqi, yaitu menyetorkan atau memperdengarkan hafalan yang baru 

dihafal kepada seorang guru atau instruktur. Guru tersebut haruslah 

seorang hafizh Al-Quran, telah mantap agama dan ma’rifatnya, serta 

dikenal mampu menjaga dirinya. Proses talaqqi ini dilakukan untuk 

mengetahui hasil hafalan seorang calon hafizh dan mendapatkan 

bimbingan seperlunya. Seorang guru hafizh juga hendaknya yang benar-

benar mempunyai silsilah guru sampai kepada Nabi Muhammad saw. 

d. Takrir, yaitu mengulang hafalan atau men-sima’-kan hafalan yang pernah 

dihafalkan/sudah pernah di-sima’-kan kepada guru tahfizh.Takrir 

dimaksudkan agar hafalan yang pernah dihafal tetap terjaga dengan baik. 

                                                             
30
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Selain dengan guru, takrir juga dilakukan sendiri-sendiri dengan maksud 

melancarkan hafalan yang telah dihafal, sehingga tidak mudah lupa.
31

 

“Menurut M. D. Makhyaruddin, Men-takrir yang benar adalah 

mendahulukan hafalan yang baru, kemudian hafalan yang lama. 

Maksud hafalan yang baru adalah hafalan selalu butuh untuk 

diingatkan. Mengulang yang baik bukanlah lancar, melainkan 

tidak putus atau terus-menerus karena lebih menunjukkan 

ikhlas”.
32

 

 

e. Tasmi’, yaitu memperdengarkan hafalan kepada orang lain baik kepeda 

perseorangan maupun kepada jamaah. Dengan tasmi’ ini seorang 

penghafal Al-Quran kan diketahui kekurangan pada dirinya,karena bisa 

saja ia lengah dalammengucapkan huruf atau harakat. Dengan tasmi’ 

seseorang akan lebih berkonsentrasi dalam hafalan.
33

 

“Menurut Kartini, untuk menghafal, orang menggunakan beberapa 

metode yaitu: 

a. Metode G (Ganzlern); yaitu metode belajar secara keseluruhan. 

Misalnya sanjak yang tidak terlalu panjang, bisa dihafalkan secara 

kesuluhan. 

b. Metode T (Teillern), yaitu metode belajar bagian demi bagian. 

Bahan pelajaran yang panjang, dipelajari dan dihafkan sedikit 

demi sedikit, bagian demi bagian. 

c. Metode V (Vermittelnde); metode pengantara, yaitu ada yang 

dihafalkan bagaian demi bagian, dan ada yang secara 

keseluruhan. Jadi, metode V merupakan kombinasi dari metode T 

dan metode G. Pada proses pencaman/imprinting, penting sekali 

adanya ulanngan; yaitu ulangan pencaman dalam hati. Pada 

umumnya, sesuatu yang telah kita camkan dalam ingtan itu 

mengalami proses pelongsoran atau jadi aus, menjadi makin 

pudar dan tidak jelas, dan akhirnya bisa hilang sama sekali dari 

ingatan. Akibatnya, kepastian dari pengetahuan kita menjadi 

berkurang; banyak bagian-bagian dari pengetahuan kita jadi 

terlupakan”.
34

 

 

                                                             
31
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32

 M. D. Makhyaruddin, Op. Cit, h. 259. 
33

 Sa’dulloh, Op. Cit, h. 57. 
34
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Sedangakan menurut Sa’dulloh dalam buku 9Cara Praktis 

Menghafal Al-Quran menyebutkan: 

“Metode yang dikenal untuk menghafal Al-Quran ada tiga macam, 

yaitu: 

a. Metode seluruhnya, yaitu membaca satu halaman dari baris 

pertama sampai baris terakhir secara berulang-ulang sampai hafal. 

b. Metode bagian, yaitu orang menghafal ayat demi ayat, atau 

kalimat demi kalimat yang dirangkaikan sampai satu halaman. 

c. Metode campuran, yaitu kombinasi antara metode seluruhnya 

dengan metode bagian. Mula-mula dengan membaca satu 

halaman berulang-ulang, kemudian pada bagian tertentu dihafal 

tersendiri. Kemudian diulang kembali secar keseluruhan. 

Di antara metode-metode tersebut, metode campuran adalah yang 

banyak dipakai orang untuk menghafal Al-Quran”.
35

 

 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Menghafal Al-Quran 

Dalam mempelajari dan menghafal ada beberapa faktor yang 

mempengaruhinya. Yaitu: 

a. Kemauan. Tanpa ada kemauan tidak banyak hasil yang dapat diharapkan. 

Kemauan harus ditimbulkan untuk mengalahkan pengaruh-pengaruh 

yang dapat merintangi dan menahan-nahan; ulangan yang membosankan, 

godaan-godaan yang datang dari luar, perasaan jengkel dan lelah karena 

kurang lancarnya pekerjaan. 

b. Minat. Minat mendorong kita mengetahui dengan lebih baik. 

c. Perhatian. Memperhatikan berarti memusatkan kesadaran kepada satu 

objek tertentu. Di mana ada minat dan perhatian, orang akan berusaha 

sekuat tenaga. Otak bertambah lekas memahami soal itu. 

d. Pembawaan. Siapa yang mempunyai pembawaan untuk musik, dia cepat 

dan mudah menanamkan lagu-lagu ke dalam jiwanya. 

                                                             
35

 Sa’dulloh, Op. Cit, h. 57-58. 



 19 

e. Inteligensi. Adalah kemampuan untuk menyelesaikan atau memecahkan 

masalah dengan cepat dan tepat. 

f. Pengetahuan yang telah ada, 

g. Jumlah alat indera yang dipergunakan ketika belajar. 

h. Pelajaran yang mengandung arti. 

i. Ulangan yang teratur. 

j. Metode menghafal. Keseluruhan atau bagian demi bagian (S) (B). 

Pada menghafal dan mempelajari terdapat beberapa usaha, yaitu: 

a. Kita meresapkan sesuatu ke dalam jiwa kita = mencamkan/menerima. 

b. Kesan-kesan itu kita simpan di dalam jiwa kita = mengingat/menyimpan. 

c. Isi jiwa itu kemudian kita sadarkan = memproduksi. 

Dengan demikian ada 3 daya yang berfungsi mencamkan/menerima, 

mengingat/menyimpan dan meproduksi. Inilah yang disebut dengan ingatan. 

Atau dengan defenisi: Ingatan adalah kesanggupan/kemampuan jiwa untuk 

menerima, menyimpan dan memproduksi isi jiwa.
36

 

Ingatan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: 

a. Ingatan yang cepat dan mudah, artinya seseorang dapat dengan cepat dan 

mudah menerima kesan-kesan, misalnya: ada orang yang dengan cepat 

dapat mengingat baik-baik suatu lagu dan ada pula yang lambat. 

b. Ingatan yang luas. Artinya: sekaligus seseorang dapat menerima banyak 

kesan dan dalam daerah yang luas. 
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c. Ingatan yang teguh. Artinya kesan yang telah diterimanya itu tetap tidak 

berubah, tetap sebagaimana pada waktu menerimanya (tidak mudah 

lupa). 

d. Ingatan yang setia. Artinya: kesan yang telah diterimanya itu tetap tidak 

berubah, melainkan tetap sebagaimana pada waktu menerimanya. 

e. Ingatan mengabdi atau patuh. Berarti: bahwa kesan yang pernah 

dicamkan dapat dengan mudah diproduksikan secara lancar.
37

 

Selain faktor-faktor yang mempengaruhi menghafal Al-Quran ada 

juga faktor penghambat dalam menghafal Al-Quran sebagaimana dijelaskan 

oleh Sa’dulloh dalam buku 20 Cara Praktis Menghafal Al-Quran:  

Agar proses menghafal dapat berjalan efektif dan efisien, seorang 

penghafal Al-Quran hendaknya mengetahui faktor-faktor penghambat 

dalam menghafal Al-Quran. Sehingga, pada saatnya menghafal ia sudah 

mendapatkan solusi terbaik untuk pemecahannya. 

Diantara hambatan-hambatan dalam menghafal Al-Quran yang 

sering terjadi adalah: 

a. Kesehatan 

Kesehatan seseorang, baik kesehatan fisik maupun psikis 

(rohani), yang sedang menghafal Al-Quran harus selalu dijaga, supaya 

pencapaian target hafalan tidak terganggu. Gangguan pada fisik 

contohnya seperti penyakit mata, telinga, tenggorokan, flu, panas dingin, 

dan lain-lain yang akan mengganggu konsentrasi menghafal. Hal ini 
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dapat dicegah dengan cara banyak berolah raga, memeriksa kesehatan 

secara rutin ke dokter, menjaga agar tidak kurang tidur, dan lain-lain. 

Gangguan pada psikis contohnya seperti sters, mudah 

tersinggung, cepat marah, dan lain-lain. Hal ini dpat dicegah dengan cara 

sering berkominikasi dengan teman, guru/instruktur , dan selalu 

berprinsip santai, serius, sukses. 

b. Aspek Psikologis 

Di antara faktor penghambat  dalm menghafal Al-Quran adalah 

berasal dari aspek psikologis diri sendiri yaitu pasif, pesimis, putus asa, 

bergantung pada orang lain, materialistik, dan lain-lain. 

Sifat pasif, adalah sifat seseorang yang tidak mau berupaya atau 

berikhtiar dalam segala hal, ia hanya menunggu nasib, bukannya 

berusaha mengubah nasib. Orang yang memiliki sifat pasif pada 

umumnya kurang memiliki gairah hidup.
38

 

Seorang penghafal Al-Quran tentunya harus punya sifat yang 

aktif. Sebab, menghafal Al-Quran memerlukan pribadi yang mandiri. 

Mulai dari melakukan hafalan, kemudian menyetorkannya kepada guru 

(instruktur), serta mempertahankan hafalan tersebut agar tetap ada dalam 

ingatan. 

Sifat pesimis, adalah sifat seseorang yang tidak pernah merasa 

diri siap atau sanggup dalam melaksanakan sesuatu (percaya dirinya 

kurang), penuh dnegan waswas atau keraguan. 

                                                             
38
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Jika sifat ini bersemayam di hati seseorang yang sedang 

menghafal Al-Quran, maka kan berakibat ia berhenti sebelum selesai. 

Karena, ia meras dirinya tidak siap dan tidak akan mampu untuk 

menghafal sampai 30 juz, atau khawatir nanti setelah hafal 30 juz a tidak 

mampu untuk mempertahankannya hingga lupa. 

Sifat putus asa, adalah sifat tercela yang sangat dibenci oleh Allah 

swt, bahkan sampai digolongkan ke dalam sifatnya orang-orang kafir. 

Allah swt berfirman, 

                           

           

“Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. 

Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum 

yang kafir". (Q.S. Yusuf: 87).
39

 

Sifat bergantung pada orang lain, adalah sifat yang dimiliki 

seseorang yang bermalas-malasan dalam mengarungi kehidupan di dunia 

ini. Sifat ini dapat menimbulkan dampak yang negatif, yaitu ia akan 

selalu mengandalkan kepada seseorang dalam berbagai urusan, tidak mau 

berusaha maksimal, pemalas, cengeng, mudah lelah, dan cepat menyerah. 

Sifat ini jika dibiarkan akan mengarah pada sifat minta-minta. Jika ia 

seorang yang sedang menghafal Al-Quran, maka ia berleha-leha, mau 

menghafal kalau ada yang menemani. 

Materialistik, adalah sifat seseorang yang selalu memandang harta 

benda sebagai pandangan atau tujuan hidupnya.  Orang yang 
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materialistik mungkin akan memandang bahwa menghafal Al-Quran 

tidak menguntungkan secara materi, karena itu, jika seseorang yang 

sedang menghafal Al-Quran, maka sifat materialistik ini harus 

dihilangkan dari jiwanya, karena akan menyebabkan munculnya sifat 

riya, malas menghfal, dan tidak ikhlas dalam menghafal Al-Quran. 

c. Kecerdasan 

Salah satu anugrah dari Allah kepada manusia yang tidak dimiliki 

oleh makhluk yang lain  adalah akal budi. Setiap manusia diberi 

kemampuan khas yang membuatnya dapat mengembangkan diri untuk 

mengolah alam ciptaan Tuhan. Manusia diberi kekuatan untuk berpikir. 

Kekuatan itu diberi nama kecerdasan, sebuah anugrah gratis yang 

diberikan Allah kepada manusia. 

Kita sering mendengar istilah otak kiri dan otak kanan. Dalam 

buku Quantum Learning yang dikutip oleh Sa’dulloh, dijelaskan bahwa 

kedua sisi otak tersebut sebenarnya tersusun atas tiga bagian, yaitu 

batang otak atau otak treptilia, system limbic atau otak mamalia, dan 

neocor-tex atau otak berpikir. Masing-masing belahan bertanggung 

jawab terhadap cara berpikir, dan masing-masing mempunyai spesialisasi 

dalam kemampuan-kemampuan tertentu, walaupun ada beberapa 

persilangan dan interaksi antarsisi. Sebagai contoh, otak kiri mengatur 

gerak tangan dan kaki sebelah kanan.
40
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d. Motivasi 

Seorang tokoh bernama Ferdinand Foch mengatakan bahwa 

senjata yang paling ampuh di dunia ini adalah jiwa manusia yang 

terbakar menyala-nyala. Ini adalah ungkapan tentang motivasi. Motivasi 

dapat mengalahkan ketakutan, kemalasan, dan kekalahan. 

Dorongan yang kuat dalam diri akan memunculkan energi untuk 

terus berusaha mencapai keberhasilan yang diinginkan. Pada saat belajar 

atau mengerjakan tugas, ada saat ketika kita bersungguh-sungguh, dan 

ada pula saat sebaliknya. Itu semua dipengaruhi oleh motivasi dari dalam 

diri kita sendiri. Motivasilah yang memberi daya dorong dalam diri kita 

untuk melakukan sesuatu. Meskipun keberhasilan menjadi seorang hafizh 

ditentukan oleh strategi belajar dan kemampuan dasar yang dimiliki, 

motivasilah yang menjadi pemicu energi untuk berprestasi. 

Dalam menghafal Al-Quran, motivasi menjadi dasar yang amat 

penting untuk mencapai keberhasilan tujuan dan efektivitas kegiatan 

dalam proses menghafal. Motivasi yang tinggi dari seorang calon hafizh 

membuat ia memiliki keinginan kuat untuk mengikuti dan menghargai 

segala kegiatan yang berhubungan dengan proses belajar. 

e. Usia 

Usia juga termasuk faktor yang sangat memengaruhi seseorang 

yang ingin menghafal Al-Quran. Usia muda antara 5-23 tahun tentu 

merupakan saat yang tepat untuk menghafal Al-Quran dan belajar apa 

pun, karena daya ingat masih sangat kuat dan fisik serta mentalnya juga 
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masih sanagat kuat. Semakin tua seseorang, maka daya ingat akan 

semakin berkurang. Tetapi, tentu saja usia bukanlah satu-satunya yang 

memengaruhi proses menghafal Al-Quran. Dengan kemauan yang kuat 

untuk mencapai ridha Allah SWT, kesabaran, dan ketekunan, insya Allah 

usia tidak akan menjadi halangan. Karena, banyak  orang yang mulai 

menghafal Al-Quran di usia tua dan berhasil menjadi seorang hafizh Al-

Quran 30 juz. 

f. Keluarga 

Dukungan keluarga terhadap seorang yang sedang menghafal Al-

Quran sangatlah penting. Ketika seorang calon hafizh mendapatkan 

dukungan penuh dari kedua orang tuanya untuk menghafal Al-Quran, 

maka dia akan bersungguh-sungguh untuk mencapai target sesuai yang 

diinginkan oleh diri dan keluargany. Sebaliknya, ketika seseorang 

mempunyai keinginan kuat untuk menjadi seorang hafizh, tetapi kedua 

orang tuanya tidak mendukung, maka dia akan mengalami berbagai 

hambatan seperti kurangnya motivasi, kekurangan biaya pendidikan, dan 

lain-lain. Persoalan-persoalan tersebut akhirnya akan mempengaruhi 

pencapaian target hafalan. 

Dukungan keluarga dalam hal ini adalah dukuangan moril berupa 

berupa motivasi dan nasihat, serta dukungan materil berupa biaya hidup 

dan biaya pendidikan si calin hafizh selama dia menghafal Al-Quran. 

Kedua bentuk dukungan ini hendaknya diberikan secara penuh dan 
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berkesinambungan, untuk menghindari seorang calon hafizh gagal 

menghafal Al-Quran secara sempurna.
41

 

 

B. Penelitian yang Relevan 

1. Muhammad Taarif. 2009.
42

 Meneliti dengan judul Meningkatkan 

kemampuan Menghafal Surat-Surat Pendek pada Mata Pelajaran Al-Quran 

Hadits Melalui Metode Resitasi di Kelas VI MI Nurul Wathan Pelangiran 

Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil penelitiannya diperoleh kesimpulan, bahwa 

adanya peningkatan kemampuan siswa dalam menghafal surat-surat pendek 

melalui metode resitasi di kelas VI MI Nurul Wathan Pelangiran Kabupaten 

Indragiri Hilir, dengan persentase 54,78%. Adapun persamaan penelitian ini 

adalah sama-sama meneliti tentang kemampuan menghafal, sedangkan letak 

perbedaan penelitian ini adalah saudara Muhammad Taarif meneliti tentang 

meningkatkan kemampuan menghafal surat-surat pendek pada mata 

pelajaran Al-Quran Hadits melalui metode Resitasi, sedangkan penulis 

meneliti tentang kemampuan menghafal Al-Quran siswa kelas Tahfizhul 

Quran. 

2. Muhardi Apri. 2016.
43

 Meneliti dengan judul Pengaruh Minat Belajar 

Terhadap Kemampuan Menghafal Ayat Al-Quran Hadits di Madrasah 

Tsnawiyah Sirotul Huda Desa Bukit Selanjut Kecamatan Kelayang 
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2016), h. 69 
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Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil penelitiannya diperoleh kesimpulan, bahwa 

ada pengaruh yang signifikan minat belajar terhadap kemampuan menghafal 

ayat Al-Quran Hadist di Madrasah Tsnawiyah Sirotul Huda Desa Bukit 

Selanjut Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun 

persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang kemampuan 

menghafal ayat Al-Quran. Sedangkan letak perbedaanya adalah saudara 

Muhardi Apri meneliti tentang pengaruh minat belajar terhadap kemampuan 

menghafal ayat Al-Quran, dan kemampuan menghafalnya terletak pada 

variabel Y, sedangkan penulis meneliti kemampuan menghafal Al-Quran 

siswa kelas Tahfizhul Quran. 

 

C. Konsep Operasional 

Dalam konsep operasional ini, dikemukakan tentang kemampuan 

menghafal Al-Quran siswa kelas Tahfizhul Quran di Madrasah Tsanawiyah 

Darul Hikmah Pekanbaru, dan faktor yang mempengaruhi kemampuan 

menghafal Al-Quran siswa kelas Tahfizhul Quran di Madrasah Tsanawiyah 

Darul Hikmah Pekanbaru.  Adapun Indikator tersebut meliputi: 

a. Kemampuan menghafal Al-Quran siswa kelas Tahfizhul Quran di Madrasah 

Tsanawiyah Darul Hikmah Pekanbaru, yang meliputi: 

1. Siswa mampu membacakan kembali ayat yang dihafalnya sesuai dengan 

tajwidnya. 

2. Siswa mampu membacakan kembali ayat yang dihafalnya dengan fasih. 

3. Siswa mampu membacakan kembali ayat yang dihafalnya dengan tepat. 

4. Siswa mampu membacakan kembali ayat yang dihafalnya dengan lancar 
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b. Faktor yang mempengaruhi Kemampuan menghafal Al-Quran siswa kelas 

Tahfizhul Quran di Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah Pekanbaru, yang 

meliputi: 

1. Kemauan 

2. Minat 

3. Perhatian 

4. Inteligensi 

5. Pengetahuan yang telah ada 

6. Jumlah alat indra yang dipergunakan ketika belajar: 

a) Mata  

b) Telinga  

7. Ulangan yang teratur 

8. Metode menghafal: 

a) Keseluruhan 

b) Bagian demi bagian 

 

 

 

 

 


