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BAB II 

METODE LAUHUN DAN KEMAMPUAN MENGHAFAL SISWA 

A. Metode Lauhun 

1. Pengertian Metode Lauhun 

Metode berasal dari dua kata yaitu meta dan hados yang artinya jalan/cara. 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia metode berarti cara teratur yang digunakan 

untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu dengan apa yang 

dikehendaki.1 Jadi, Metode artinya suatu jalan yang dilalui untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu.2 

Pengertian metode menurut Nana Sudjana adalah  cara yang dipergunakan 

guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya 

pengajaran.3 Menurut Abd.Al-rahman Ghunaimah sebagaimana dikutip oleh 

Ramayulis metode adalah cara-cara praktis dalam mencapai tujuan pendidikan.4 

Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang telah 

disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara 

optimal.5 Metode atau teknik dalam pembelajaran adalah cara-cara yang dilakukan 

oleh guru untuk menyampaikan bahan ajar kepada siswa. Metode pembelajaran juga 

                                                           
1Departemen Pendidikan  Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 

2005), hlm. 740 
2Heri Gunawan, Kurikulum Dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, ( Bandung : 

Alfabeta, 2013), hlm. 165 
3Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Media Pembelajaran, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 

2010), hlm. 76 
4Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), hlm. 184 
5 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, cet Ke 3, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2014), 

hlm. 193 
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didefinisikan sebagai cara-cara untuk melakukan aktifitas yang tersistem dari sebuah 

lingkungan yang terdiri dari pendidik dan peserta didik untuk saling berinteraksi 

dalam melakukan suatu kegiatan sehingga proses belajar berjalan dengan baik dalam 

arti tujuan pengajaran tercapai.6 

Dari pernyataan di atas dapat disumpulkan bahwa metode dalam 

pembelajaran  merupakan suatu cara atau strategi yang dilakukan oleh seorang guru 

agar terjadi proses belajar pada diri siswa untuk mencapai tujuan. Suatu metode 

mungkin hanya cocok dipakai untuk tujuan tertentu. oleh karena itu, idealnya 

seorang guru harus menggunakan metode yang susuai dengan tujuan pembelajaran. 

Jika beberapa tujuan pembelajaran ingin diperoleh, maka guru harus mampu 

menggunakan dan mengkombinasikan beberapa metode yang relevan. 

Begitu banyak metode yang dapat digunakan dalam menghafal Al-Qur’an. 

Tujuannya, untuk memudahkan jalan dalam menghafal Al-Qur’an dengan metode 

yang cocok bagi semua kalangan, dari berbagai usia dan latar belakang pendidikan 

yang berbeda. Seperti metode muraja’ah, metode menghafal bersama teman, metode 

halaqah, metode dawaran, metode menghafal melalui alat perekam dan masih 

banyak yang lain. Dari sekian banyak metode yang ada, terdapat metode lauhun.7 

                                                           
6 Ismail Sukardi, Model-Model Pembelajaran Modern, (Jogjakarta: Tunas Gemilang Press, 

2013) hlm. 29 
7 Yahya Bin’ Abdurrazzaq al-Ghautsani, Cara Mudah  Dan Cepat Menghafal Al-Qur’an, cet 

Ke-3, (Jakarta : Pustaka Imam Asy- fi’i) 
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Lauh dalam bahasa arab berarti papan.8 Dalam bahasa Indonesia lauh berarti 

papan dengan ukuran yang tidak terlalau besar bekisar 50 cm berbentuk persegi 

panjang dengan dihiasi garis-garis yang dibuat secara permanen, untuk memudahkan 

dalam menulis ayat-ayat Al-Qur’an.9 Lauh adalah istilah untuk selembar papan kayu 

yang telah diamplas.10 

Adapun Lauh adalah menyetorkan atau menyimak hafalan baru kepada 

instruktur atau pembimbingnya.11 Disebut Lauh karena sebelum menghafal materi 

baru, ayat ditulis dulu di sabak (papan keci/ papan tulis) satu ayat ditulis sebagian 

atau separuhnya ayat dibaca berulang-ulang kali sampai terbayang letak garis dan 

posisinya, setelah itu tulisan dihapus lalu dibaca dengan hafalan. Metode lauhun 

sama dengan metode kitaba, sebab metode ini juga bersandar kepada tulisan. 

Ibnu Utsaimin- rahmatullah bertaka, “ Maka apa yang dicatat akan tetap dan 

apa yang dihafal akan kabur”.12 Manusia tidak akan lupa apa yang telah ditulisnya, 

sesungguhnya ayat-ayat yang telah ditulis  akan terekam dalam pikiran dalam waktu 

yang sangat lama. Karena menghafal dengan menulis menggunakan tiga indera  

yaitu indera pendengaran, indera penglihatan dan indera peraba (hafal dengan 

tulisan).13 Jika menghafal menggunakan tiga indera ini, maka akan sulit untuk lupa. 

Maha suci Allah SWT yang telah mengajarkan manusia dengan qalam, sebagaimana 

                                                           
8Achmad Sunarto, Kamus Arab Indonesia Al-Kabir, (Surabaya : Karya Agung, 2010), hlm. 

567 
9Yahya Bin’ Abdurrazzaq al-Ghautsani, Op.Cit., hlm. 140   
10Ibid.,  hal. 140. 
11Muhaimin Zen, Metode Lauhun, (Jakarta : Transpustaka, 2013), hlm 57 
12 Yahya Abdul Fattah Az-Zawawi, Revolusi Menghafal Al-Qur’an, (Solo : Insan Kamil, 

2013), hlm 85. 
13Ibid., hlm 85. 
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firmanNya:

 

Artinya : “Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah. Yang mengajar 

(manusia) dengan perantaran kalam.Dia mengajar kepada manusia 

apa yang tidak diketahuinya”.(QS. Al-Alaq 3-5).14 

Dalam hal ini, para psikilog belajar berkata, “ Sesungguhnya tangan itu 

memiliki ingatan khusus selain ingatan pikiran yang sudah dikenal, yaitu mengingat 

apa yang telah anda tulis”.15 

Metode lauhun ini ditemukan dan dipraktekkan di banyak Negara Afrika 

seperti Sudan, Somalia, Sinegal, Chad, dan lain-lain.16 Dinegara-negara itu anak-

anak menghafal Al-Qur’an melalui tulisan dan dengan menulis dipapan berukuran 

sekitar 40-15 cm. Metode ini masih digunakan sampai sekarang walaupun mushaf 

telah tersebar luas. Sudah sangat jelas manfaat metode ini dalam memantapkan 

pengetahuan  tentang rasam mushaf, memperindah tulisan dan menguasai kaidah-

kaidah dikte (imla’). 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan metode lauhun adalah 

cara menghafal hafalan baru dengan cara menulis hafalan di papan tulis yang 

                                                           
14Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung : CV 

Fokusmedia, 2010), hlm. 597 
15 Yahya Abdul Fattah Az-Zawawi, Revolusi Menghafal Al-Qur’an,cet Ke 6, (Solo : Insan 

Kamil, 2013), hlm. 86 
16 Yahya bin Abdurrazzaq al-Ghautsani, Op. Cit, hlm. 141 
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panjangnya sekitar 40 cm, dan lebarnya sekitar 15 cm dan dibaca berulang-ulang 

sampai terbayang letak baris dan posisinya untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

2. Langkah-langkah Metode Menghafal dengan Lauh (papan tulis) 

Metode menghafal dengan  lauh dapat ditempuh dengan langkah-langkah 

sebagai berikut :17 

a. Pada tahap pertama guru menuliskan ayat-ayat yang wajib dihafal untuk 
muridnya (diatas papan tulis) dengan tulisan yang jelas dan dengan huruf 
Utsmani 

b. Kemudian guru membacakannya kepada muridnya huruf demi huruf dan 
menyuruh si murid supaya meniru bacaannya dan menghafalnya secara 
verbal dan setelah itu, ia memerintahkan muridnya untuk menghafal 
bacaan dan tulisannya 

c. Selanjutnya guru menyuruh murid menghapus tulisan tersebut dan 
memerintahkan supaya  menulisnya kembali dipapan. Murid itu juga 
diperintahkan supaya membaca ayat-ayat tersebut secara hafalan. 

d. Guru memperbaiki apa yang ditulis dan dihafal tanpa melihat mushaf 
oleh muridnya, serta memberi pengarahan kepada muridnya tentang cara 
menulis yang baik, cara memegang pena, dan posisi paling ideal untuk 
menulis 

e. Apabila sang guru yakin muridnya sudah menghafalnya, ia boleh 
beranjak kepelajaran berikutnya. Demikianlah seterusnya 

f. Ayat-ayat yang dihafal dengan metode ini tidak akan terlupakan, sebab 
cara ini akan meninggalkan jejak yang membekas dalam ingatan. 
 

 Dari langkah-langkah di atas, metode lauhun merupakan metode yang cukup 

baik untuk membantu menghafal Al-Qur’an. Karena metode ini merupakan metode 

yang tidak hanya dapat menghafal tetapi juga menulis. Dengan menulis seorang 

siswa dapat belajar memperbaiki tulisan bahasa arab dengan baik. Karena 

kebanyakan siswa dapat menghafal tetapi tidak dapat menulis apa yang telah 

dihafalkannya. Setelah siswa dapat menghafal dan menulis dengan baik kemudian 

                                                           
17Ibid,  hlm. 141 
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guru menyimak hafalan yang telah dihafal siswa. Karena itu, penghafal Al-Qur’an 

dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu yang hanya hafal di mulut, hanya hafal di 

kepala (ingatan) dan orang yang hafal dalam bacaan dan ingatan. Jadi, metode 

lauhun ini efektif digunakan oleh guru untuk membantu siswa agar lebih mudah 

dalam menghafal. Karena metode lauhun ini menggunakan tiga panca indera yaitu 

penglihatan, ingatan dan peraba. Dan metode ini juga termasuk ke dalam kelompok 

orang yang hafal  dalam bacaan dan ingatan.  

3. Kelebihan dan Kekurangan Metode Menghafal dengan Lauh (papan 
tulis) 
 
Penerapan metode menghafal pada kegiatan belajar mengajar tentu tidak 

lepas dari aspek kelebihan dan kekurangan dari metode tersebut. Namun kedua 

aspek tersebut dapat diperhitungkan sejak awal oleh guru. 

a. Kelebihan Metode Menghafal dengan Lauh (Papan tulis) adalah:18 
 

1) Akan lebih teliti ketika diminta menuliskan ayat-ayat Al-Qur’an  yang 
telah dihafalnya kerena telah terbiasa menyalin dari mushaf ke papan 
tulis 

2) Konsentrasi seorang siswa akan tertuju hanya pada satu papan yang ada 
didepannya, sedangkan apabila metode menghafalnya menggunakan 
mushaf, maka konsentrasi akan terpecah, semisal melihat halaman selain 
yang dihafalnya 

3) Kesabaran yang terus dilatih pada diri siswa ketika menulis ayat demi 
ayat dari Al-Qur’an, yang sejatinya mereka mampu untuk menghafal 
secara langsung tanpa menulis terlebih dahulu. 
 

Dari kelebihan metode lauhun dapat disimpulkan bahwa metode ini dapat 

melatih siswa agar lebih teliti, konsentrasi, dan mempunyai kesabaran dalam 

                                                           
18http://el-syai.blogspot.com/2012/05/menghafal-Al-Qur’an-di-maroko.html. Diakses pada 

tanggal 13 Juni 2015 pukul 19.30 
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menulis, membaca dan menghafal. Menanamkan kesabaran kepada siswa dalam 

menghafal ayat-ayat Al-Qur’an tidak semudah yang dibayangkan. Oleh karena itu 

dengan menggunakan metode lauhun secara tidak langsung guru dapat mengajarkan 

kesabaran kepada siswa. 

b. Kekurangan Metode Manghafal dengan Lauh (Papan Tulis) adalah19 : 
 
1) Ada sebagian siswa merasa tidak tenang apabila menggunakan papan 

tulis. Merasa tidak mempunyai kecakapan menulis, menggambar yang 
bagus dan indah di papan tulis. Hal ini menyebabkan keragu-raguan dan 
timbul rasa segan untuk menggunakan papan tulis sebagai media 
pembelajaran. 

2) Siswa segan untuk mempersiapkan dan membersihkan papan tulis 
sebelum belajar, karena takut tangan kotor terkena debu kapur. Atau 
untuk mempersiapkan suatu demonstrasi melalui papan tulis memerlukan 
waktu dan meminta perhatian, ketekunan tersendiri dari siswa. Akibatnya 
dapat menimbulkan rasa segan ketika menggunakan papan tulis. 

3) Adanya alat-alat modern yang mulai digunakan dalam proses 
pembelajaran di kelas, seperti slide, kaca terbus cahaya, film, vidio, 
VCD, LCD, dll. 

4) Banyak buku-buku pelajaran yang dapat dibeli dan dimiliki oleh 
pembelajar, dari pada mencatat pelajaran dari papan tulis. 

5) Apabila siswa diberi kesempatan untuk menggunakan papan tulis, maka 
memerlukan waktu yang banyak, mengurangi jumlah bahan yang akan 
diajarkan, dan membosankan. 

 
Begitu banyak sekarang metode yang dilakukan guru maupun siswa agar bisa 

menghafal Al-Qur’an dengan mudah dan benar. Seperti metode lauhun yang 

mengajarkan siswa dapat menulis bukan hanya menghafal. Kemampuan siswa 

berbeda-beda dalam cara menghafal, ada yang mudah menghafal hanya dengan 

melihat, ada yang bisa menghafal dengan cara mendengar dan ada yang menghafal 

dengan cara menulis sebelum menghafal. Metode ini memiliki kekurangan yang 

                                                           
19https://sartikahinata.wordpress.com/2013/02/17/papan-tulis-sebagai-media-pembelajaran. 

Diakses pada tanggal 14 Juni 2015 pukul 13.30 
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dapat ditutupi dengan seorang guru dengan cara membuat suasana kelas menjadi 

lebih nyaman dan membuat siswa  lebih konsentrasi dalam hafalannya. 

B. Pengertian Kemampuan Menghafal Al-Qur’an Bagi Siswa 
 
1. Pengertian Kemampuan 

 
Kemampuan berasal dari kata dasar “mampu” yang mempunyai arti sanggup 

melakukan sesuatu.20Kemampuan adalah suatu sikap yang diambil untuk benar-

benar bisa melakukan semua hal. Orang memandang kemampuan dari banyak segi 

dan jelas itu berbeda, ada yang sebagian orang yang mendiskripsikan kemampuan 

dan kekuatan, kekayaan dan keambisiusan, tetapi bagi sebagian orang kemampuan 

bukanlah yang baru saja ditulis, tapi kemampuan adalah bagaimana orang bisa 

mengatasi hal yang harus berfikir mengeluarkan tenaga untuk mengimajinasikan 

hayalan.21 Adapun kemampuan menghafal adalah kemampuan seseorang untuk 

mengingat-ingat kembali (recall) atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, 

rumus, rumus, dan sebagainya, tanpa mengharapkan kemampuan untuk 

menggunakan pengetahuan atau ingatan adalah merupakan proses berfikir yang 

paling rendah.22 

Kemampuan adalah suatu yang harus bisa dipertanggung jawabkan. 

Kemampuan itu bisa jadi sesuatu yang abstrak tapi ia merupakan sesuatu yang nyata 

                                                           
20Bambang Sarwiji, Kamus Pelajar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Ganeca Exact,2006), hlm. 404 
21id.m.wikipedia.org/wiki/Kemampuan, diakses pada tanggal 6 Juni 2015, pukul 12.10 
22 Anas Sudjono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), 

hlm. 45 
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dalam diri kita.23 Kemampuan adalah kemahiran atau kepandaian yang diperoleh dan 

dimiliki seseorang. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan merupakan 

kecakapan setiap individu untuk menyelesaikan pekerjaannya atau menguasa hal-hal 

yang ingin dikerjakan dalam suatu pekerjaan, dan kemampuan juga dapat dilihat dari 

tindakan tiap-tiap individu. 

Kemampuan sendiri terbagi menjadi beberapa kelompok antara lainnya: 

1. Kemampuan intelektual, yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk 

melakukan aktivitas yang membutuhkan kemampuan berfikir 

2. Kemampuan fisik merupakan kemampuan melakukan tugas-tugas yang 

menuntut tenaga atau stamina berupa keterampilan, kekuatan, atau 

karakteristik serupa. 

2. Pengertian Menghafal 

Secara etimologi atau bahasa, menghafal berasal dari kata “hafal” yang 

memiliki dua arti: 1) Telah masuk dalam ingatan (tentang pelajaran), dan 2) Dapat 

mengucapkan diluar kepala (tanpa melihat buku atau catatan lainnya). Adapun arti 

menghafal adalah berusaha  meresapkan kedalam pikiran agar selalu ingat.24

 Menghafal dalam bahasa arab adalah  ��ِ��َ. Kata ini berasal dari fi’il (kata 

kerja)    َ��ِ��َ–  ُ��َ�
َْ�-  ٌ���ْ�ِ .25 Dari sini dapat diketahui bahawa kata   َ��ِ��َ-  ُ��َ�
َْ�–  ٌ���ْ�ِ  

                                                           
23 Ibid., 
24Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta : Media Pustaka 

Phoenix, 2009) hlm. 300 
25A.W. Munawir, Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap, (Surabaya : Pustaka 

Progressif, 2007) hlm. 302 
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dalam bahasa Indonesia artinya menghafal atau memperhatikan dan menjaga sesuatu 

sehingga sesuaatu itu tidak hilang dan lepas (alias terlupakan).Menghafal adalah 

proses pengingatan fakta-fakta disebuah medan baru, baik secara terminologi, 

simbologi, dan detail-detail lain dari medan baru yang harus dihafal diluar kepala 

bagi yang mempelajarinya26. Hifzh berarti “ penghafal” atau penjaga. Jadi, kalau 

disebut hifzh Al-Qur’an, maka itu berarti penghafal Al-Qur’an yang juga memiliki 

konotosi “ menjaga Al-Qur’an. Yakni, menyimpan dan menjaga bacaan  Al-Qur’an 

dalam memori sehingga tidak lepas dan menghilang darinya.  

Melihat uraian di atas, maka boleh diartikan hifzh Al-Qur’an ialah usaha 

seseorang untuk menjaga, menekuni dan menghafalkan Al-Qur’an agar tidak hilang 

dari ingatan dengan cara selalu membacanya, menjaga hafalannya secara terus 

menerus agar tidak terjadi perubahan dan pemalsuan serta dapat menjaga dari 

kelupaan baik secara keseluruhan ataupun sebagiannya. Kata hifzh itu mengandung 

tiga unsur utama, yaitu: 

a. Kemampuan untuk menentukan secara tepat bentuk tulisan sesuatu di mana 

orang dapat menghadirkannya (membacanya) tanpa melihat kitab 

b. Menekuni dan menghafalnya (hafal) 

c. Tidak lupa 

 

 

                                                           
26  Georgee Boeree, Metode Pembelajaran dan Pengajaran, (Jakarta: Ar-Ruzz, 2008) hlm. 65 
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3. Kaidah Pokok dalam Menghafal Al-Qur’an 

Para penghafal Al-Quran terikat oleh beberapa kaidah penting di dalam 

menghafal Al-Qur’an kelompok kaidah yang bersifat pokok ini merupakan 

kelompok yang tidak bias digantikan dengan yang lain. Para penghafal Al-Qur’an 

harus mengamalkannya secara pasti dan tidak ada pilihan lain. Kaidah pokok 

tersebut yaitu:27 

a. Ikhlas  
 
Ikhlas adalah kaidah yang paling penting dan paling utama. Karena Allah 

SWT  tidak akan menerima amalan apapun, kecuali sesuatu yang dikerjakan dengan 

ikhlas karena mengharap ridha-Nya. Niat yang ikhlas, bulat dan mantap sangat 

diperluhkan dari calon penghafal Al-Qur’an sebab apabila sudah ada niat yang bulat 

dan mantap, ada hasrat dan kemauan, maka sesulit apapun yang merintang akan 

diterjang. Allah SWT  berfirman : 

  

Artinya : Katakanlah ”Sesungguhnya Aku diperintahkan supaya menyembah Allah 

dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama”. 

(QS, Al-Zumar 11).28 

 

 

                                                           
27 Raghib As-Sirjani dan Abdurrahman Abdul Khaliq, Cara Cerdas Menghafal Al-Qur’an, 

(Solo : AQWAM, 2013), hlm. 55-82. 
28 Al-Qur’an dan Terjemah, Op.Cit., hlm 460 
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Agar  Ikhlas dapat terwujud, maka tanamkanlah niat  

1) memberi manfaat  
2) Supaya engkau termasuk orang yang dipakaikan jubbah dan Bahwa 

tujuan (niat)dari menghafal Al-Qur’an adalah agar mendapatkan suatu 
pahala kebaikan dari setiap huruf yang dihafal, dan setiap satu kebaikan 
dilipatgandakan menjadi sepuluh kali kebaikan yang sama. 

3) Agar dengan menghafalnya engkau mendapatkan derajat yang paling 
tinggi di hari kiamat nanti dan tingkat yang paling agung. 

4) Hadirkanlah perasaan bahwa Al-Qur’an akan memberikan syafa’at 
padamu pada hari ketika harta dan anak tidak lagi dapat mahkota 
kemulianaan karena menghafal firman Allah SWT yang maha 
pengampun.29 

 
b. Tekat yang kuat dan bulat.  

 
Menghafal Al-Qur’an merupakan tugas yang sangat agung dan besar. Tidak 

ada yang sanggup melakukannya selain Ulul’azmi, yaitu orang-orang yang bertekat 

kuat dan bulat serta  keinginan membaja. Artinya, seorang pemilik tekad yang kuat 

adalah orang yang senangtiasa sangat antusias  dan berobsesi merealisasikan apa saja 

yang telah ia niatkan dan menyegerakan sekuat tenaga. Namun, keinginan saja tidak 

cukup.Semestinya keinginan ini dibarengi dengan kemauan dan kehendak yang kuat 

untuk melakukan tugas suci ini. Allah SWT berfirman  

 
Artinya : Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke 

arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, Maka mereka 

                                                           
29Al-Hajiri, Hamdan Hamud, AgarAnak Mudah Menghafal Al-Qur’an, (Jakarta : Darus Sunah 

Press, 2014), hlm. 40-42 
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itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. (QS. Al-Isra 

19).30 

c. Pahamilah besarnya nilai amalan anda. 
 

Orang yang mengetahui nilai dan arti sesuatu akan berkorban untuknya. 

Setiap kali seseorang mengetahui betapa besar nilai pahala dan ganjaran dari sebuah 

perbuatan, niscaya orang yang menghafal Al-Qur’an akan semakin merindukannya. 

d. Amalkan apa yang anda hafalkan 
 
Orang yang menghafal Al-Qur’an namun tidak mengamalkannya berarti 

merupakan orang yang belum memahami hakikat dan betapa pentingnya Kitab yang 

mulia ini. Diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib berkata “ Wahai pengemban ilmu 

Amalkanlah ilmu. Sesungguhnya orang yang alim ialah orang yang mengamalkan 

apa yang ia ketahui dan amal perbuatannya sesuai dengan ilmunya.31 

e. Membentengi diri dari jerat-jerat dosa. 
 
 Hati yang selalu dicekoki dengan kecintaan terhadap dosa dan maksiat tidak 

akan dapat memahami dan berintraksi dengan Al-Qur’an. Disamping itu, perlu 

dihindari pula hal-hal syubhat. 

f. Berdoa  
 
Sebuah sarana yang tak akan pernah sia-sia ialah berdoa kepada Allah SWT 

dengan tulus dan ikhlas. memohonlah kepada Allah SWT  agar dianugrahkan nikmat 

hafal Al-Qur’an kepada kita.  

                                                           
30 Al-Qur’an dan Terjemah, Op.Cit., hlm 284 
31 Raghib As-Sirjani dan Abdurrahman Abdul Khaliq, Op.Cit., hlm 70 
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g. Pemahaman makna ayat dengan benar.  
 
Tak bisa dipungkiri bahwa orang yang memahami makna dan kandungan 

ayat-ayat yang akan dihafal akan lebih mudah untuk menghafalnya. Khususnya, 

ketika menghafal surat-surat yang mengandung kisah atau ayat-ayat yang 

mempunyai sababun nuzul (sebab turunnya Al-Qur’an). 

h. Menguasai Ilmu Tajwid. 
 
Mempelajari Ilmu Tajwid merupakan hal yang sangat penting bagi orang 

yang ingin mahir membaca Al-Qur’an. Orang yang menghafal Al-Qur’an dengan 

Ilmu Tajwid yang benar dan baik akan memperoleh pahala yang besar dari Allah 

SWT. Mempelajari kaidah-kaidah Ilmu Tajwid harus melalui talaqqi (berguru 

langsung) dari seorang hafizh yang bener-bener mahir dan menguasai-kaidah-kaidah 

bacaan dan Tajwid. 

i. Sering mengulang-ulang bacaan 
 
Membaca Al-Qur’an secara rutin dan berulang-ulang akan lebih 

memudahkan seseorang dalam menghafal. Karena bacaan yang sering dibacaakan 

terasa dekat dan akrab dengan otak. Sehingga, akan lebih mudah menghafalnya.  

j. Melakukan shalat secara khusuk dengan ayat-ayat (surat) yang telah dihafal. 
 
Membaca ayat-ayat yang telah dihafal ketika shalat secara rutin sangat efektif 

dalam memperkuat dan mematangkan hafalan.Lakukanlah pengulangan terhadap 

beberapa ayat yang telah dihafal sebelumnya. 

 

 



44 
 

4. Hal-hal yang Perlu Dilakukan untuk Menjaga Hafalan  Al-Quran 
 

Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan bila ingin menjaga hafalan Al-

Qur’an, yaitu :32 

a. Muraja’ah yaitu mengulang bacaan ayat atas surat yang telah kita hafal 
dengan baik 

b. Bergaul dengan orang-orang yang sholeh dan hafidz Al-Qur’an 
c. Mendengarkan bacaan Al-Qur’an kepada orang lain 
d. Membaca hafalan dalam Al-Qur’an 
e. Membaca hafalan pada waktu berjalan, berkendaraan, berbaring dan 

kapan saja 
f. Betah dimasjid sambil membaca Al-Qur’an 
g. Menulis ayat atau surat yang telah hafal 
h. Tadabbur : yaitu hendaknya menghafal Al-Quran dengan khusyu’ dan 

menghayati makna ayat-ayat  Al-Qur’an yang sedang dihafal 
i. Bersabar dan selalu memperkuat kemauan 
j. Interaksi dalam menghafal Al-Qur’an 
k. Memperbanyak menghafal Al-Qur’an pada waktu-waktu istimewa 
l. Sebisa mungkin mengurangi kesibukan duniawi. 
 

Dari beberapa hal yang perlu dilakukan,  jika ingin menjaga hafalan Al-

Qur’an di atas yang berkaitan dengan metode lauhun adalah muraja’ah, 

mendengarkan bacaan  Al-Qur’an kepada orang lain dan menulis ayat atau surat 

yang telah dihafal. Seseorang yang ingin menghafal dengan hafalan yang kuat dan 

mantap harus banyak memperbanyak  mengulangi bacaan hafalannya berkali-kali 

dan tidak cukup melakukannya hanya sekali atau dua kali pengulangan, meskipun 

orang yang berotak cerdas. Pada prinsipnya, orang yang menghafal Al-Qur’an harus 

dapat mempertahankan hafalannya dengan cara muraja’ah. Kemudian para 

penghafal Al-Qur’an dianjurkan  menyetorkan hafalan kepada guru. Karena dengan 

                                                           
32 Ahda Bina A. Lc, Mudah dan Cepat Menghafal Surat-Surat Pilihan, (Surakarta: Kelompok 

Ziyad Visi Media, 2011), hlm. 50-62. 
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menyetorkan hafalan kepada guru,  siswa dapat mengetahui kesalahan bacaan dan 

dapat di benarkan langsung sehingga tidak akan ada kesalahan lagi dalam menghafal 

ayat tersebut. Menulis ayat yang telah dihafal merupakan cara yang efektif untuk 

mengingat hafalan. Karena itu dapat melatih ranah kognitif pada peserta didik, 

dengan begitu maka hafalan yang telah ditulis akan sangat melekat pada ingatan 

dalam jangka panjang. 

5. Pengertian Al-Qur’an  
 
Secara termonologi kata Al-Qur’an berasal dari kata  yang artinya “ bacaan/ 

membaca”.  Menurut Al-Jurjani Al-Qur’an adalah kitab yang diturunkan kepada 

Rusullullah Saw yang ditulis didalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir 

tanpa keraguan. Abu Ayahbah Al-Qur’an adalah kitab yang diturunkan baik lafazh 

maupun maknanya kepada nabi terakhir Muhammad SAW, yang diriwayatkan 

secara mutawatir yakni dengan penuh kepastian dan keyakinan (akan kesesuaiannya 

dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW), yang ditulis pada mushaf 

dari awal Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas.  

Sedangkan Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam kitabnya , At-Tibyan 

fi’ulumil Qur’an, memberikan arti Al-Qur’an adalah kalam Allah yang melemahkan 

tantangan musuh (mu’jizat) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW atau 

Rasul yang terakhir dengan perantara malaikat Jibril, tertulis dalam beberapa 

mushaf, dipindahkan kepada kita secara mutawatir, merupakan ibadah dengan 

membacanya dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nass. 

Secara istilah, Dr. Muhammad Abdullah dalam kitabnya, Kaifa Tahfadhul Qur’an, 
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seperti dikutip oleh Achmad Yaman Syamsuddin, memberikan definisi Al-Qur’an 

adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara 

ruhul amin (malaikat jibril), dan dinukilkan kepada kita dengan jalan tawatur yang 

membacanya dinilai sebagai ibadah. Diawali dengan surat Al-Fatihah dan di akhiri 

surat An-Naas.33 

Al-Qur’an sebagai mu’jizat, artinya Al-Qur’an merupakan sesuatau yang luar 

biasa yang tidak kuasa seorang manusia dan jin dapat membandinginya, karena hal 

itu diluar kesanggupannya. Berbeda dengan kitab-kitab yang diturunkan 

sebelumnya, yang diturunkan oleh Allah secara sekaligus. Al-Qur’an diturunkan 

kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Bukan tanpa alasan hal ini 

terjadi. Allah memberi keistimewaan kerhadap kitab terakhir ini, kitab yang 

menyempurnakan rangkaian kitab sebelumnya. Dengan penurunan secara bertahap 

ini, menjadikan Al-Qur’an hingga sekarang bahkan samapai yaumul qiyamah. 

Bertahapnya penurunan Al-Qur’an ini mengandung hikmah, antara lain adalah : 

a. Untuk meneguhkan dan menguatkan hati dan jiwa Rusullullah dan membina 

umat Islam dalam menjalankan syariat Islam. 

b. Untuk memberi jawaban dan respon atas berbagai permasalahan yang terjadi 

waktu itu. 

Dengan cara penurunan seperti ini memudahkan para sahabat dalam 

mengahafal ayat-ayat Al-Qur’an  yang diwahyukan Allah kepada Rusullullah. Selain 

                                                           
33 Zaki Zamani dan M. Syukron, Metode Cepat Menghafal Al-Qur’an, (Yogyakarta: Al-

Barokah, 2014), hlm. 13 
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itu juga memberi kesempatan bagi mereka dalam mempelajari dan mengamalkan 

hukum-hukum yang terdapat didalamnya. 

6. Keutamaan Menghafal Al-Qur’an 
 

Banyak hadis Rusullullah SAW  yang mendorong untuk menghafal Al-

Qur’an atau membacanya diluar kepala, sehingga hati seorang individu muslim tidak 

kosong dari sesuatu bagian dari kitab Allah SWT. Seperti dalam hadis yang 

diriwayatkan oleh ibnu abbas : 

.ذ)ي(رواه لرتمالُقْرآِن َكاْلبَـْيَت اخلَِربَ  ِإن الِذى لَْيَس ِيف َجْوِفِه َشْيٍء ِمنَ   

Artinya  : “ Sesungguhnya orang yang di dalam rongga mulutnya sesuatupun dari 

Al-Qur’an seperti rumah yang roboh.(HR. At-Tirmiidzi)” 34 

Berikut ini adalah fadhillah hifzhul Qur’an (keutamaan menghafal Al-

Qur’an) yang dijelaskan Allah dan Rasulnya, agar kita lebih terangsang dan 

bergairah dalam berintraksi dengan Al-Qur’an Khususnya menghafal. 

a. Keutamaan di dunia 

1) Menghafal Al-Qur’an merupakan nikmat Rabbani yang datang dari Allah 

2) Al-Qur’an menjanjikan kebaikan, berkah dan kenikmatan bagi 

penghafalnya. Rasullullah SAW bersabda : 

رُُكْم َمْن تـََعلَم الُقْرآنَ َوَسلَم َخيْـ  هِ لِ آوَ   َعَلْيهِ ي اهللاُ ل صَ ي بِ الن  نِ عَ  نَ اَن اْبِن َعف َعْن ُعْثَما  
)البخارىهروا( هُ مَ ل َوعَ   

                                                           
34 Yahya Abdul Fattah Az-Zawawi, Op.Cit., hlm 26 
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  Artinya : “DariUsman bin Affan RA, Rusullullah SAW  bersabda sebaik-baik kalian 

adalah yang mempelajari Al-Qur’an dan mengajarkannya. (HR. Imam al-

Bukhari ).35 

3) Seorang penghafal Al-Qur’an adalah orang yang mendapat Tasyrif 

Nabawi (penghargaan khusus dari Nabi) 

4) Penghafal Al-Qur’an merupakan ciri orang yang diberi ilmu  

 
Artinya : “Sebenarnya, Al –Qur’an itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada 

orang-orang yang diberi ilmu dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat 

kami kecuali orang-orang yang zalim. (QS. Al-Ankabut 49).36 

Maksudnya ayat-ayat Al -Qur’an itu terpelihara dalam dada dengan dihapal 

oleh banyak kaum muslimin turun temurun dan dipahami oleh mereka, sehingga 

tidak ada seorangpun yang dapat mengubahnya. 

b. Keutamaan diakhirat  

1) Al-Qur’an akan menjadi penolong (syafa’at) bagi para penghafal. 

ا َألْصَحابِهِ َشِفيعً َياَمةِ قْـَرُؤا اْلُقْرآَن  فَِإنُه  يَْأِيت يـَْوَم اْلقِ اِ   

                                                           
35 Umar al-Faruq, Lc., al-Hafizh, 10 Jurus Dahsyat Hafal Al-Qur’an, (Surakarta : Ziyad 

Books, 2014), hlm. 15 
36 Al-Qur’an dan Terjemah, Op.Cit., 402 
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Artinya  :“Bacalah oleh kalian Al-Qur’an, sesungguhnya ia akan datang pada hari 

kiamat sebagai pemberi safa’at bagi orang yang selalu membacanya 

(penghafal)” (H.R Muslim).37 

2) Menghafal Al-Qur’an akan meninggikan derajat manusia disurga 

3) Para penghafal Al-Quran bersama para malaikat yang mulia dan taat 

4) Bagi para penghafal mendapat kehormatan berupa tajul karomah 

(mahkota kemuliaan). 

5) Penghafal Al-Qur’an adalah orang yang paling banyak mendapat pahala 

dari Al-Qur’an 

6) Penghafal Al-Qur’an adalah orang yang akan mendapat untung dalam 

perdagangannya dan tidak rugi.  Sebagai mana Firman Allah dalam QS 

Fatir ayat 29-30 :38 

 

Artinya :”Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan 
mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang kami 
anugrahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, 
mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, Agar 
Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah 
kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun 
lagi Maha Mensyukuri” .(QS. Fathir 29-30). 

 

                                                           
37 Abdud Daim Al-Kahil, Hafal Al-Qur’an Tanpa Nyantri, (Solo : Pustaka Arafah, 2010), 

hlm. 21 
38 Al-Qur’an dan Terjemah, Op.Cit., hlm., 437 
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C. Materi Muatan Lokal 
 

1. Pengertian Muatan Lokal 
 
Pengertian muatan lokal Muatan lokal adalah muatan untuk mengembangkan 

potensi daerah sebagai sebagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan di 

madrasah. Selain itu muatan lokal juga sebagai upaya untuk melestarikan bahasa 

daerah yang berbasis kebudayaan dan kesenian pada daerah dimana madrasah itu 

berkembang.39 Disamping itu muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk 

mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, 

termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam 

mata pelajaran yang ada. Subtansi mata pelajaran muatan lokal ditentukan satuan 

pendidikan, tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan.40  

Menurut Dakir, Kurikulum Muatan Lokal adalah program dan pendidikan 

yang isi dan penyimpanannya dikaitkan dengan lingkungan alam dan lingkungan 

budaya serta kebutuhan daerah dan wajib dipelajari oleh murid di daerah itu.41 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelajaran muatan local adalah pelajaran yang 

diajarakan dengan memasukan dan menyesuaiakan sumber daya atau potensi yang 

dimilliki suatu daerah, tempat sekolah berada.  

 

                                                           
39

 Imam Haromain Dkk, Pedoman dan Implementasi Pengembangan Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan MTs, (Jawa Timur: Mapemda Kantor Wilayah, 2009), hlm. 43. 

40
 Masnur Muslih, KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2011),  cet.7, hlm.  30 
41

 Dakir, Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 
hlm. 102 
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2. Tujuan Muatan Lokal 

a. Tujuan Muatan Lokal 

1) Tujuan Umum. 

Panduan ini dapat menjadi acuan bagi satuan pendidikan SD/MI/SDLB, 

SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK dalam 28 pengembangan 

mata pelajaran muatan lokal yang akan dilaksanakan pada tingkat satuan pendidikan 

yang bersangkutan. 

2) Tujuan Khusus 

Mata pelajaran muatan lokal bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, 

ketrampilan, dan perilaku kepada peserta didik agar mereka memiliki wawasan yang 

mantab tentang keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai- 

nilai / aturan yang berlaku di daerahnya dan  

mendukung kelansungan pembangunan daerah serta pembangunan nasiaonal. Lebih 

jelas lagi, agar peserta didik dapat: 

a) Mengenal dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam, 

 sosial, dan budayanya. 

b) Memiliki bekal kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan 

mengenai daerahnya yang berguan bagi dirinya maupun lingkungan 

masyarakat pada umumnya. 

c) Memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai / aturan-aturan 

yang berlaku di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-
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nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan 

nasional.42 

3. Surat Al-Kafirun  

a. Sebab Turunnya Surat Al-Kafirun 

 
 

Artinya  : Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, Aku tidak akan menyembah apa 

yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang Aku sembah, 

Dan Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, Dan 

kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang Aku sembah 

Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku."(QS Al-Kafirun 1-6).43 

Sebab turunnya surat Al-Kafirun menurut Ath-Thabarani dan Ibnu Abi 
Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya orang-orang Quraisy berjanji 
akan memberikan harta kepada Rusullullah SAW sehingga menjadi laki-laki terkaya 
sekota mekah. Selanjutnya akan menikahkan beliau dengan perempuan mana saja 
yang disukai beliau. Mereka berkata, “Ini untukmu wahai Muhammad, maka 
cukuplah jangan sampai lagi mencaci maki tuhan-tuhan kami dan menyebutkan 
dengan sesuatu yang buruk.Apabila engkau tidak melakukannya, maka sembahlah 
tuhan-tuhan kami selama satu tahun.”Beliau berkata “Aku menunggu sampai dating 
sesuatu dari Tuhanku”.Maka Allah SAW menurunkan ayat, “Katakanlah, “Hai 
orang-orang kafir.” Hingga akhir surat.44 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa’id bin Mina’, ia mengatakan; Al-
Walid bin Al-Mughirah, Al-Ash bin Wa’il, Al-Aswad bin Al-Mutholib, dan 
                                                           

42 Jamal Ma’mur Asmani, Tips Efektif Aplikasi KTSP di Sekolah, (Jogjakarta: Bening, 2010), 
hlm. 158 

43Al-Qur’an dan Terjemah, hlm. 603 
44 Imam As-Suyuthi, Asbabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an, Cet Ke-2, 

(Kairo : Dar Al-Fajr Lit At-Turats, 2015), hlm 618. 
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Umayyah bin Khalaf bertemu dengan Rusullullah SAW. Mereka berkata, “Wahai 
Muhammad, kesinilah supaya engkau bisa menyembah apa yang kami sembah dan 
kami akan menyembahapa yang engkau sembah.Kami dan engkau akan sama-sama 
dalam seluruh urusan kita bersama.”Maka Allah menurunkan ayat, “Katakanlah,” 
Hai orang-orang yang kafir.” Hingga akhir surat.45 

 
Dari sebab turunnya ayat diatas dapat disimpulkan bahwa pokok isi surat ini 

adalah tidak diijinkannya kompromi dalam bentuk mencampuradukkan ajaran 

agama. Penegasan bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad dan kaum  

Muslimin tidaklah sama dengan Tuhan yang dusembah oleh orang-orang kafir 

(musyrik), begitu juga dalam cara peribadahannya. Mengisyaratkan tentang gagalnya 

semua  usaha dan harapan orang-orang kafir dalam usaha mereja agar Nabi 

Muhammad meninggalkan dakwahnya, Penolakan NAbi Muhammad dan umat 

Islam terhadap kaum kafir untuk mencampuradukkan keimanan dan peribadahan 

yang diajarkan agama Islam dengan agama  kaum  kafir. Anjuran untuk saling 

bertoleransi dan menghormati dalam memeluk suatu keyakinan atau akidah. 

 Orang-orang kafir mengutus beberapa utusan untuk berdialog dalam 

berkompromi dengan Nabi Muhammad SAW. Dialog ini dimaksutkan untuk 

menjatuhkan Nabi Muhammad SAW agar kaum muslimin kembali pada ajaran 

nenek moyang atau menyembah berhala. Dalam dialog ini kaum kafir mengusulkan 

kepada Rusulullah SAW berkompromi dengan cara berganti-ganti praktek ibadah. 

Selama satu tahun kaum kafir akan mengikuti Rusulullah SAW pada tahun 

berikutnya Rusulullah SAW dan umat Islam yang mengikuti kaum kafir menyembah 

berhala. Allah SWT menurunkan surat Al-Kafirun untuk menjawab kompromi yang 
                                                           

45 Ibid, hlm 619 
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diajukan oleh orang-orang kafir. Surat Al-Kafirun merupakan penegasan larangan 

mencampuradukkan akidah dan keimanan Islam dengan ajaran agama lain. 

 


