
165Pembelajaran Al-Qur’an Hadits

Pembelajaran Menghafal Al-Quran dan Hadits

PENDAHULUAN

Menghafal Al-Qur’an dan hadits menjadi bagian dari upaya untuk memudahkan
seseorang di dalam memahami dan mengingat isi kandungan Al-Qur’an dan
hadits. Dengan hafal Al-Qur’an dan hadits berarti ikut menjaga

keotentikannya serta menjadi amal saleh, tentunya dalam hal ini perlu metode yang
tepat sehingga hafalan yang telah tersimpan di dalam memori otak manusia dapat
terpelihara dengan baik sehingga hafalannya sangat kuat. Proses untuk menghafal
sejak dini tentu saja akan membuat kualitas hafalannya menjadi lebih baik. Usia
anak sekolah dasar menjadi masa yang baik untuk dididik menghafal Al-Qur’an dan
hadits.

Dalam modul ini Anda akan mempelajari berbagai hal berkenaan dengan proses
pembelajaran menghafal Al-Qur’an dan Hadits. Dalam kegiatan belajar pertama, Anda
akan memperoleh informasi mengenai tujuan pembelajaran menghafal Al-Qur’an
dan Hadits sekaligus Anda akan dipandu untuk mengetahui rumusan indikator
pembelajaran menghafal Al-Qur’an dan Hadits.

Selanjutnya, pada kegiatan belajar kedua, Anda akan dibimbing dan diberikan
alternatif desain pembelajaran menghafal Al-Qur’an dan Hadits. Mulai dari desain
pembelajaran menghafal huruf-huruf hijaiyah sesaui makhrajnya, dilanjutkan dengan
pembelajaran menghafal ayat-ayat Al-Qur’an dari surat-surat juz’amma sampai
dengan desain pembelajaran menghafal hadits-hadits pilihan. Dalam kegiatan belajar
ini juga dilengkapi dengan cara evaluasi pembelajaran menghafal Al-Qur’an dan Hadits.

Dengan demikian, setelah mempelajari modul ini Anda diharapkan dapat:
1. menjelaskan tujuan pembelajaran menghafal Al-Qur’an dan Hadits;
2. menjelaskan rumusan indikator pembelajaran menghafal Al-Qur’an dan Hadits;
3. merumuskan desain pembelajaran menghafal Al-Qur’an dan Hadits;
4. menjelaskan proses evaluasi pembelajaran menghafal Al-Qur’an dan Hadits.

Mengingat besarnya manfaat yang akan Anda peroleh dengan mempelajari
modul ini. Maka, keseriusan, kecermatan dan pembacaan yang baik dituntut lebih
diberikan perhatian ketika membaca modul ini. Baiklah, selamat membaca, semoga
sukses!

PEMBELAJARAN MENGHAFAL
AL-QUR’AN DAN HADITS
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: :6
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TUJUAN DAN RUMUSAN INDIKATOR
PEMBELAJARAN MENGHAFAL

AL-QUR’AN DAN HADITS
A. TUJUAN PEMBELAJARAN MENGHAFAL AL-QUR’AN DAN HADITS

Kemampuan dalam menghafal Al-Qur’an dan hadits bagi umat Islam adalah
kemampuan yang sangat baik untuk dimiliki. Sebagaimana yang telah kita ketahui

bahwa dalam ritual shalat, seorang muslim wajib untuk dapat menghafal ayat-ayat
Al-Qur’an. Karena membaca Al-Qur’an, terutama surat Al-Fatihah, menjadi bagian
tidak terpisahkan dari shalat. Membaca ayat-ayat Al-Qur’an dalam shalat dipahami
sebagai bukan dalam pengertian membaca teks, akan tetapi membaca berdasarkan
hafalan yang tertanam kuat dalam memori. Demikian halnya dengan menghafal hadits.
Seseorang yang memiliki kemampuan hafalan hadits, maka berarti ia tidak sekedar
tahu amal perbuatan yang dilakukan berdasarkan hadits Nabi SAW, akan tetapi juga
mampu menyebutkan hadits tersebut di luar kepala.

Dalam hal menghafal Al-Qur’an, penamaan wahyu yang diterima oleh Nabi
Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat Islam dengan nama Al-Qur’an,
memberikan pengertian bahwa wahyu itu tersimpan di dalam “dada” manusia
mengingat nama Al-Qur’an sendiri berasal dari kata qira’ah (bacaan) dan di dalam
kata qira’ah terkandung makna: agar selalu diingat. Wahyu yang diterima Nabi SAW
pada dasarnya telah terpelihara dari kemusnahan dengan dua cara utama: pertama,
menyimpannya ke dalam “dada manusia” atau menghafalkannya, dan kedua,
mencatatnya secara tertulis di atas berbagai jenis bahan yang bisa ditulis, semacam
kulit binatang, pelepah kurma, dan tulang belulang.

Pada awalnya, bagian Al-Qur’an yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad
SAW dipelihara dalam ingatan Nabi SAW dan para sahabatnya. Tradisi hafalan yang
kuat di kalangan masyarakat Arab telah menjadikan terpeliharanya Al-Qur’an. Jadi,
setelah menerima suatu wahyu, Nabi SAW menyampaikannya kepada para
pengikutnya, yang kemudian menghafalkannya. Dengan mampu menghafal Al-Qur’an
dan hadits, menambah keistimewaan orang yang menguasainya. Dengan demikian
begitu pentingnya kemampuan dalam menghafal Al-Qur’an dan hadits yang harus
dimiliki oleh setiap muslim. Sehingga jika proses menghafal seseorang terhadap Al-
Qur’an dan hadits ini telah dimulai sejak dini, maka hafalan orang tersebut akan
lebih baik hasilnya. Usia anak-anak sekolah tingkat dasar adalah usia yang sangat
baik untuk diajarkan menghafal Al-Qur’an dan hadits. Selain itu bahwa pada sekolah
tingkat dasar ini sebagian besar mata pelajarannya menitikberatkan pada proses
menghafal.
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Salah satu komponen penting dalam belajar adalah kemampuan ingatan dari
peserta didik, karena sebagian besar pelajaran di sekolah adalah mengingat.
Mengingat juga memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun
yang lebih penting dalam peranan proses belajar adalah kemampuan peserta didik
untuk mereproduksi kembali pengetahuan yang sudah diterimanya, misalnya pada
waktu ujian para peserta didik harus mereproduksi kembali pengetahuan dan
pemahaman yang diperoleh selama mengikuti pelajaran.

Menurut Atkinson dan Shiffrin (dalam Matlin, 1989), sistem ingatan manusia
dibagi menjadi 3 bagian yaitu: pertama, sensori memori (sensory memory); kedua,
ingatan jangka pendek (short term memory); dan ketiga, ingatan jangka panjang
(long term memory). Sensori memori mencatat informasi atau stimulus yang masuk
melalui salah satu atau kombinasi panca indra, yaitu secara visual melalui mata,
pendengaran melalui telinga, bau melalui hidung, rasa melalui lidah dan rabaan melalui
kulit. Bila informasi atau stimulus tersebut tidak diperhatikan akan langsung
terlupakan, namun bila diperhatikan maka informasi tersebut ditransfer ke sistem
ingatan jangka pendek. Sistem ingatan jangka pendek menyimpan informasi atau
stimulus selama ± 30 detik, dan hanya sekitar tujuh bongkahan informasi (chunks)
dapat dipelihara dan disimpan di sistem ingatan jangka pendek dalam suatu saat
(Solso, 1988). Setelah berada di sistem ingatan jangka pendek, informasi tersebut
dapat ditransfer lagi melalui proses rehearsal (latihan/pengulangan) ke sistem
ingatan jangka panjang untuk disimpan, atau dapat juga informasi tersebut hilang
atau terlupakan karena tergantikan oleh tambahan bongkahan informasi yang baru
(Solso, 1988).

Seiring dengan bertambahnya usia, yang berkait erat dengan perkembangan
psikologi anak, seorang peserta didik dapat mengembangkan cara yang lebih baik
untuk mengingat sehingga peserta didik lebih mampu mengolah masukan baru. Salah
satu ciri khas dari perkembangan intelektual ialah bertambahnya kemampuan untuk
memonitor dan mengarahkan proses berfikirnya sendiri, mulai dari memusatkan pada
sesuatu, menyimpan informasi di ingatan jangka pendek dan menggali ingatan jangka
panjang. Ciri ini dikenal dengan kemampuan metakognisi yaitu pengetahuan tentang
proses berfikir pada diri sendiri dan pada orang lain. Seperti nampak dalam cara
menghafal sesuatu secara efisien sehingga dapat menghafal dan menyelesaikan suatu
problem secara lebih cepat. Pengetahuan semacam ini bagi peserta didik yang belajar
di sekolah sangat penting.

Bagi seorang tenaga pengajar atau guru, pengetahuan ini sangat bermanfaat
karena membantu dalam memonitor dan mengarahkan proses berfikir peserta didik
(Winkel, 1996). Dalam mata pelajaran Al-Qur’an dan Hadits, sejak dini anak perlu
dilatih menghafal atau mengingat secara efektif dan efisien. Latihan-latihan tersebut
menurut Gie (1984), meliputi 3 hal yaitu: pertama, recall, anak dididik untuk mampu
mengingat materi pelajaran di luar kepala; kedua, recognition anak dididik untuk
mampu mengenal kembali apa yang telah dipelajari setelah melihat atau
mendengarnya; dan ketiga, relearning: anak dididik untuk mampu mempelajari
kembali dengan mudah apa yang pernah dipelajarinya. Dalam pembelajaran menghafal
Al-Qur’an dan hadits di Madrasah Ibtidaiyah, tahap yang dilakukan adalah murid
diupayakan untuk sampai pada tingkat recall, yakni murid mampu menghafalkan
materi pelajaran Al-Qur’an dan Hadits di luar kepala.
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Dalam menghafal peserta didik mempelajari sesuatu dengan tujuan
mereproduksi kembali kelak dalam bentuk harfiah, sesuai dengan perumusan dan
kata-kata yang terdapat dalam materi asli. Dengan demikian peserta didik dapat
belajar bagaimana cara-cara menghafal yang baik sehingga materi cepat dihafal dan
tersimpan dalam keadaan siap direproduksi secara harfiah pada saat dibutuhkan.
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Winkel (1996) bahwa pada saat mempelajari
materi untuk pertama kali peserta didik mengolah bahan pelajaran (fase fiksasi),
yang kemudian disimpan dalam ingatan (fase retensi), akhirnya pengetahuan dan
pemahaman yang telah diperoleh diproduksi kembali. (http// www.ums.ac.id)

Dalam proses menghafal orang menghadapi materi yang biasanya disajikan
dalam bentuk verbal (bahasa), baik materi itu dibaca sendiri atau diperdengarkan.
Dalam pembelajaran menghafal Al-Qur’an dan hadits materi dapat mengandung arti
misalnya jumlah ayat dalam suatu surat, ayat-ayat Al-Qur’annya itu sendiri, isi
kandungan suatu surat dalam juz’amma, hadits-hadits dengan tema-tema tertentu,
atau materi yang tidak memiliki arti misalnya huruf-huruf hijaiyah. Orang akan
tertolong dalam menghafal bila membentuk skema kognitif dan mengulang-ulang
kembali materi hafalan sampai tertanam sungguh-sungguh dalam memori otaknya.

Kita menyadari bahwa Al-Qur’an dan hadits dinarasikan dalam bahasa Arab,
yang memiliki kaedah dan tata aturannya sendiri dalam melafalkannya. Sehingga
jika proses belajar menghafal Al-Qur’an dan hadits telah dimulai sejak dini maka
akan menghasilkan sosok muslim yang mampu menghafal Al-Qur’an dan hadits yang
baik. Usia anak-anak sekolah di Madrasah Ibtidaiyah, adalah masa yang sangat bagus
untuk ditanamkan pembelajaran menghafal Al-Qur’an dan hadits. Maka, perlu bagi
guru untuk merumuskan tujuan pembelajaran menulis Al-Qur’an dan hadits.
 Tujuan pembelajaran menulis Al-Qur’an dan hadits adalah:

1. Aspek Pengetahuan (Knowing)
Al-Qur’an dan hadits merupakan dua hal terpenting dalam kehidupan umat

Islam. Menghafal Al-Qur’an dan hadits menjadi bagian dari upaya menanamkan isi
kandungan keduanya bagi orang yang hendak mengamalkannya. Dengan hafal Al-
Qur’an dan hadits juga menjadi upaya untuk melestarikan dan ikut menjaga
keotentikan keduanya. Terlebih lagi Al-Qur’an, hafal ayat-ayat Al-Qur’an terutama
surat Al-Fatihah dengan bacaan yang baik dan benar, menjadi syarat yang harus
dipenuhi dalam melaksanakan ibadah shalat. Sedangkan dengan hafal hadits-hadits
Nabi SAW akan menambah keyakinan seseorang untuk mengikuti ajaran-ajaran Nabi.
Seseorang yang hafal hadits akan mudah untuk menunjukkan dan memberitahukan
hadits yang menjadi landasan hukum suatu amal perbuatan kepada orang lain. Dengan
hafal ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits-hadits Nabi juga merupakan bagian dari perbuatan
baik yang mendapat pahala dari Allah SWT. Pengetahuan dasar semacam inilah yang
diajarkan kepada peserta didik.

Dengan demikian dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan dari guru untuk
mengarahkan dan mendidik siswanya dalam pembelajaran menghafal Al-Qur’an dan
Hadits ini. Karena pada aspek knowing ini guru harus benar-benar yakin bahwa semua
murid telah mengetahui apa yang telah dipelajarinya. Untuk mencapai tujuan ini,
guru dapat memilih metode ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi. Sebagai tindak
lanjut apakah murid telah memahami dan mengetahui arti penting kemampuan
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menghafal Al-Qur’an dan Hadits sebagaimana yang telah disampaikan, guru dapat
menyelenggarakan tanya jawab dengan murid-murid, dapat diawali dengan bertanya
kepada seluruh murid satu kelas, lalu dilanjutkan mempertanyakan kepada murid
satu per satu. Jika jawaban yang diberikan semuanya bagus, berarti tujuan
pembelajaran aspek knowing telah tercapai.

2. Aspek Pelaksanaan (Doing)
Dalam tujuan pembelajaran yang kedua ini, pelaksanaan yang dimaksud adalah

peserta didik terampil dalam menghafal ayat-ayat dari surat-surat tertentu dalam
juz ‘amma maupun hadits-hadits pilihan yang menjadi materi pelajaran. Pembelajaran
dilakukan secara bertahap. Diawali dengan pembelajaran menghafal yang paling
sederhana, yakni menghafalkan huruf-huruf hijaiyah sesuai makhrajnya. Setelah itu,
murid diajarkan menghafalkan huruf-huruf hijaiyah dan tanda bacanya. Setelah proses
ini dikuasai, murid diajarkan menghafal kalimat-kalimat pendek dari ayat-ayat Al-
Qur’an atau hadits-hadits Nabi,  kemampuan ini pada gilirannya akan menjadikan
murid mampu untuk menghafal ayat-ayat dari suatu surat dalam juz’amma ataupun
suatu hadits. Untuk mencapai tujuan ini metode yang dapat digunakan misalnya
adalah audiolingual atau mimicry-memorization. Sebagai langkah awal, terutama
pada kelas satu MI, guru memberikan contoh cara melafalkan huruf-huruf hijaiyah
sesuai dengan makhrajnya, setelah itu guru meminta murid mengikutinya. Guru
dapat menyediakan karton yang berisikan kolom-kolom yang berjumlah sama dengan
jumlah huruf hijaiyah. Guru menunjukkan cara melafalkan huruf hijaiyah mulai dari
huruf alif (ْي  ِ) sampai dengan huruf ya’ (ا  َ)  pada kolom-kolom yang telah disediakan.
Jika fasilitas media pembelajaran memungkinkan, guru dapat memanfaatkan
komputer/laptop yang diproyeksikan dengan infocus, atau memutarkan VCD dengan
VCD Player  dan televisi cara melafalkan huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan
makhrajnya. Setelah murid mampu melafalkan huruf-huruf hijaiyah sesuai
makhrajnya, guru kemudian meminta murid-murid untuk menghafalkannya.

Setelah para siswa satu kelas dirasa mampu melafalkan dan menghafalkan secara
bersama-sama, guru dapat melakukan pengujian dengan menilai hafalan siswa satu
per satu. Apabila guru telah yakin seluruh siswa telah mampu untuk menghafal huruf-
huruf hijaiyah, bahkan pada tahap lebih tinggi murid memang telah mampu dan
terampil menghafalkan ayat-ayat dari surat-surat tertentu atau hadits-hadits yang
telah diajarkan dengan lancar, baik, dan benar maka tujuan aspek doing telah
tercapai.

3. Aspek Pembiasaan (being)
Pembiasaan menjadi aspek penting dalam tujuan pembelajaran menghafal Al-

Qur’an dan hadits. Pengetahuan dan keterampilan menghafal yang murid kuasai
dari ayat-ayat Al-Qur’an ataupun hadits-hadits yang telah dipelajari, tidak berhenti
pada taraf sekedar tahu atau terampil menghafalkannya saja. Kondisi ini dilanjutkan
dengan proses pembiasaan agar apa yang telah ia ketahui dan kuasai tidak dilupakan.
Pengetahuan itu menyatu dengan kepribadiannya, hal ini dimaksudkan agar apa
yang ia ketahui atau kuasai tidak sekedar tahu, tetapi diterapkan dalam kehidupan
sehari-hari dan tidak mudah dilupakan. Misalnya setiap akan tidur, anak terbiasa
untuk membaca ayat-ayat Al-Qur’an, atau ketika membicarakan hal yang berkenaan
dengan persaudaraan, misalnya, maka murid langsung mengingat dan melafalkan
hadits yang berkenaan dengan persaudaraan.
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Untuk menjaga agar keterampilan dalam menghafalkan Al-Qur’an dan hadits
ini tetap terjaga dengan baik, maka perlu untuk melakukan pembiasaan. Proses
pembiasaan dilakukan agar siswa benar-benar menguasai dan terampil dalam
menghafalkan ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits-hadits, paling tidak ayat-ayat Al-Qur’an
dari surat-surat dalam juz’amma dan hadits-hadits yang menjadi materi pelajaran.
Teknik-teknik yang dapat dilakukan untuk mencapai proses pembiasaan ini antara
lain:

a) Shalat berjamaah
Biasakanlah anak dididik untuk melakukan shalat berjamaah baik di sekolah

ataupun di rumah, terlebih lagi shalat yang memiliki bacaan-bacaan yang dikeraskan.
Dengan shalat berjamaah anak didik dapat membiasakan dan mengukur kemampuan
hafalannya. Setelah shalat jama’ah orang tua dapat melanjutkan dengan meminta
anak menyetorkan hafalan ayat-ayat Al-Qur’an atau hadits-hadits yang telah
dikuasainya. Kegiatan ini dibarengi dengan bentuk penugasan berupa pertanyaan-
pertanyaan yang berisi mengenai surat apakah yang dibaca oleh imam, surat yang
dibaca oleh si anak itu sendiri ketika shalat, dan surat-surat ataupun hadits-hadits
yang disetorkan hafalannya kepada orang tuanya. Penilaian atas tugas ini dibuktikan
dengan memberikan kartu penilaian yang di dalamnya berisi kolom mengenai
pelaksanaan shalat berjamaah dan surat apakah yang dibaca pada shalat tersebut,
dan hadits yang telah dihafalnya yang kemudian ditandatangani oleh orang tuanya.

b) Menghafalkan secara berjamaah
Menghafalkan Al-Qur’an dan hadits secara berjamaa’ah, menjadi salah satu

teknik yang tepat untuk membiasakan anak dalam menghafalkan ayat-ayat Al-Qur’an
ataupun hadits-hadits Nabi. Hal ini dapat dilakukan dengan membagi murid-murid
ke dalam beberapa kelompok. Satu kelompok melafalkan dengan keras, kelompok
yang lain melafalkan dengan suara pelan. Hal ini dapat dilakukan dengan bergantian.
Dengan menghafalkan secara berjama’ah satu sama lain dapat saling mengoreksi
kesalahan. Proses menghafal berjamaah ini dapat dilakukan juga dengan keluarga di
rumah.

c) Perlombaan
Berbagai bentuk perlombaan dapat dilakukan untuk mencapai tujuan

pembelajaran ini. Di antaranya adalah perlombaan ketangkasan dalam menghafal
surat-surat tertentu dalam juz’amma maupun hadits-hadits pilihan.  Yang paling
sederhana, guru dapat membagi murid kelas menjadi empat kelompok untuk saling
unjuk kebolehan dalam menghafalkan ayat-ayat dalam surat juz’amma ataupun hadits-
hadits pilihan yang menjadi materi pelajaran. Pada tahap selanjutnya, setiap
memperingati hari besar Islam ataupun hari besar Nasional, di sekolah diadakan
perlombaan menghafal Al-Qur’an dan hadits yang disesuaikan dengan tingkat
kemampuan siswa berdasarkan kelasnya. Dalam kegiatan ini guru dapat sekaligus
melakukan penilaian terhadap setiap siswa dalam menulis surat dan hadits.

B. RUMUSAN INDIKATOR PEMBELAJARAN MENGHAFAL AL-QUR’AN DAN HADITS
Dalam proses pembelajaran, merumuskan indikator pembelajaran merupakan

hal yang penting. Dengan indikator yang dirumuskan terlebih dahulu maka rangkaian
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pelaksanaan pembelajaran akan lebih terarah. Indikator yang dibuat menjadi acuan
dalam melihat keberhasilan proses pembelajaran dan proses penilaian.

Demikian halnya dengan pembelajaran menghafal Al-Qur’an dan Hadits.
Indikator yang dirumuskan dalam pembelajaran menghafal Al-Qur’an dan Hadits adalah
diupayakan agar murid mampu:
1. Menghafal huruf-huruf hijaiyah sesuai makhraj dan tanda bacanya;
2. Menghafal surat-surat pendek tertentu dalam juz’amma sesuai dengan makhraj

dan kaidah ilmu tajwid;
3. Menghafal hadits-hadits dengan tema-tema tertentu.

Penjabaran secara lebih rinci indikator yang disebutkan di atas adalah sebagai
berikut:

1. Menghafal huruf-huruf hijaiyah sesuai makhraj dan tanda bacanya
Proses menghafal huruf-huruf hijaiyah ini menjadi tindak lanjut pembelajaran

membaca dan menulis huruf-huruf hijaiyah. Pada saat siswa telah mampu
mengidentifikasi dan membaca huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan makhrajnya,
bahkan murid telah mampu menuliskan huruf-huruf hijaiyah ini dengan benar dan
tepat, maka pada tahap selanjutnya murid diajarkan untuk menghafal huruf-huruf
hijaiyah tersebut.

Proses menghafal huruf-huruf hijaiyah penting untuk dilakukan oleh siswa,
hal ini karena pengetahuannya tentang membaca dan menulis huruf-huruf hijaiyah
yang telah dikuasainya akan tertanam kuat dalam ingatannya, sehingga tidak mudah
dilupakan. Untuk itu pastikan murid mampu menghafalkan huruf-huruf hijayah dengan
baik dan benar.

Dengan demikian indikator ketercapaian pembelajaran menghafal pada tahap
ini, diupayakan agar murid mampu:
(1) Menghafal huruf-huruf hijaiyah sesuai makhrajnya.
(2) Menghafal huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan tanda baca dan makhrajnya dengan

baik dan benar.

2. Menghafal surat-surat pendek tertentu dalam juz’amma sesuai dengan makhraj
dan kaidah ilmu tajwid

Setelah murid mampu untuk menghafal huruf-huruf hijaiyah sesuai makhraj
dan tanda bacanya dengan baik dan benar, maka kondisi ini dilanjutkan dengan
murid menghafal surat-surat pendek tertentu dalam juz’amma sesuai dengan makhraj
dan kaidah ilmu tajwid. Proses menghafal surat-surat pendek tertentu dalam
juz’amma sesuai dengan makhraj dan kaidah ilmu tajwid ini, juga menjadi kelanjutan
dari proses pembelajaran membaca surat-surat pendek tertentu dalam juz’amma
sesuai dengan makhraj dan kaidah ilmu tajwid dan menuliskannya.

Pada saat murid telah mampu dan terampil untuk membaca surat-surat pendek
tertentu dalam juz’amma sesuai dengan makhraj dan kaidah ilmu tajwid dengan
baik dan benar dan menuliskannya dengan baik, tepat dan rapih, maka dengan
menghafalnya akan semakin menguatkan pengetahuannya dalam hal membaca dan
menulis. Untuk itu, pastikan murid mampu menghafalkan surat-surat pendek tertentu
dalam juz’amma sesuai dengan makhraj dan kaidah ilmu tajwid dengan baik dan
benar.
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Dengan demikian indikator ketercapaian pembelajaran menghafal pada tahap
ini, diupayakan agar murid mampu:
(1) Menghafal surat-surat pendek tertentu dalam juz’amma sesuai dengan

makhrajnya.
(2) Menghafal surat-surat pendek tertentu dalam juz’amma sesuai dengan kaedah

ilmu tajwid.

3. Menghafal hadits-hadits dengan tema-tema tertentu
Menghafal hadits-hadits dengan tema-tema tertentu, menjadi bagian tidak

terpisahkan dari proses pembelajaran membaca dan menulis hadits. Ketika murid
telah mengusai dan terampil dalam membaca dan menulis hadits, maka kondisi ini
dilanjutkan agar murid mampu untuk menghafalkan hadits tersebut. Dengan
menghafalkan hadits yang dipelajarinya maka akan menguatkan pengetahuannya
bahkan dalam proses selanjutnya murid mampu untuk memahami dan mengamalkan
kandungan hadits tersebut.

Dengan demikian indikator ketercapaian dalam proses pembelajaran menghafal
pada tingkat ini murid mampu menghafalkan hadits dengan baik dan benar. Setidaknya
mereka mampu menghafalkan hadits-hadits pilihan yang menjadi materi pelajaran,
dengan baik dan benar.

Agar pemahaman Anda lebih mendalam terhadap materi yang telah dibicarakan
di atas, silahkan Anda mengerjakan soal latihan berikut ini:
1. Jelaskan tujuan pembelajaran menghafal Al-Qur’an dan Hadits!
2. Jelaskan 3 sistem ingatan manusia!

3. Jelaskan rumusan indikator pembelajaran menghafal Al-Qur’an dan Hadits!

Petunjuk Menjawab Latihan
- Untuk menjawab soal nomor 1 – 2 berikan jawaban Anda dengan jelas dan

argumentatif. Lihat kembali uraian mengenai tujuan pembelajaran menghafal
Al-Qur’an dan hadits.

- Untuk menjawab soal nomor 3 Berikan jawaban Anda dengan jelas sesuai dengan
uraian yang terdapat pada bagian mengenai rumusan indikator pembelajaran
menghafal Al-Qur’an dan hadits.

1.Kemampuan dalam menghafal Al-Qur’an dan hadits bagi umat Islam
adalah kemampuan yang sangat baik untuk dimiliki. Di antara manfaat
hafal Al-Qur’an adalah bahwa dalam ritual shalat, seorang muslim wajib
untuk dapat menghafal ayat-ayat Al-Qur’an. Karena dengan hafal ayat-
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Petunjuk: Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling tepat!
1. Dalam melakukan ibadah shalat, membaca surat Al-Fatihah menjadi bacaan yang

harus dilakukan. Membaca dalam shalat ini dipahami sebagai:
A. Membaca dari teks C. Mendengar dari Imam
B. Membaca dari hafalan D. Menghafal

2. Qira’ah yang berarti bacaan, juga terkandung makna:
A. Agar selalu dibaca C. Agar selalu diamalkan
B. Agar selalu diingat D. Agar selalu ditulis

3. Wahyu yang diterima oleh Nabi SAW pertama kali terpelihara dalam bentuk:
A. Hafalan C. Teks
B. Tulisan D. Bacaan

4. Tiga sistem ingatan manusia adalah sebagai berikut ini, kecuali:
A. Sensori Memori C. Ingatan Jangka Menengah
B. Ingatan Jangka Pendek D. Ingatan Jangka Panjang

5. Ingatan jangkan pendek menyimpan informasi selama:
A. + 20 detik C. + 40 detik
B. + 30 detik D. + 50 detik

6. Anak dididik untuk mampu mengingat materi pelajaran di luar kepala, disebut:
A. Recall C. Rehearsal
B. Recognition D. Relearning

ayat Al-Qur’an, terutama surat Al-Fatihah, menjadi bagian tidak
terpisahkan dari shalat.

2. Hafal Al-Qur’an dan hadits menjadi upaya untuk melestarikan keduanya.
Hafal ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits-hadits Nabi juga merupakan bagian
dari perbuatan baik yang mendapat pahala dari Allah SWT.

3. Sistem ingatan manusia dibagi menjadi 3 bagian yaitu: pertama, sensori
memori (sensory memory); kedua, ingatan jangka pendek (short term
memory); dan ketiga, ingatan jangka panjang (long term memory).

4. Indikator yang dirumuskan dalam pembelajaran menghafal Al-Qur’an dan
Hadits adalah diupayakan agar murid mampu: (1) Menghafal huruf-huruf
hijaiyah sesuai makhraj dan tanda bacanya; (2) Menghafal surat-surat
pendek tertentu dalam juz’amma sesuai dengan makhraj dan kaidah
ilmu tajwid; dan (3) Menghafal hadits-hadits dengan tema-tema tertentu.
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7. Peserta didik memahami dan mengetahui arti penting dari kemampuan dalam
menghafal Al-Qur’an dan hadits menjadi tujuan pembelajaran menghafal aspek:
A. Knowing C. Being
B. Doing D. Knowledge

8. Tujuan pembelajaran menghafal aspek doing adalah agar murid terampil dalam:
A. Menulis C. Menghafal
B. Membaca D. Melaksanakan

9. Murid telah terbiasa menghafal Al-Qur’an dan dalam berbagai kesempatan ia
sering menghafalkan Al-Qur’an. Hal ini menjadi tujuan pembelajaran Al-Qur’an
aspek:
A. Knowing C. Doing
B. Being D. Internalisasi

10. Langkah pertama untuk menghafal Al-Qur’an dan hadits adalah:
A. Menghafal huruf-huruf hijaiyah
B. Menghafal ayat-ayat Al-Qur’an
C. Menghafal hadits-hadits
D. Menghafal ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits

Cocokkan jawaban Anda dengan menggunakan kunci jawaban Tes Formatif 1
yang terdapat di bagian akhir bahan belajar mandiri ini. Hitunglah jawaban Anda
yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat
penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

Rumus :
                                   Jumlah jawaban Anda yang benar
Tingkat penguasaan = ______________________________     X 100 %
                                                        10
Arti tingkat penguasaan yang Anda capai :
90 % - 100% = Baik sekali
80 % -  89% = Baik
70% - 79 % = Cukup

< 70% = Kurang

Apabila tingkat penguasaan Anda telah mencapai 80 % atau lebih, Anda dapat
meneruskan dengan Kegiatan Belajar selanjutnya. Bagus ! Tetapi apabila nilai tingkat
penguasaan Anda masih di bawah 80 %, Anda harus mengulangi Kegiatan Belajar 1,
terutama bagian yang belum Anda kuasai.
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DESAIN DAN EVALUASI
PEMBELAJARAN MENGHAFAL

AL-QUR’AN DAN HADITS
A. DESAIN PEMBELAJARAN MENGHAFAL AL-QUR’AN DAN HADITS

1. Desain Pembelajaran Menghafal huruf-huruf hijaiyah sesuai makhraj dan tanda
bacanya

Dalam mengajarkan peserta didik untuk menghafalkan huruf-huruf hijaiyah, sangat
terkait dengan proses mengajarkan cara membaca dan menuliskannya. Pada saat

siswa telah mampu mengidentifikasi huruf-huruf hijaiyah, kamudian ia mampu untuk
melafalkannya dengan baik dan benar sesuai dengan makhrajnya, kondisi ini
dilanjutkan dengan mengajarkan murid tata cara menuliskan huruf-huruf hijaiyah.
Setelah proses pengidentifikasian, pelafalan dan penulisan huruf-huruf hijaiyah ini
dikuasai dengan baik oleh seluruh murid, maka langkah selanjutnya adalah
mengajarkan cara menghafalkannya. Hal ini dimaksudkan agar penguasaannya dalam
melafalkan dan menulis huruf-huruf hijaiyah itu tertanam kuat dalam memori otaknya.
Bahkan dengan kemampuan membaca dan menulis huruf-huruf hijaiyah yang telah
dikuasai dapat mempermudah proses untuk menghafalkannya.

Guru mencontohkan teknik dan cara melafalkan huruf hijaiyah yang baik dan
benar sesuai makhrajnya, mulai dari huruf alif (ا  َ) sampai dengan huruf ya’ (ْي  ِ).
Karena ini merupakan pembelajaran yang paling awal, maka guru harus telaten
membimbing dan  mengajarkan cara melafalkan huruf-huruf hijaiyah ini kepada siswa.
Guru harus memastikan bahwa semua siswa mampu untuk melafalkan huruf-huruf
hijaiyah tersebut dengan baik dan benar. Ketika murid telah mampu melafalkan
dengan baik dan benar lalu guru mengajarkan kepada murid untuk menghafalkannya.

Berikut ini model pembelajaran menghafal huruf-huruf hijaiyah sesuai makhraj
dan tanda bacanya yang dapat dilakukan:

Dalam proses pembelajaran ini, guru dapat menggunakan metode Mim-Mem
yaitu Mimicry-Memorization. Metode ini dilakukan dengan cara mimicry (meniru)
dan memorization (mengingat/menghafal) atau proses pengingatan sesuatu dengan
menggunakan kekuatan memori. Untuk melengkapi proses pembelajaran dengan
metode ini, guru dapat menggunakan teknik drill and practice. Tujuan dari
penggunaan metode dan teknik tersebut adalah agar siswa mampu melafalkan dan
menghafal huruf-huruf hijaiyah sesuai makhrajnya dengan benar tanpa ada kesalahan.

Untuk mencapai tujuan itu ada beberapa hal yang harus dilakukan, baik dalam
tahap persiapan maupun tahap pelaksanaannya.
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a) Tahap Persiapan
Beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh guru adalah:
(1) Merumuskan tujuan yang harus dicapai oleh murid setelah proses

pembelajaran menghafal huruf-huruf hijaiyah sesuai makhraj dan tanda
bacanya ini berakhir. Tujuan ini meliputi tiga aspek yakni aspek pengetahuan
(knowing), aspek pelaksanaan (doing), dan aspek pembiasaan (being). Secara
garis besar hal ini telah diuraikan pembahasannya dalam modul ini pada
kegiatan belajar 1.

(2) Persiapkan garis besar langkah-langkah pengajaran yang akan dilakukan. Garis-
garis besar langkah pengajaran diperlukan sebagai panduan untuk menghindari
kegagalan.

(3) Mempersiapkan alat bantu. Dalam tahap persiapan ini yang paling penting
untuk diperhatikan adalah alat bantu yang akan digunakan dalam proses
pembelajaran mengidentifikasi dan menghafalkan huruf-huruf hijaiyah. Di
antaranya adalah alat multimedia seperti: (a) komputer/laptop beserta
infocus; (b) televisi dan VCD Player; (c) Tape dan kaset atau CD; (d)
transparansi dan OHP. Jika tidak ada, guru dapat memanfaatkan papan tulis
dan beberapa spidol dengan bermacam warna. Alat penutup untuk menutupi
tulisan translterasi atau teks arabnya, dapat menggunakan penggaris kayu
atau kertas. Buatlah bagan, dengan menggunakan power point untuk
diproyeksikan lewat infocus atau di transparansi untuk diproyeksikan melalui
OHP, namun jika tidak ada bisa langsung dengan dibuatkan di papan tulis.

Bagan I berisi pengenalan harakat, terdiri dari tiga bagian:
1. Harakat Fathah ( Ć ) yang dibaca “A”

Łȋ Łȇ Łȃ Łȁ Łǿ ǈǽ Łǻ  ŁǷ Łǳ Łǯ ǈǫ Łǧ Łǡ ǈǟ
Da-Dza-Ro-Za- Sa-Sya-Sho   A-Ba-Ta-Tsa-  Ja-Ha-Kho 

3 x 3 x 

ŁɃ Ćǒ øŁȽ Łȿ ǈȷ Łȳ ǈȯ Łȫ Łȧ Łȣ ǈȟ Łț ǈȗ ǈȓ Łȏ 
Ka-La-Ma-Na-Wa  Ha-A-Ya Dho -Tho-Zho-‘A-Gho- Fa-Qo 

3 x 3 x 

2. Harakat Kasrah ( Ĉ ) yang dibaca “I”

ǌȁ ǌǿ Ňǽ Ňǻ ǌȋ ǌȇ ǌȃ   ǌǷ ǌǳ ǌǯ Ňǫ Ňǧ ǌǡ Ňǟ
Di-Dzi-Ri-Zi- Si-Syi-Shi I-Bi-Ti-Tsi- Ji-Hi-Khi 

3 x 3 x 
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ǌȿ Ňȷ ǌȳ ǌȯ Ňȫ ǌɃ Ĉǒ øŇȽ ǌȧ Ňȣ ǌȟ ǌț Ňȗ Ňȓ ǌȏ 
Ki- Li-Mi-Ni-Wi- Hi-I-Yi Dhi –Thi-Zhi-‘I-Ghi- Fi-Qi 

3 x 3 x 

3. Harakat Dhammah (  ć   ) yang dibaca “U”

łȋ łȇ łȃ łȁ łǿ Ǌǽ łǻ  łǷ łǳ łǯ Ǌǫ łǧ łǡ Ǌǟ
Du-Dzu-Ru-Zu- Su-Syu-Shu U-Bu-Tu-Tsu- Ju-Hu-Khu 

3 x 3 x 

łɃ ćǒ øłȽ łȿ Ǌȷ łȳ Ǌȯ łȫ łȧ łȣ Ǌȟ łț Ǌȗ Ǌȓ łȏ 
Ku- Lu-Mu-Nu-Wu- Hu-U-Yu Dhu- Thu-Zhu-‘U-Ghu-Fu-Qu 

- 
3 x 3 x 

b) Tahap Pelaksanaan
(1) Ajak siswa berkonsentrasi untuk memperhatikan huruf-huruf hijaiyah yang

disertai dengan tanda bacanya; media yang digunakan adalah bagan-bagan
bertuliskan huruf-huruf hijaiyah bertanda baca yang telah dipersiapkan.

(2) Awali dengan mengajarkan cara membaca huruf hijaiyah dengan harakat
fathah.

(3) Pastikan bahwa murid telah mampu mengidentifikasi huruf hijaiyah. Untuk
tahap awal transliterasi dapat dibiarkan terbuka, setelah murid mampu
mengidentifikasi tutuplah bacaan transliterasinya.

(4) Bacakan huruf-huruf hijaiyah tersebut sesuai makhraj dan tanda bacanya;
untuk proses ini guru dapat memanfaatkan alat multimedia, jika tidak ada
guru mencontohkan langsung cara membacakannya yang baik dan benar.
Kemudian diikuti oleh murid sampai semuanya dapat membacakan tanpa ada
kesalahan. Dengan metode mimicry-memorization dan teknik drill and
practice yang dilakukan dengan ketat, pastikan seluruh murid dapat membaca
huruf hijaiyah sesuai makhraj dan tanda bacanya dengan baik dan benar.

(5) Setelah siswa mampu membacakannya dengan baik dan benar, mulailah
meminta siswa untuk menghafalkannya.

(6) Dimulai dengan tujuh huruf pertama dibacakan tiga kali lalu tutuplah huruf
tersebut.

(7) Mintalah murid-murid melafalkan huruf-huruf yang ditutup itu secara bersama-
sama.

(8) Pastikan semua murid dapat melafalkan dan menghafalnya dengan baik dan
benar

(9) Setelah semua murid hafal tujuh huruf yang pertama, mulailah untuk
menghafal tujuh huruf yang kedua. Perlu diingat bahwa guru dilarang
mengajarkan untuk menghafal tujuh huruf kedua sebelum tujuh huruf
pertama telah dihafal oleh semua murid. Begitu seterusnya hingga semua



Pembelajaran Menghafal Al-Quran dan Hadits

178 Pembelajaran Al-Qur’an Hadits

huruf hijaiyah dapat dihafalkan oleh semua murid.
(10)Ciptakan suasana yang kondusif dan menyenangkan dengan menghindari

suasana yang menegangkan.
(11)Yakinkan bahwa semua siswa mengikuti jalannya pembelajaran pelafalan dan

menghafalkan huruf-huruf hijaiyah ini dengan memperhatikan ujaran yang
dilakukan seluruh siswa.

(12)Berikan kesempatan terbanyak kepada siswa untuk secara aktif menghafalkan
huruf-huruf hijaiyah sesuai makhraj dan tanda bacanya. Dalam proses ini
teknik drill and practice sangat berperan. Langkah-langkah yang dapat
dilakukan adalah:
(a) Bagilah murid menjadi empat kelompok
(b) Kelompok pertama menghafalkan tujuh huruf hijaiyah pertama kemudian

kelompok kedua menghafalkan tujuh huruf kedua, kelompok tiga
menghafalkan tujuh huruf ketiga, dan kelompok keempat menghafalkan
tujuh huruf keempat.. Kemudian dibalik kelompok terakhir membacakan
huruf hijaiyah pertama, dan huruf selanjutnya dibacakan oleh kelompok
sebelumnya, begitu seterusnya sampai selesai.
Berikut ini ilustrasinya:

Kel. 1   kel. 2   kel. 3   kel.  4
Setelah semua tahap ini dilakukan dengan sempurna kemudian dilafalkan
dan dihafalkan oleh semua murid satu kelas secara bersama-sama.

(c) Tunjuklah salah seorang murid untuk maju ke depan guna memimpin
pembacaan berdasarkan hafalan, yang kemudian diikuti oleh seluruh
murid.

(d) Ujilah hafalan semua murid satu per satu hingga mereka melakukan tanpa
kesalahan.

(13)Setelah tanda baca harakat fathah dikuasai dilanjutkan dengan tanda baca
selanjutnya hingga selesai.

(14)Pastikan seluruh murid hafal seluruh huruf-huruf hijaiyah sesuai tanda baca
dan makhrajnya dengan baik dan benar.

(15)Guru menguji setiap murid dengan secara spontan menunjuk murid secara
acak agar murid membacakan hafalan huruf hijaiyah dengan baik dan benar
tanpa ada kesalahan.

c) Tahap Mengakhiri
Apabila pelaksanaan pembelajaran menghafal huruf-huruf hijaiyah sesuai

makhraj dan tanda bacanya telah selesai dilakukan, proses pembelajaran perlu
diakhiri dengan memberikan penugasan yang berkaitan dengan hafalan huruf-huruf
hijaiyah sesuai dengan makhraj dan tanda bacanya. Hal ini diperlukan untuk lebih
memantapkan dan melancarkan pelafalan dan hafalan yang dilakukan oleh murid.
Sehingga murid selalu ingat dan terbiasa melafalkan dan menghafalnya. Dalam tujuan
pembelajaran, ini masuk dalam aspek pembiasaan (being). Penugasan dapat
berbentuk tugas menghafal huruf-huruf hijaiyah sesuai makhraj dan tanda bacanya
di hadapan orang tuanya, dibuktikan dengan kartu penugasan yang ditandatangai
oleh orang tua murid.
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2. Desain Pembelajaran Menghafal surat-surat pendek tertentu dalam juz’amma
sesuai dengan makhraj dan kaidah ilmu tajwid

Pada saat murid-murid telah mampu untuk melafalkan dan menghafal huruf-
huruf hijaiyah dengan baik dan benar sesuai makhraj dan tanda bacanya, maka langkah
selanjutnya adalah mendidik murid-murid untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Qur’an
dari surat-surat pendek dalam juz’amma. Proses ini diawali dengan menghafal
penggalan-penggalan kalimat dalam satu ayat, kemudian menghafal satu ayat penuh.
Setelah itu, murid diminta untuk menghafal ayat demi ayat dalam suatu surat hingga
satu surat tersebut benar-benar dihafalnya dengan sempurna.

Guru mencontohkan teknik dan cara melafalkan dan menghafalkan ayat-ayat
dari suatu surat yang baik dan benar sesuai makhraj dan kaidah ilmu tajwidnya,
mulai dari melafalkan sepenggal kalimat dari suatu ayat kemudian diikuti oleh
muridnya hingga murid mampu melafalkan dan menghafalnya. Pengajaran tersebut
terus berlangsug sampai murid dapat melafalkan dan menghafal satu surat dengan
sempurna.

Berikut ini model pembelajaran menghafal surat Al-Falaq sesuai makhraj dan
kaidah tajwidnya yang dapat dilakukan:

Dalam proses pembelajaran ini, guru dapat menggunakan metode Audiolongual
atau metode langsung. Untuk melengkapi proses pembelajaran dengan metode ini,
guru dapat menggunakan teknik drill and practice dan teknik menulis sebagai sarana
menghafal. Tujuan dari penggunaan metode dan teknik tersebut adalah agar siswa
mampu menghafal surat Al-Falaq sesuai makhrajnya dengan benar tanpa ada
kesalahan.

Untuk mencapai tujuan itu ada beberapa hal yang harus dilakukan, baik dalam
tahap persiapan maupun tahap pelaksanaannya.
a) Tahap Persiapan

Beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh guru adalah:
(1) Merumuskan tujuan yang harus dicapai oleh murid setelah proses

pembelajaran menghafal surat Al-Falaq sesuai makhraj dan kaidah ilmu tajwid
ini berakhir. Tujuan ini meliputi tiga aspek yakni aspek pengetahuan (knowing),
aspek pelaksanaan (doing), dan aspek pembiasaan (being). Secara garis besar
hal ini telah diuraikan pembahasannya dalam modul ini pada kegiatan belajar
1.

(2) Persiapkan garis besar langkah-langkah pengajaran yang akan dilakukan. Garis-
garis besar langkah demonstrasi diperlukan sebagai panduan untuk
menghindari kegagalan.

(3) Mempersiapkan alat bantu. Dalam tahap persiapan ini yang paling penting
untuk diperhatikan adalah alat bantu yang akan digunakan dalam proses
pembelajaran menghafalkan surat Al-Falaq. Di antaranya adalah alat
multimedia seperti: (a) komputer/laptop beserta infocus; (b) televisi dan
VCD Player; (c) Tape dan kaset atau CD; (d) transparansi dan OHP. Jika tidak
ada, guru dapat memanfaatkan papan tulis dan beberapa spidol dengan
bermacam warna. Alat penutup untuk menutupi teks arabnya, dapat
menggunakan penggaris kayu atau kertas. Buatlah bagan, dengan
menggunakan power point untuk diproyeksikan lewat infocus atau di
transparansi untuk diproyeksikan melalui OHP, namun jika tidak ada bisa
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langsung  dengan dibuatkan di papan tulis.
Bagan 1 Hafalan Surat Al-Falaq

PENGULANGAN BACAAN 
 ǌȴŃȆǌǣ  ŇȼƋȲȱǟ  ǌȸŁȶŃǵŉȀȱǟ  ǌȴɆŇǵŉȀȱǟ 

3 x ǐȰǊȩ  ǊǽɀłȝǈǕ  ōǡŁȀǌǣ   ǌȨǈȲǈȦǐȱǟ)Ĥ( 
3 x ŃȸŇȵ  ōȀŁȉ  ǠŁȵ   ŁȨǈȲŁǹ)ĥ( 
3 x ŃȸŇȵŁȿ  ōȀŁȉ  ǇȨŇȅǠǈȡ  ǟǈǽǌǙ   ŁǢǈȩŁȿ)Ħ( 
3 x ŃȸŇȵŁȿ  ōȀŁȉ  ŇǧǠǈǭǠƋȦŉȺȱǟ  ɄŇȥ   ŇǼǈȪłȞǐȱǟ)ĩ( 
3 x ŃȸŇȵŁȿ  ōȀŁȉ  ňǼŇȅǠŁǵ  ǟǈǽǌǙ   ŁǼŁȆŁǵ)Đ( 

Lembar Kerja Siswa yang dibagikan
Tuliskan surat Al-Falaq dengan baik dan benar!

Tulis Kembali BACAAN 
 ǌȴŃȆǌǣ  ŇȼƋȲȱǟ  ǌȸŁȶŃǵŉȀȱǟ  ǌȴɆŇǵŉȀȱǟ 

 …………………….  )Ĥ( 
 …………………….  )ĥ( 
 …………………….  )Ħ( 
 …………………….  )ĩ( 
 …………………….  )Đ( 

b) Tahap Pelaksanaan
(1) Guru mengadakan apersepsi sebagai pendahuluan dengan memberikan

motivasi agar anak lebih bergairah dalam mengikuti kegiatan belajar menghafal
surat Al-Falaq. Dalam hal ini guru dapat melakukan pra-tes untuk mengetahui
kemampuan murid terhadap materi yang akan diajarkan. Misalnya:
(a) Siapa diantara kalian yang telah hafal surat Al-Falaq? Coba lakukan!
(b)  Apakah Arti dari Al-Falaq?
(c)  Turun di kota manakah surat Al-Falaq itu?
(d)  Ada berapakah ayat surat Al-Falaq itu?
(e)  Siapa yang hafal ayat pertama? Coba lakukan!
(f)  Siapa yang hafal ayat terakhir? Coba lakukan!

(2) Guru mengarahkan pada murid tentang jalannya kegiatan belajar yang akan
dilakukan, kemudian bertanya jawab.
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(3) Guru menunjukkan alat peraga berupa Surat Al-Falaq yang telah dipersiapkan,
baik dioperasikan dengan memproyeksikannya melalui infocus, atau dengan
media televisi atau jika tidak memungkinkan guru dapat menuliskannya di
papan tulis.

(4) Ajak siswa berkonsentrasi untuk memperhatikan surat Al-Falaq; media yang
digunakan adalah bagan-bagan bertuliskan ayat-ayat dari surat Al-Falaq yang
telah dipersiapkan.

(5) Awali dengan mengajarkan cara membaca dan melafalkan Surat Al-Falaq dari
ayat pertama hingga terakhir dengan baik dan benar.

(6) Bacakan ayat demi ayat surat Al-Falaq dengan baik dan benar; untuk proses
ini guru dapat memanfaatkan alat multimedia, jika tidak ada guru
mencontohkan langsung cara membacakannya yang baik dan benar. Kemudian
diikuti oleh murid sampai semuanya dapat membacakan tanpa ada kesalahan.
Dengan metode audiolingual dan teknik drill and practice yang dilakukan
dengan ketat, pastikan seluruh murid dapat membaca ayat-ayat surat Al-
Falaq  sesuai makhraj dan kaidah tajwidnya dengan baik dan benar.

(7) Setelah siswa mampu membacakannya dengan baik dan benar, mulailah
meminta siswa untuk menghafalkannya.

(8) Dimulai dengan ayat pertama dibacakan tiga kali lalu tutuplah huruf tersebut.
(9) Mintalah murid-murid melafalkan ayat pertama yang ditutup itu secara

bersama-sama.
(10)Pastikan semua murid dapat melafalkan dan menghafalnya dengan baik dan

benar
(11)Setelah semua murid hafal ayat yang pertama, mulailah untuk menghafal

ayat yang kedua. Perlu diingat bahwa guru dilarang mengajarkan untuk
menghafal ayat kedua sebelum ayat pertama telah dihafal oleh semua murid.
Begitu seterusnya hingga semua ayat dari surat Al-Falaq dapat dihafalkan
oleh semua murid.

(12)Ciptakan suasana yang kondusif dan menyenangkan dengan menghindari
suasana yang menegangkan.

(13)Yakinkan bahwa semua siswa mengikuti jalannya pembelajaran pelafalan dan
menghafalkan surat Al-Falaq ini dengan memperhatikan ujaran yang dilakukan
seluruh siswa.

(14)Berikan kesempatan terbanyak kepada siswa untuk secara aktif menghafalkan
surat Al-Falaq sesuai makhraj dan kaidah tajwidnya. Dalam proses ini teknik
drill and practice sangat berperan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan
adalah:
(a) Bagilah murid menjadi lima kelompok
(b) Kelompok pertama menghafalkan ayat pertama kemudian kelompok kedua

menghafalkan ayat kedua, kelompok tiga menghafalkan ayat ketiga,
kelompok keempat menghafalkan ayat keempat, dan kelompok lima
menghafalkan ayat kelima. Kemudian dibalik kelompok terakhir
membacakan ayat pertama, dan ayat selanjutnya dibacakan oleh kelompok
sebelumnya, begitu seterusnya sampai selesai.
Berikut ini ilustrasinya:

Kel. 1   kel. 2   kel. 3   kel.  4
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Setelah semua tahap ini dilakukan dengan sempurna kemudian dilafalkan
dan dihafalkan oleh semua murid satu kelas secara bersama-sama.

(c) Tunjuklah salah seorang murid untuk maju ke depan guna memimpin
pembacaan berdasarkan hafalan, yang kemudian diikuti oleh seluruh
murid.

(d) Ujilah hafalan semua murid satu per satu hingga mereka melakukan tanpa
kesalahan.

(15)Pastikan seluruh murid hafal seluruh ayat dari surat Al-Falaq sesuai makhraj
dan kaidah tajwidnya dengan baik dan benar.

(16)Guru menguji setiap murid dengan secara spontan menunjuk murid secara
acak agar murid membacakan hafalan surat Al-Falaq dengan baik dan benar
tanpa ada kesalahan.

(17)Bagikanlah lembar kerja siswa yang telah dipersiapkan.
(18)Suruhlah murid untuk mengerjakannya.
(19)Kumpulkan kembali hasil pekerjaan murid untuk dinilai.

c) Tahap Mengakhiri
Apabila pelaksanaan pembelajaran menghafal surat Al-Falaq sesuai makhraj

dan kaidah ilmu tajwidnya telah selesai dilakukan, proses pembelajaran perlu diakhiri
dengan memberikan penugasan yang berkaitan dengan hafalan surat Al-Falaq sesuai
makhraj dan kaidah ilmu tajwidnya. Hal ini diperlukan untuk lebih memantapkan
dan melancarkan pelafalan dan hafalan yang dilakukan oleh murid. Sehingga murid
selalu ingat dan terbiasa melafalkan dan menghafalnya. Dalam tujuan pembelajaran,
ini masuk dalam aspek pembiasaan (being). Penugasan dapat berbentuk tugas
menghafal surat Al-Falaq sesuai makhraj dan kaidah ilmu tajwidnya di hadapan orang
tuanya, dibuktikan dengan kartu penugasan yang ditandatangai oleh orang tua murid.

3. Desain Pembelajaran Menghafal hadits-hadits dengan tema-tema tertentu
Pada saat murid telah terampil dalam menghafal ayat-ayat Al-Qur’an, maka

langkah selanjutnya adalah murid diajarkan untuk menghafal hadits. Jika dalam
mengajarkan cara menghafal Al-Qur’an guru terbantu dengan telah terbaginya Al-
Qur’an dalam bentuk ayat demi ayat, maka dalam mengajarkan hadits guru terlebih
dahulu membagi suatu hadits yang akan diajarkan hafalannya menjadi beberapa
bagian, sehingga memudahkan cara penyampaiannya, selain itu juga memudahkan
murid dalam menghafalkannya.

Guru mencontohkan teknik dan cara melafalkan dan menghafalkan suatu hadits
yang baik dan benar sesuai makhrajnya, mulai dari melafalkan sepenggal kalimat dari
suatu hadits kemudian diikuti oleh muridnya hingga murid mampu melafalkan dan
menghafalnya. Pengajaran tersebut terus berlangsug sampai murid dapat melafalkan
dan menghafal satu hadits dengan sempurna.

Berikut ini model pembelajaran menghafal hadits tentang hormat kepada
kedua orang tua sesuai makhrajnya yang dapat dilakukan:

Dalam proses pembelajaran ini, guru dapat menggunakan metode langsung
atau metode Audiolongual. Untuk melengkapi proses pembelajaran dengan metode
ini, guru dapat menggunakan teknik drill and practice dan teknik Strip Story. Tujuan
dari penggunaan metode dan teknik tersebut adalah agar siswa mampu menghafal
hadits tentang hormat kepada kedua orang tua ini sesuai makhrajnya dengan benar
tanpa ada kesalahan.
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Untuk mencapai tujuan itu ada beberapa hal yang harus dilakukan, baik dalam
tahap persiapan maupun tahap pelaksanaannya.
a) Tahap Persiapan

Beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh guru adalah:
(1) Merumuskan tujuan yang harus dicapai oleh murid setelah proses

pembelajaran menghafal hadits tentang hormat kepada orang tua sesuai
makhraj ini berakhir. Tujuan ini meliputi tiga aspek yakni aspek pengetahuan
(knowing), aspek pelaksanaan (doing), dan aspek pembiasaan (being).

(2) Persiapkan garis besar langkah-langkah pengajaran yang akan dilakukan. Garis-
garis besar langkah pengajaran diperlukan sebagai panduan untuk menghindari
kegagalan.

(3) Mempersiapkan alat bantu. Dalam tahap persiapan ini yang paling penting
untuk diperhatikan adalah alat bantu yang akan digunakan dalam proses
pembelajaran menghafalkan hadits tentang hormat kepada kedua orang tua.
Di antaranya adalah alat multimedia seperti: (a) komputer/laptop beserta
infocus; (b) televisi dan VCD Player; (c) Tape dan kaset atau CD; (d)
transparansi dan OHP. Jika tidak ada, guru dapat memanfaatkan papan tulis
dan beberapa spidol dengan bermacam warna. Alat penutup untuk menutupi
teks arabnya, dapat menggunakan penggaris kayu atau kertas. Buatlah bagan,
dengan menggunakan power point untuk diproyeksikan lewat infocus atau
di transparansi untuk diproyeksikan melalui OHP, namun jika tidak ada bisa
langsung  dengan dibuatkan di papan tulis.
Bagan 1 Hafalan Hadits Hormat kepada Kedua Orang Tua

ĈǃǟǠŁȑǌǿ ║   ǌȸŃɅŁǼŇȱǟŁɀǐȱǟǠŁȑǌǿ ŃɄŇȥ ║ Ĉǃǟ ǊȔŃǺłȅŁȿ ║ ǌȸŃɅŁǼŇȱǟŁɀǐȱǟ ŇȔŃǺłȅ ŃɄŇȥ 

    4x                      3 x                        4 x                      3x 

b) Tahap Pelaksanaan
(1) Guru mengadakan apersepsi sebagai pendahuluan dengan memberikan

motivasi agar anak lebih bergairah dalam mengikuti kegiatan belajar menghafal
hadits tentang hormat kepada kedua orang tua. Dalam hal ini guru dapat
melakukan pra-tes untuk mengetahui kemampuan murid terhadap materi
yang akan diajarkan. Misalnya:
(a) Siapa diantara kalian yang telah hafal hadits tentang hormat kepada kedua

orang tua? Coba lakukan!
(b) Apakah kalian sayang kepada kedua orang tua?
(c) Apakah kalian menghormati kedua orang tua kalian?
(d) Bagaimana cara kalian menghormati kedua orang tua kalian?

(2) Guru mengarahkan pada murid tentang jalannya kegiatan belajar yang akan
dilakukan, kemudian bertanya jawab.

(3) Guru menunjukkan alat peraga berupa teks hadits tentang hormat kepada
kedua orang tua yang telah dipersiapkan, baik dioperasikan dengan
memproyeksikannya melalui infocus, atau dengan media televisi atau jika
tidak memungkinkan guru dapat menuliskannya di papan tulis.
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(4) Ajak siswa berkonsentrasi untuk memperhatikan hadits tentang hormat
kepada kedua orang tua; media yang digunakan adalah bagan-bagan
bertuliskan teks hadisnya yang telah dipersiapkan.

(5) Awali dengan mengajarkan cara membaca dan melafalkan hadis tentang
hormat kepada kedua orang tua ini dari penggalan pertama hingga terakhir
dengan baik dan benar.

(6) Bacakan penggal demi penggal hadits tentang hormat kepada kedua orang
tua ini dengan baik dan benar; untuk proses ini guru dapat memanfaatkan
alat multimedia, jika tidak ada guru mencontohkan langsung cara
membacakannya yang baik dan benar. Kemudian diikuti oleh murid sampai
semuanya dapat membacakan tanpa ada kesalahan. Dengan metode
audiolingual atau metode langsung dan teknik drill and practice yang
dilakukan dengan ketat, pastikan seluruh murid dapat membaca hadits
tentang hormat kepada kedua orang tua  sesuai makhrajnya dengan baik
dan benar.

(7) Setelah siswa mampu membacakannya dengan baik dan benar, mulailah
meminta siswa untuk menghafalkannya.

(8) Dimulai dengan penggal pertama dibacakan tiga kali lalu tutuplah penggalan
tersebut tersebut.

(9) Mintalah murid-murid melafalkan penggalan pertama yang ditutup itu secara
bersama-sama.

(10)Pastikan semua murid dapat melafalkan dan menghafalnya dengan baik dan
benar

(11)Setelah semua murid hafal penggalan yang pertama, mulailah untuk menghafal
penggalan yang kedua. Perlu diingat bahwa guru dilarang mengajarkan untuk
menghafal penggalan kedua sebelum penggalan yang  pertama telah dihafal
oleh semua murid. Begitu seterusnya hingga semua penggalan dari hadits
tentang hormat kepada kedua orang tua ini dapat dihafalkan oleh semua
murid.

(12)Ciptakan suasana yang kondusif dan menyenangkan dengan menghindari
suasana yang menegangkan.

(13)Yakinkan bahwa semua siswa mengikuti jalannya pembelajaran pelafalan dan
menghafalkan hadits tentang menghormati kedua orang tua ini dengan
memperhatikan ujaran yang dilakukan seluruh siswa.

(14)Berikan kesempatan terbanyak kepada siswa untuk secara aktif menghafalkan
hadits tentang menghormati kedua orang tua sesuai makhrajnya. Dalam
proses ini teknik drill and practice sangat berperan. Langkah-langkah yang
dapat dilakukan adalah:
(a) Bagilah murid menjadi empat kelompok
(b) Kelompok pertama menghafalkan penggalan pertama kemudian kelompok

kedua menghafalkan pengalan kedua, kelompok tiga menghafalkan
penggalan ketiga, dan kelompok keempat menghafalkan penggalan
keempat. Kemudian dibalik kelompok terakhir membacakan penggalan
pertama, dan ayat selanjutnya dibacakan oleh kelompok sebelumnya,
begitu seterusnya sampai selesai.
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Berikut ini ilustrasinya:

Kel. 1   kel. 2   kel. 3   kel.  4
Setelah semua tahap ini dilakukan dengan sempurna kemudian dilafalkan
dan dihafalkan oleh semua murid satu kelas secara bersama-sama.

(c) Tunjuklah salah seorang murid untuk maju ke depan guna memimpin
pembacaan berdasarkan hafalan, yang kemudian diikuti oleh seluruh
murid.

(d) Ujilah hafalan semua murid satu per satu hingga mereka melakukan tanpa
kesalahan.

(15)Pastikan seluruh murid hafal seluruh penggalan dari hadits tentang
menghormati kedua orang tua sesuai makhrajnya dengan baik dan benar.

(16)Guru menguji setiap murid dengan secara spontan menunjuk murid secara
acak agar murid membacakan hafalan hadits tentang menghormati kedua
orang tua dengan baik dan benar tanpa ada kesalahan.
Untuk teknik strip story langkah-langkah yang dilakukan adalah:
1. Guru menyiapkan tulisan hadits tentang menghormati kedua orang tua

yang bersambung dengan rapih, yang kira-kira dapat dibagi rata
penggalan-penggalannya kepada siswa.

2. Penggalan-penggalan hadits tentang menghormati kedua orang tua ditulis
atau diprint dengan jelas di atas kertas atau karton yang agak tebal dengan
mengosongkan ruang ekstra antara satu penggal dengan penggalan
lainnya.

3. Lembaran penggalan-penggalan itu dipotong-potong menjadi satu
kepingan kertas/karton untuk satu penggal.

4. Potongan-potongan kertas/karton yang berisi penggalan-penggalan hadits
tentang menghormati kedua orang tua itu dibagikan secara acak kepada
siswa.

5. Guru memiinta siswa menghafal di luar kepala potongan kecil dari
penggalan hadits itu dengan cepat. Siswa dilarang menulis apa-apa atau
memperhatikan kepada siswa lainnya.

6. Guru meminta agar kertas/kerton mereka dikumpulkan kembali. Hal ini
dimaksudkan agar setiap siswa berpartisipasi aktif untuk menghasilkan
suatu sambungan ayat yang teratur dan sesuai dengan Al-Qur’an.

7. Guru meminta semua siswa untuk duduk tenang.
8. Guru meminta siswa untuk berdiri dari tempat duduknya, untuk

berkumpul dengan siswa lain yang mendapatkan potongan penggalan
hadits yang sama.

9. Dengan bergabungnya siswa dalam kelompok yang sama potongannya,
mereka sudah dapat mulai menyusun penggalan-penggalan hadits tersebut
secara berurutan. Siwa secara bergiliran akan menyebut potongan dari
penggalan hadits yang dihafalnya. Dengan demikian siswa dapat
mengidentifikasi mufradat dan memahami hadits tersebut. Guru dapat
mengamati keterlibatan secara aktif setiap siswa dalam menyempurnakan
urutan penggalan hadits tersebut.

10. Setelah setiap kelompok menemukan urutan penggalan hadits yang benar
dan disetujui oleh masing-masing anggota kelompoknya, guru dapat
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menugaskan kelompok-kelompok itu agar masing-masing individu anggota
kelompok secara berurutan menyebut potongan dari penggalan hadits
yang dihafalnya sehingga berbentuk rangkaian hadits yang teratur. Jika
waktu memungkinkan, siswa dapat ditugaskan untuk menulis penggalan-
penggalan hadits itu dalaml buku catatan mereka.

11. Stelah tugas-tugas itu dilakukan oleh siswa, guru memperlihatkan susunan
penggalan hadits yang utuh melalui bagan yang telah dipersiapkan.

c) Tahap Mengakhiri
Apabila pelaksanaan pembelajaran menghafal hadits tentang menghormati

kedua orang tua sesuai makhrajnya telah selesai dilakukan, proses pembelajaran
perlu diakhiri dengan memberikan penugasan yang berkaitan dengan hafalan hadits
tentang menghormati kedua orang tua sesuai makhrajnya. Hal ini diperlukan untuk
lebih memantapkan dan melancarkan pelafalan dan hafalan yang dilakukan oleh murid.
Sehingga murid selalu ingat dan terbiasa melafalkan dan menghafalnya. Dalam tujuan
pembelajaran, ini masuk dalam aspek pembiasaan (being). Penugasan dapat
berbentuk tugas menghafal hadits tentang menghormati kedua orang tua sesuai
makhrajnya di hadapan orang tuanya, dibuktikan dengan kartu penugasan yang
ditandatangai oleh orang tua murid.

B. EVALUASI PEMBELAJARAN MENGHAFAL AL-QUR’AN DAN HADITS
Cara dan bentuk evaluasi proses dan hasil pembelajaran harus didasarkan pada

rumusan indikator yang sudah dirumuskan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran
(RPP).

1. Penilaian Proses
Bentuk evaluasi yang tepat untuk dipakai menilai keberhasilan  proses

pembelajaran materi menghafal Al-Qur’an dan Hadits adalah adalah dengan teknik
Unjuk Kerja dan menggunakan Daftar Penilaian sebagai instrumennya untuk
mengetahui seberapa lancar dan bagus hafalan siswa terhadap Al-Qur’an dan Hadits
Contoh Bentuk Kartu Penugasan:
a. Penugasan Menghafal Al-Qur’an:

KARTU BUKTI MENGHAFAL AL-QUR’AN 
Nama Siswa: 
Nama Surat: 
Saya telah menghafal surat ............... 
Pada tanggal ..................................... 
 
                                                                                              Tanda tangan 
                                                                                              Orang Tua, 
 
 
                                                                                              .................. 
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b. Penugasan Menghafal Hadits
KARTU BUKTI MENGHAFAL HADITS 

Nama Siswa : 
Tema Hadits : 
Saya telah menghafal hadits ............... 
Pada tanggal ..................................... 
 
                                                                                              Tanda tangan 
                                                                                              Orang Tua, 
 
 
                                                                                              .................. 

 - Komponen kelancaran menghafal:
90 – 100 = Lancar
70 – 89 = Kurang Lancar
50 – 69 = Tidak Lancar

0 = Tidak mampu menghafal
- Komponen kesesuaian makhraj:

90 – 100 = Fasih
70 – 89 = kurang fasih
50 – 69 = Tidak Fasih

0 = Tidak mampu menghafal
- Komponen kemampuan menghafal dengan tajwid:

90 – 100 = Sesuai Kaidah Tajwid
70 – 89 = Kaidah Tajwid tidak sempurna
50 – 69 = Banyak terjadi kesalahan penerapan kaidah tajwid

0 = sama sekali tidak bisa menerapkan kaidah tajwid
Nilai Total Kemampuan =  (A+B+C) : 3
Nilai: < 60 = Kurang

60 - 69 = Cukup
70 – 89 = Baik

90 – 100 = Sangat Baik

a. Penilaian Menghafal Hadits
Menghafal Hadits Menghormati Orang Tua

No Nama Siswa 
Nilai Kemampuan Menghafal 

Nilai Total (A) 
Lancar  

(B) 
Makhraj 

1 Ahmad Mustain 80 90 85 
2 Aetik Romazona 80 80 80 

 - Komponen kelancaran menghafal:
90 – 100 = Lancar
70 – 89 = Kurang Lancar
50 – 69 = Tidak Lancar

0 = Tidak mampu menghafal
- Komponen kesesuaian makhraj:

90 – 100 = Fasih
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70 – 89 = kurang fasih
50 – 69 = Tidak Fasih

0 = Tidak mampu mengidentifikasi huruf hijaiyah
Nilai Total Kemampuan =  (A+B) : 2
Nilai: < 60 = Kurang

60 - 69 = Cukup
70 – 89 = Baik

90 – 100 = Sangat Baik

2. Penilaian Hasil
Bentuk evaluasi untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran yang tepat

untuk materi ini adalah Tes Obyektif dan Subyektif dengan teknik Lisan/Tulis. Tes
ini akan dipakai untuk mengukur kemampuan siswa dalam menghafal Al-Qur’an dan
Hadits serta sikap mereka setelah menguasai cara menghafal Al-Qur’an dan Hadits.
Oleh karena itu dibutuhkan latihan-latihan yang bisa membantu siswa untuk
menguasai materi ini dengan lebih baik.

Berikut ini adalah contoh soa-soal latihan untuk meningkatkan hasil
pembelajaran menghafal Al-Qur’an dan Hadits:
1. Bacakan semua huruf-huruf hijaiyah dengan baik dan sesuai dengan makhrajnya!
2. Bacakan surat Al-Falaq dengan baik dan benar sesuai makhraj dan kaidah ilmu

tajwid!
3. Jelaskan satu per satu kaidah tajwid yang terdapat dalam surat Al-Falaq!
4. Kapan waktu membaca surat Al-Falaq?
5. Apakah kamu shalat maghrib berjamaah di rumah?
6. Surat apa yang dibaca oleh imam?
7. Bacakan hadits tentang hormat kepada kedua orang tua!
8. Apakah kamu menghormati  kedua orang tuamu?

Agar pemahaman Anda lebih mendalam terhadap materi  kegiatan belajar 2
yang telah dibicarakan di atas, silahkan Anda mengerjakan soal latihan berikut ini:
1. Sebutkan dan jelaskan metode-metode dan teknik-teknik yang digunakan dalam

pembelajaran menghafal Al-Qur’an dan Hadits!
2. Sebutkan dan Jelaskan metode dan teknik pembelajaran menghafal Hadits!
3. Jelaskan proses evaluasi pembelajaran menghafal Al-Qur’an dan Hadits!

Petunjuk Menjawab Latihan
Setelah menjawab soal-soal latihan di atas, coba praktikkan dengan teman-

teman Anda, lalu mintalah saran teman Anda terhadap praktek pembelajaran yang
telah Anda lakukan.
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Petunjuk: Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling tepat!
1. Kemampuan membaca dan menulis Al-Qur’an dan hadits dapat mempermudah

siswa dalam proses:
A. Mengamalkan C. Memahami
B. Menghafal D. Melafalkan

2. Langkah awal untuk dapat menghafal Al-Qur’an dan hadits, siswa harus mampu
terlebih dahulu:
A. Mengidentifikasi dan melafalkan huruf-huruf hijaiyah
B. Membaca huruf-huruf hijaiyah
C. Menulis huruf-huruf hijaiyah
D. Melagukan huruf-huruf hijaiyah

3. Metode mim-mem yang digunakan dalam pembelajaran menghafal huruf-huruf
hijaiyah dimaksudkan agar siswa mampu:
A. Membaca dan menulis C. Mengingat dan menulis
B. Meniru dan mengingat D. Membaca dan mengingat

4. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran menghafal Al-Qur’an dan hadits, aspek-
aspek yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut, kecuali:
A. Knowing C. Being
B. Doing D. Learning

1.Pemakaian metode dan teknik yang tepat akan berpengaruh besar
terhadap keberhasilan dalam menyampaikan tujuan pembelajaran.

2. Pembelajaran menghafal Al-Qur’an dan hadits menekankan usaha untuk
mendidik siswa agar mampu untuk menghafal Al-Qur’an dan hadits dengan
baik dan benar sesuai makhraj dan kaidah tajwid.

3. Di antara metode-metode yang digunakan dalam proses pembelajaran
menghafal Al-Qur’an dan hadits adalah metode mimicry-memorization,
metode audiolingual, dan metode langsung. Metode tersebut dilengkapi
dengan teknik-teknik pembelajaran menghafal, diantaranya adalah:
teknik menulis sebagai sarana menghafal, drill and practice, dan strip
story.

4. Evaluasi termasuk menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran
menghafal Al-Qur’an dan Hadits. Melalui evaluasi dapat diketahui
pencapaian keberhasilan proses pembelajaran.
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5. Teknik drill and practice dipergunakan dalam pembelajaran menghafal Al-Qur’an
dan hadits, dimaksudkan agar siswa:
A. Mengingat dan mempraktekkan C. Mengingat dan berlatih
B. Berlatih dan mempraktekkan D. Mengingat dan melafalkan

6. Unsur terpenting dalam menghafal Al-Qur’an dan hadits adalah siswa sering untuk
melakukan:
A. Pembacaan C. Pengulangan
B. Penulisan D. Pemahaman

7. Tujuan dari pembelajaran menghafal Al-Qur’an dan hadits agar siswa mampu:
A. Menghafal huruf-huruf hijaiyah
B. Menghafal ayat-ayat Al-Qur’an
C. Menghafal hadits-hadits Nabi SAW
D. Menghafal ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits-hadits Nabi SAW sesuai makhraj

dan kaidah tajwid

8. Merumuskan tujuan yang harus dicapai oleh murid setelah proses pengajaran
menghafal selesai dilakukan adalah  masuk dalam tahap:
A. Persiapan C. Pembukaan
B. Pelaksanaan D. Mengakhiri

9. Dalam mengajarkan cara menghafal hadits, karena hadits tidak dibagi-bagi dalam
bentuk ayat per ayat, maka yang dilakukan adalah dengan cara:
A. Menghafalkan langsung secara keseluruhan
B. Membagi menjadi dua bagian
C. Membagi menjadi tiga bagian
D. Membagi menjadi beberapa bagian yang mempermudah siswa untuk

menghafalnya

10.Bagian penting dari proses pembelajaran menghafal Al-Qur’an dan hadits dan
menjadi media untuk mengetahui ketercapaian proses pembelajaran adalah:
A. Indikator C. Tujuan
B. Evaluasi D. Silabus
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Cocokkan jawaban Anda dengan menggunakan kunci jawaban Tes Formatif 2
yang terdapat di bagian akhir bahan belajar mandiri ini. Hitunglah jawaban Anda
yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat
penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

Rumus :
                                   Jumlah jawaban Anda yang benar
Tingkat penguasaan = ______________________________     X 100 %
                                                        10
Arti tingkat penguasaan yang Anda capai :
90 % - 100% = Baik sekali
80 % -  89% = Baik
70% - 79 % = Cukup

< 70% = Kurang

Apabila tingkat penguasaan Anda telah mencapai 80 % atau lebih, Anda telah
menuntaskan Bahan Belajar Mandiri. Bagus ! Tetapi apabila nilai tingkat penguasaan
Anda masih di bawah 80 %, Anda harus mengulangi Kegiatan Belajar 2, terutama
bagian yang belum Anda kuasai.
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KUNCI JAWABAN TES FORMATIF
Tes Formatif 1
1. B
2. B
3. A
4. C
5. B
6. A
7. A
8. C
9. B
10. A

Tes Formatif 2
1. B
2. A
3. B
4. D
5. B
6. C
7. D
8. A
9. D
10. B
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GLOSARIUM

Memonitor : Mengawasi
Memori : Ingatan
Rehearsal : Latihan atau pengulangan
Stimulus : Dorongan atau rangsangan
Transfer : Kirim
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