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ABSTRAK  

Arif Nurfaimin. 2022. Manajemen Program Tahfidz Alquran dengan 

Penerapan Metode An-Nuur Pada Santri TPQ Al - Munajah Perumahan 

Anggrek Minasaupa Gowa. Dibimbing oleh Hj. Sumiati dan H. Ilham 

Mukhtar. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis manajemen program 
Tahfidz Alquran di TPQ Al – Munajah (2) menganalisis penerapan metode 
An-Nuur pada santri TPQ Al – Munajah, (3) Menganalisis faktor 
penghambat dan pendukung manajemen program Tahfidz Alquran 
dengan penerapan metode An-Nuur pada santri TPQ Al – Munajah 
Perumahan Anggrek Minasa Upa Gowa.  Penelitian menggunakan 
metode analisis kualitatif dengan  teknik pengumpulan data melalui 
dokumentasi, studi pustaka wawancara pengelola masjid 1 orang, 
pengelola TPQ 1 orang, pengajar 1 orang dan orangtua santri 2 orang.  

Hasil Penelitian: (1) Manajemen program tahfidz quran di TPQ Al-
Munajah sudah berjalan secara efektif dan efisien, karena menggunakan 
fungsi manajemen dengan baik mulai dari perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan proses belajar tahfidz Alquran, 
pengawasan, pengarahan dan evaluasi. (2) Penerapan metode An-Nuur 
dimulai dengan membaca Al-fatihah, muraja’ah bersama-sama, ice 
breaking, mengajarkan dan membiasakan do’a dan adab-adab harian, 
memberikan motivasi, menginstal ayat baru, talqin, menjelaskan makna 
kandungan ayat setiap hafalan, mengikat hafalan, evaluasi, muraja’ah. (3) 
Faktor penghambat penerapan metode An-Nuur terdiri dari: (a) Faktor 
Internal (sarana yang belum lengkap, tingkat kecerdasan anak yang 
berbeda, kondisi psikis (emosi /mood anak yang tidak stabil), malas, tidak 
sabar, cepat bosan dan berputus asa). (b) Faktor Eksternal (kerjasama 
orang tua dan lingkungan rumah yang kurang kondusif). Faktor 
pendukung terdiri dari: (a) Faktor Internal (yaitu Visi dan Misi TPQ yang 
mendukung, pengajar yang memiliki kualifikasi yang baik (Hafidz), 
dukungan Ta’mir Masjid dengan menyediakan sarana dan prasarana yang 
memadai, serta motivasi belajar). (b) Faktor Eksternal (lingkungan belajar 
yang kondusif, serta orang tua yang ikut serta aktif dalam proses 
perkembangan santri selama di luar linkungan TPQ). 
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