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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). 
 

Kata Kunci : Manajemen, Program Tahfidz, Metode An-Nuur  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan anak pada  usia dini merupakan pendidikan yang sangat 

penting, dan oleh karenaya harus dilakukan dengan cara yang terbaik, 

karena pada masa ini adalah masa terbaik untuk membentuk karakter, 

kreatifitas, belajar bagaimana memecahkan masalah dan juga masa 

terbaik untuk melatih daya ingat/hafalan. Selain itu masa ini sering disebut 

sebagai masa golden age (masa keemasan), pada masa ini otak dan fisik 

anak mengalami pertumbuhan maksimal, hal ini sesuai dengan pendapat 

Setyaningrum dkk (2014:244) mengungkapkan bahwa, “anak usia dini 

adalah anak usia 0-72 bulan, pada usia tersebut, anak mengalami 

perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat.”  

Meskipun pada dasarnya setiap anak lahir dalam keadaan fitrah 

(suci), namun dalam masa pertumbuhannya setiap anak membutuhkan 

pendidikan untuk membentuk pribadi yang berakhlak mulia, kreatif dan 

mandiri. Oleh sebab itu pendidikan pada masa ini sangat perlu untuk 

dimaksimalkan mengingat setiap orang hanya akan melaluinya sekali 

dalam seumur hidup. 

Lingkungan pendidikan pertama yang akan ditemui seorang anak 

adalah lingkungan keluarga karena memang kewajiban awal untuk 

mendidik anak telah Allah swt. bebankan kepada orangtuanya, sehingga 

orangtua harus memiliki ilmu dalam mendidik anak serta mengetahui 
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tahapan-tahapan dalam mendidik anaknya. Menurut Frans dan Benyamin 

(2020:18), “ada tujuh peran utama keluarga dalam pendidikan anak, yaitu: 

(1) Fungsi keimanan; (2) Fungsi edukatif; (3) Fungsi sosialisasi; (4) Fungsi 

proteksi atau perlindungan; (5) Fungsi afeksi; (6) Fungsi ekonomi; (7) 

Fungsi rekreasi.” 

Allah swt. memberikan gambaran dalam Alquran tentang bagimana 

sosok Luqman memberi pendidikan langsung kepada anaknya, seperti 

yang terdapat pada Q.S. Luqman ayat 13 seperti berikut:  

                                

Terjemahnya :  

“Dan (ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia 

memberi pelajaran kepadanya : “Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 

adalah benar-benar kezaliman yang besar”. 

 

Juga sabda nabi Muhammad saw. mengenai hal ini sebagai berikut: 

َرانِِو  ًْ يُنَصِّ َدانِِو أَ ٌِّ اهُ يُيَ ٌَ لٌٍُد يٌُلَُد َعلََ اْلِفْطَرِة فَأَبَ ٌْ َسانِِو َكَمثَِل اْلبَِييَمِت تُْنتَُج اْلبَِييَمتَ ُكلُّ َم ًْ يَُمجِّ أَ

ىَْل تََرٍ ِفييَا َجْدَعاءَ 

Artinya : 

"Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci). Kemudian kedua 

orang tunyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, 

Nasrani, atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan 

binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat 

padanya?" (HR. Bukhari).

Dewasa ini dapat kita saksikan dimana hampir semua orangtua 

tidaklah sendirian dalam mendidik anaknya. Banyak diantara mereka 

memasukan anak-anaknya pada lembaga pedidikan yang bersifat formal 
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maupun non formal seperti sekolah, pesantren, TPQ dan lain-lain. Hal ini 

terjadi karena orangtua menyadari bahwa mendidik anak merupakan hal 

yang tidak mudah serta perlu dilakukan dengan cara yang hati-hati serta 

dengan konsep dan metode yang tepat. Senada dengan ini BKKBN 

(dalam Wulandari R dkk 2016:48),menyebutkan bahwa “kemampuan 

orangtua dalam memenuhi kebutuhan akan asuh, asih, dan asah akan 

mempengaruhi mutu kepribadian anak di kemudian hari”.  Karena 

kesalahan dalam mendidik anak akan berdampak fatal yang tentunya 

dampak negatif itu akan dirasakan di kemudian hari. 

Pendidikan anak di usia dini akan menjadi pondasi pendidikan 

pertama dimana seorang anak bukan hanya diajari pengetahuan dan 

keterampilan tetapi juga akan dibiasakan dengan berperilaku baik dan 

dibentuk karakter Islaminya. Hal ini sesuai dengan pendapat Halimah & 

Kawuryan (2010:1) menyebutkan bahwa manusia dalam 

perkembangannya melalui beberapa tahapan.  Tahapan yang harus dilalui 

manusia dan sangat berpengaruh terhadap manusia baik secara fisik 

maupun secara psikologis adalah masa anak-anak, karena pada masa 

anak-anak ini adalah sebagai pondasi pendidikan.  Oleh sebab itu penting 

sekali bagi seorang pendidik atau orangtua untuk memberikan nutrisi 

pendidikan yang tepat kepada anak sejak usia dini sehingga prilaku baik 

dan karakter Islami dapat tertanam dengan baik. 

Saat ini animo masyarakat menginginkan anaknya berperilaku baik 

dan memiliki karakter Islami sangat tinggi. Hal ini terlihat dari  banyaknya 

orangtua memasukan anaknya pada sekolah yang bernuansa Islami 
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seperti sekolah yang mengadakan program Tahfidz Alquran, tahsin dan 

lain-lain meskipun terkadang sekolah yang menyediakan program-

program tersebut relatif lebih mahal dalam pembiayaannya. Hal ini 

tentunya disebabkan oleh tingginya kesadaran masyarakat tentang 

pentingnya menanamkan nilai nilai agama sejak dini, dimana dengan 

adanya program menghafal Alquran anak-anak akan lebih mengetahui 

apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus ditinggalkan, dan mereka 

akan lebih paham tentang agama Islam, karna semua yang berkaitan 

dengan Islam dan kehidupan di dunia ini pasti telah Allah jelaskan dalam 

Alquran.  

Pendidikan akhlak atau yang lebih dikenal dengan pendidikan 

karakter di lingkungan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan telah 

menjadi fokus pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan yang 

dibinanya. Proses pendidikan akhlak atau karakter ini sangat dipengaruhi 

oleh keadaan lingkungan, sehingga lingkungan memiliki peran yang cukup 

besar dalam membentuk jati diri dan perilaku anak. Oleh karena itu, 

Taman Pendidikan Alquran (TPQ) sebagai wadah dalam menciptakan 

lingkungan yang kondusif  untuk menumbuhkan karakter akhlak yang 

mulia  pada anak mulai menjadi  salah satu pilihan orang tua sebagai 

tempat untuk anak-anaknya mendapatkan pendidikan akhlak yang baik. 

Taman Pendidikan Alquran (TPQ) merupakan lembaga pendidikan 

untuk anak-anak sekaligus sebagai rumah ketiga bagi mereka setelah 

keluarga dan sekolah untuk mengembangkan potensi, belajar beradaptasi 

dengan dunia luar, mengenal berbagai macam karakter dan belajar 



5 
 

berkomunikasi dengan teman-teman sebaya serta yang paling utama 

adalah mempelajari Alquran bagaimana membaca dengan bacaan yang 

benar, menghafalkanya dan membiasakan diri untuk mgamalkan printah 

dan menjauhi larangan yang ada di dalamya yang semua itu bertujuan 

untuk pendidikan akhlak dan membangun serta menumbuhkan karakter 

taqwa pada anak sejak usia dini. Hal ini sesuai dengan tujuan dan fungsi 

pendidikan yang disebutkan dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 

mengamanatkan bahwa:  

Pendidikan nasional untuk membina aspek pengetahuan, 

keterampilan, dan akhlak peserta didik.  

 

Dalam Bab II Pasal 3 UU Sisdiknas juga disebutkan bahwa:  

 
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan 

nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 
Taman Pendidikan Alquran (TPQ) saat ini telah menjadi pelopor 

lembaga pendidikan agama yang menjadikan Alquran dan Al-Hadis 

sebagai dasar kurikulum pendidikanya. Dimana kita ketahui bahwa 

Alquran adalah kitab suci umat Islam, kalamullah yang disampaikan 

kepada nabinya Muhammad saw sebagai mu’jizat sekaligus pedoman 

hidup, membaca dan menghafalkanya akan bernilai ibadah disisi allah. 

Sehingga sangat wajar jika sebagian umat Islam terdorong untuk 

melestarikan Alquran agar terhindar dari pamalsuan dengan cara 

membaca, mempelajari isi kandunganya serta menghafalkannya.  
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Salah satu program unggulan di Taman Pendidikan Alquran (TPQ) 

dalam rangka melatih hafalan dan membentuk karakter peserta didik  

adalah program tahsin dan tahfidz Alquran, pada program tersebut 

peserta didik dilatih tentang bagaimana membaca Alquran dengan baik 

dan benar sesuai kaidah tajwid yang berlaku, juga dilatih daya ingat santri 

dengan mengahafalkan Alquran serta yang tidak kalah penting adalah 

peserta didik mendapatkan penjelasan dari para  pembina mengenai 

maksud dari setiap ayat yang mereka hafalkan sebagai pendidikan akhlak, 

karena di dalam Alquran sendiri sudah terdapat petunjuk yang kamil 

tentang bagaimana menjalani kehidupan, sehingga dengan program 

tersebut diharapkan akan menumbuhkan karakter akhlak mulia pada anak 

sejak usia dini. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt. di dalam Q.S 

Al-Baqarah ayat 185 berikut: 

                              

Terjemahnya: 

“Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) 
Alquran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan 
mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang 
bathil)”.  
Program tahfidz Alquran dan pendidikan karakter merupakan dua hal 

yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini karena keduanya memiliki hubungan 

yang sangat kuat dan saling menunjang antara satu dan lainnya dalam 

proses terciptanya pribadi-pribadi yang bertakwa. Kedua program tersebut 

telah banyak dijadikan sebagai program utama taman pendidikan Alquran 



7 
 

yang ada di Indonesia, namun ada beberapa kendala yang seringkali 

membuat program tersebut tidak berjalan secara maksimal, salah satu 

diantaranya adalah karena faktor manajemen yang belum dijalankan 

dengan baik, serta tenaga pengajar atau pengelolah lembaga yang belum 

memahami dengan baik manajemen yang seharusnya diterapkan.  

Menurut Liang Gie (dalam Nirwana 2013:12) bahwa “manajemen 

adalah segenap perbuatan menggerakkan sekelompok orang dan 

menggerakkan segala fasilitas dalam suatu usaha kerjasama untuk 

mencapai tujuan tertentu”. Sedangkan menurut  Terry (dalam Mashar Ali 

2021:102) Manajemen adalah The process of planning, organizing, 

leading, and controlling the work of organization members and of using all 

available organizational  resources to reach stated organizational goals. 

Bahwa manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdaraskan hal tersebut, maka dapat 

diketahui bahwa manejemen merupakan faktor penentu keberhasilan 

program dalam suatu lembaga, termasuk dalam lembaga pendidikan 

Alquran baik yang bersifat formal seperti SDIT, MI, MTs, SMPIT, MA, dan 

SMAIT, maupun yang bersifat non formal seperti  Taman Pendidikan 

Alquran atau yang biasa disebut sebagai TPQ, TPA dan sebagainya.  

Meskipun TPQ merupakan lembaga pendidikan Alquran non formal, 

namun TPQ memiliki tujuan yang sama dengan lembaga pendidikan 

formal lainnya yaitu membina aspek pengetahuan, keterampilan, dan 

akhlak peserta didik. Rata-rata peserta didik di TPQ merupakan  anak-
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anak yang belum bersekolah dan sebagian sudah ada yang bersekolah di 

taman kanak-kanak serta di sekolah umum, seperti  di SD dan SMP. 

Karena TPQ memiliki tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai, sehingga 

untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan manajemen yang baik dan 

terstruktur, seperti yang telah dilakukan oleh TPQ Al-Munajah yang 

berlokasi di Perumahan Anggrek Minasa Upa Gowa. 

TPQ Al-Munajah sudah berdiri sejak Tahun 2008. Sejak tahun 2008 

TPQ tersebut membina anak-anak didiknya tanpa menggunakan metode 

serta manajemen yang terstruktur serta tidak ada batas waktu yang 

ditetapkan untuk mencapai target hafalan dan bacaan, sehingga anak-

anak didik belum bisa menyelesaikan sesuai dengan waktu yang mereka 

inginkan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pengelola TPQ berusaha 

mengubah cara serta system pengelolaan yang telah dilakukan selama ini 

dengan menggunakan metode yang disebut sebagai metode An-Nuur. 

Alasan TPQ mengubah metode yang digunakan adalah karena pihak TPQ 

mengetahui bahwa keberhasilan mencetak penghafal Alquran sejak usia 

dini juga bergantung pada beberapa faktor, salah satunya adalah metode 

yang digunakan. Metode menghafal Alquran niscaya akan tumbuh dan 

berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai 

bidang, antara lain pendidikan, psikologi, masyarakat, dan teknologi. 

Alhasil, banyak metode baru dalam menghafal Alquran yang terbukti 

efektif dan efisien. 

Berdasarkan dari berbagai sumber yang peneliti temui telah 

diketahui bahwa terdapat banyak lembaga tahfidz Alquran di Indonesia 
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yang mencetak para penghafal Alquran dari anak usia dini dengan 

berbagai metode, seperti metode tabarok, metode kaisa, dan metode 

yadain. Metode tabarak merupakan metode modern dalam menghafal 

Alquran yang pertama kali dikembangkan oleh Dr. Kameel el-Laboody dari 

Mesir, yang membawa ketiga anaknya (Tabarak, Yazid, dan Zeenah) 

untuk menghafal Alquran (30 juz) pada usia 4,5 tahun. Metode ini terkenal 

di seluruh dunia karena mempromosikan perkembangan kecerdasan 

alami anak-anak dan balita. Hafalan dimulai dengan surat an-Naba' dari 

Juz 'amma dengan urutan mushaf, bukan dengan surah- surah seperti 

biasanya. Tabarak menggunakan metode talqin yang diulang hingga 20 

kali per hari. Selanjutnya mendengarkan  surah- surah yang dibacakan  

dari CD rekaman qari terkenal seperti al-Hushari, al-Minshawy, as-Sudais, 

dan ash-Syuraim. Orang tua  mendengarkan hafalan anak ketika di rumah 

dan memberinya hadiah ketika mampu menyelesaikan hafalan, sampai 

anak khatam Juz 'Amma, (Hidayah, A. 2018:51-70).  Kelebihan dari 

metode tabaroq ini adalah anak anak dapat diajarkan hafalan  alquran 

sebelum masuk usia sekolah dasar yaitu 3 tahun. 

Metode Kaisa adalah cara menghafal Alquran yang berorientasi 

pada hafalan dan pemahaman ayat Alquran beserta artinya melalui 

gerakan atau kinestetik yang disesuaikan dengan arti setiap ayat sehingga 

memberikan kemudahan santri untuk memahami dan mengingat setiap 

ayat Alquran yang diberikan. Metode ini cocok untuk anak-anak karena 

rentang konsentrasi anak masih relatif pendek, dan gerakan 
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memungkinkan anak untuk menghindari duduk diam dan mendengarkan, 

namun, sambil bergerak sesuai dengan makna ayat yang dibacakan. Hal 

ini bermanfaat meningkatkan kosakata dan gerakan anak-anak. Ada 

beberapa kecerdasan dimunculkan dalam metode Kaisa mulai dengan 

mengasah kecerdasan linguistik,  kecerdasan kinestetik, kecerdasan 

audio visual, dan kecerdasan interpersonal. Hal ini sesuai untuk anak 

kinestetik yang gaya belajarnya menyukai aktivitas bergerak. (Salamah, U. 

2018:124-128). 

Metode Yadain merupakan metode menghafal Alquran yang 

didukung dengan metode standar menghafal Alquran selama sebulan di 

Yayasan Karantina Tahfizh Alquran Nasional. Metode Yadain memiliki 12 

tahapan; jika diaplikasikan dengan benar dan sesuai SOP yang berlaku 

maka akan mendapatkan hasil yang di inginkan, begitu juga sebaliknya. 

Diantara 12 tahapan tersebut adalah penerjemahan tadabur, 

membedakan penempatan antara baik dan buruk dengan hanya 

membedakan kanan dan kiri melalui gerakan dua tangan, dan metode 

menghafal Alquran yang menggunakan pola pelatihan motivasi NLP 

(Karim, D. A dkk 2020:198-199). 

Ketiga metode tersebut memiliki ciri khas dan kelebihan masing-

masing. Terlepas dari itu, metode An-Nuur sendiri merupakan metode 

menghafal Alquran yang disusun sesuai dengan kebutuhan anak dimana 

masa anak- anak adalah masa bereksplorasi dan bermain. Selain hafalan 

Alquran yang mutqin  hal yang tak luput dari perhatian penerapan metode 
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An-Nuur adalah pembinaan akhlak pada peserta didik. Akhlak atau yang 

lebih dikenal dengan karakter merupakan sifat, watak, tabiat yang 

tertanam dalam hati yang dapat menimbulkan perbuatan yang baik, bukan 

hanya berbuat atau berakhlak baik kepada Allah, tetapi juga kepada 

Rasulullah, kepada sesama manusia, kepada kedua orang tua, kepada 

diri sendiri, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada masyarakat, serta 

kepada lingkungan. Untuk menanamkan akhlak atau karakter tersebut 

dapat dilakukan melalui pembiasaan, keteladanan, nasihat dan lain 

sebagainya. 

Metode An-Nuur digunakan dengan harapan dapat membuat para 

santri  untuk lebih mudah dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan yaitu 

lahirnya generasi hafidz dan hafizah Quran yang bertaqwa serta berakhlak 

mulia, serta dengan metode tersebut diharapkan dapat membuat TPQ 

menjadi lebih baik, efektif dan efesien dalam menjalankan visi dan 

misinya, karena dengan adanya manajemen yang baik dan terstruktur 

maka semua program yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan 

lancar.  Kondisi yang terjadi di TPQ tersebut membuat penulis terinspirasi 

untuk melakukan penelitian yang berjudul “Manajemen Program Tahfidz 

Alquran dengan Penerapan Metode An-Nuur di pada Santri TPQ Al – 

Munajah Perumahan Anggrek Minasa Upa Gowa”.  

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka pokok permasalahan 

yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah bagaimana manajemen 



12 
 

program Tahfidz Alquran dengan penerapan metode An-Nuur pada santri 

TPQ Al – Munajah Perumahan Anggrek Minasa Upa Gowa?  

Sub masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana manajemen program Tahfidz Alquran di TPQ Al–

Munajah Perumahan Anggrek Minasa Upa Gowa? 

2. Bagaimana penerapan metode An–Nuur pada santri TPQ Al–

Munajah Perumahan Anggrek Minasa Upa Gowa? 

3. Faktor–faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung 

manajemen program Tahfidz Alquran dengan penerapan metode 

An-Nuur pada santri TPQ Al–Munajah Perumahan Anggrek 

Minasa Upa Gowa? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan fokus permasalahan penelitian, maka tujuan penelitian 

ini diuraikan sebagai berikut:  

1. Menganalisis manajemen program Tahfidz Alquran di TPQ Al–

Munajah Perumahan Anggrek Minasa Upa Gowa. 

2. Menganalisis penerapan metode An-Nuur pada santri TPQ Al–

Munajah Perumahan Anggrek Minasa Upa Gowa. 

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. 
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D. Manfaat Penelitian  

Hasil dari dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

berupa informasi mengenai manajemen program Tahfidz Alquran yang 

komprehensif, serta dapat memberikan sumbangan bermakna bagi pola 

pengembangan pendidikan karakter,  baik secara teoritis maupun secara 

praktis: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa 

informasi mengenai manajemen program Tahfidz Alquran dengan 

penerapan metode An-Nuur pada santri TPQ Al–Munajah 

Perumahan Anggrek Minasa Upa Gowa. Selain itu, dapat juga 

berguna untuk mengembangkan ilmu manajemen pendidikan, 

khususnya dalam pengembangan manajemen program Tahfidz 

Alquran dan pendidikan akhlak, serta dapat dijadikan sebagai 

pedoman atau acuan bagi lembaga TPQ, lembaga pendidikan formal 

(sekolah) dan peneliti berikutnya yang ingin menerapkan dan 

meneliti manajemen program Tahfidz Alquran dan pendidikan akhlak 

(pendidikan karakter).  

2. Secara Praktis  

a. Bagi Lembaga TPQ 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam 

hal manajemen program Tahfidz Alquran dan pendidikan akhlak 

(pendidikan karakter). 
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b. Bagi Pengajar 

Dengan penelitian ini diharapkan pengajar dapat 

mengembangkan diri sendiri untuk mencapai kualitas dan mutu 

pendidikan yang lebih baik dalam membina karakter santri. 

c. Bagi Pengelola Lembaga TPQ 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta 

pengetahuan pengelola lembaga pendidikan tentang manajemen 

program Tahfidz Alquran dan pendidikan akhlak (pendidikan 

karakter) dalam pengembangan karakter santri, sehingga 

pengelola lembaga dapat berperan aktif dalam pelaksanaannya. 

d. Bagi Lembaga Pendidikan Lainnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi dalam 

meningkatkan layanan pendidikan karakter, baik bagi sekolah 

yang berbasis Islam seperti sekolah madrasah maupun sekolah 

umum.   
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

A. Penelitian Terdahulu  

Penelitian ini mengkaji tentang manajemen program Tahfidz Alquran 

dengan penerapan metode An-Nuur pada santri TPQ Al–Munajah 

Perumahan Anggrek Minasa Upa Gowa.  

Penelitian-penelitian tentang manajemen program pendidikan 

Alquran dan pendidikan akhlak (pendidikan karakter) pada lembaga-

lembaga pendidikan yang ada di sekolah atau madrasah seperti SDIT,MI,  

SMPIT, MTs, SMAIT, MA atau pesantren-pesantren umumnya sudah 

banyak ditemukan, akan tetapi penelitian tentang program Tahfidz Alquran 

dan pendidikan akhlak pada lembaga Taman Pendidikan Alquran (TPQ) 

masih sangat minim, terutama yang menerapkan metode An-Nuur.    

Berikut diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang bersumber dari 

Tesis, Jurnal, Buku dan referensi lainnya yang dapat dijadikan sebagai 

rujukan oleh peneliti:  

No. 
Nama 

Peneliti 
Judul 

Penelitian 
Tahun Hasil Penelitian 

1. Muhammad 
Yusron 

Metode 
Pendidikan 
Akhlak di 
Taman 

Pendidikan Al- 
Qur’an (TPQ) 
Baitul Ulum 

Kec. Kalianda 
Kab. Lampung 

Selatan 

2016 Pertama, Metode 
Pendidikan Akhlak di 
TPQ Baitul Ulum di 
terapkan dalam bentuk 
pembiasaan sikap yang 
akan dinilai langsung 
oleh para guru 
pembimbing dan 
dievaluasi dengan 
bekerjasama dengan 
Wali murid selama siswa 
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tersebut belajar di TPQ 
Baitul Ulum. 

Kedua, Metode 
Pendidikan Akhlak yang 
diterapkan di TPQ Baitul 
Ulum dengan metode 
Keteladanan dimana para 
guru memberikan contoh 
bersikap yang baik serta 
Istiqomah yang siap ditiru 
oleh peserta didik.  
Ketiga, Metode 
Pendidikan akhlak di 
TPQ Baitul Ulum dengan 
menggunakan metode 
Praktik di lingkungan 
lembaga Baitul Ulum 
tersebut. 

2.  Yaya 
Suryana, 
Dian, dan 

Siti Nuraeni  

Manajemen 
Program 
Tahfidz 
Alquran 

2018 Manajemen program 
tahfidz Al Quran 
dilakukan mulai 
perencanaan, 
pengorganisasian, 
pemotivasian, 
pengawasan dan 
evaluasi program 
sehingga program tahfidz 
Al Quran dapat berjalan 
secara efektif dan efisien. 
Pembenahan dalam 
pembelajaran, sumber 
daya manusia dan 
sarana prasarana pun 
terus dilakukan untuk 
meningkatkan kualitas 
pendidikan. Program 
tahfidz Al Quran di 
Pondok Pesantren 
Tahfidz Al Quran 
Assalam menghasilkan 
santri berprestasi, 
mandiri dan berakhlak 
mulia.  

3. Lisa 
Retnasari, 
Suyitno, 

Penguatan 
Peran Taman 
Pendidikan 

2019 1. Terdapat penguatan 
karakter religious 
(Islam) pada santri 
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dan Yayuk 
Hidayah 

Alquran (TPQ) 
Sebagai 
Pendidikan 
Karakter 
Religius 

TPQ Salastra,  
2. Pengajar dapat 

mengembangkan 
pembelajaran dengan 
memasukan unsur 
karakter,  

3. habituasi yang di 
laksanakan di TPQ 
Silastra, merupakan 
salah satu alternatif 
dalam usaha 
penguatan pendidikan 
karakter religious 
(Islam) kepada santri. 

4. Dian 
Mahza 
Zulina dan 
Mumtazul 
Fikri 

Pengelolaan 
Program 
Tahfidz dalam 
Pembentukan 
Karakter Anak 
di SMP PKPU 
Neuheun Aceh 
Besar 

2019 Pertama, pengelolaan 
program tahfidz dalam 
pembentukan karakter 
anak di SMP PKPU 
Neuheun Aceh Besar 
secara keseluruhan 
sudah berjalan dengan 
baik, adapun 
pelaksanaannya meliputi: 
perencanaan, 
pengorganisasian, 
pengarahan, pemantauan 
program tahfidz.  
Kedua, metode 
menghafal Al Quran yang 
diterapkan yaitu metode 
tahfidz, metode takrir, 
metode tartil. 
Ketiga, faktor 
pendukukng yaitu: 
lingkungtan social, Al 
Quran yang disediakan 
pihak sekolah untuk 
menghafal, tersedianya 
kelas untuk kegiatan 
tahfidz dan adanya guru 
tahfidz. Sedangkan faktor 
penghambat adalah sifat 
malas yang timbul dari 
siswa, kurangnya kelas 
untuk kegiatan tahfidz 
dan kurangnya guru 
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tahfidz.    

5. Supriati H. 
Rahayu, 
Hilman 
Haroen, 
TW 
Budiutomo, 
Nginayatul 
Khasanah, 
dan 
Nuryati 
 

Manajemen 
Mutu Layanan 
Ta’lim Quran lil 
Aulad (TQA) 
di Yayasan 
Team Tadarus 
“AMM” 
Yogyakarta 
 

2020 Penjaminan mutu 
layanan pembelajaran 
Quran di TQA telah 
dijalankan dengan 
konsisten dalam 
meningkatkan kualitas 
Guru. dalam pelayanan 
Kedekatan para ustaz/ah 
dengan santri pendidikan 
TQA menjadi keunggulan 
yang harusdipelahara 
dan dikembangkan. 

6. Nela 
Gustria 
dan Wisroni 
 

Hubungan 
Antara 
Pengelolaan 
Lingkungan 
Belajar 
Dengan Hasil 
Belajar 
Peserta 
Tahfizd di 
TPQ-TPSQ Al-
Hasib Beringin 
Nagari Lansat 
Kadap 
Kecamatan 
Rao Selatan 
Kabupaten 
Pasaman 

2020 Pertama, gambaran 
pengelolaan lingkungan  
belajar  di  TPQ-TPSQ  
Al-Hasib  dikategorikan  
masih  kurangbaik,  yang 
ditandai dengan 
banyaknya sampel  yang  
memberi alternatif 
jawaban jarang. Hal ini  
memperlihatkan bahwa  
pengelolaan  lingkungan  
belajar  peserta  tahfizd  
di  TPQ-TPSQ  Al-Hasib  
Beringin masih tergolong  
kurang baik. Kedua,  
gambaran  hasil  belajar  
peserta  tahfizd  di  TPQ-
TPSQ  Al-Hasib Beringin 
bahwa lebih dari separoh 
peserta tahfizd yang hasil 
belajarnya masih 
tergolong rendah. Jika 
KKM  tersebut  
dibandingkan  dengan  
nilai  rata-rata  pada  7  
mata  pelajaran,  maka  
hasil  belajar  yang 
didapatkan  masih  di  
bawah  KKM. Ketiga,  
terdapat  hubungan  yang  
signifikan  antara  
pengelolaan ingkungan  
belajar  dengan  hasil  
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belajar  peserta  tahfizd  
di  TPQ/TPSQ  Al-Hasib  
Beringin  Nagari Lansat 
Kadap Kecamatan Rao 
Selatan Kabupaten 
Pasaman. 

7. Ramdanil 
Mubarok 

Manajemen 
Pembelajaran 
Santri Taman 
Pendidikan Al-
Qu’ran (TPA) 
Darus Sakinah 
Sangatta Utara 

2020 Manajemen 
pembelajaran  santri  di  
taman pendidikan  
Alquran Darus  Sakinah  
sudah  berjalan dengan  
baik.  Dengan  
melakukan  langkah-
langkah  sesuai  dengan  
kaidah  penerapan 
manajemen, yatu:     

1. Perencanaan   
sebelum   
pembelajaran   dimulai.    

2. Adanya 
pengorganisasian   dari 
segi   penjadwalan,   
pengelompokan   
kelas,   sampai   pada 
fleksibelitas  jadwal  
pembelajaran.  

3. Kemudian  adanya  
pelaksanaan  yaitu  
pelaksanaan 
pembelajaran  dengan   
merunjuk   pada   
perencanaan   
sebelumnya,   serta   
adanya pengawasan  
dan  evaluasi  untuk  
mengidentifikasi,  
mengukur,  mencari  
solusi  dari kekurangan 
kekurang yang ada. 

8. Fahmi 
Rahman, 
Ahmad 
Hakim, 
dan 
Nuraeni 
Abdullah 

Komunikasi  
Dakwah  Guru  
Mengaji  
Dalam  
Pembinaan  
Akhlak  
Santri TPQ 

2021 TPQ Ulumul  Qur’an  An 
– Nur dengan  
pembelajaran  iqro’,  
hafalan  doa - doa,  
metode bercerita atau 
kisah inspiratif, metode 
ta’widiyah (pembiasaan),  
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 Ulumul Qur’an 
An - Nur 
Kelurahan 
Mampu 
Kecamatan  
Wajo Kota 
Makassar 
 

metode   bermain   dan   
belajar   serta  bernyanyi.   
Dengan   metode   yang  
diterapkan ini santri dapat 
lebih mudah memahami 
serta mengamalkan apa  
yang  diterima  dari  guru  
mengaji  sehingga  dapat  
membentuk  akhlak  yang  
terpuji kepada santri. 

Sumber : Tesis, Jurnal, Buku  

B. Tinjauan Teori dan Konsep  

1. Definisi dan Unsur-Unsur Manajemen 

a. Definisi Manajemen 

Lilik Indayani dan Dewi Andriani (2018:8), mengemukakan bahwa 

manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. 

Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari 

fungsi-fungsi manajemen. Jadi manjemen itu merupakan suatu proses 

untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Untuk lebih jelasnya berikut ini 

akan dijelaskan beberapa pengertian Manajemen menurut para ahli.    

Terry dan Leslie (2012:1) menjelaskan bahwa manajemen adalah 

suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan  atau 

pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan 

organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Dalam konteks ini, 

manajemen adalah suatu kegiatan, sementara pelaksanaannya disebut 

managing  - pengelolaan - , sedangkan pelaksananya disebut manajer 

atau pengelola. Sedangkan menurut Jaja Jahari dan Amirullah Sarbini 

(dalam Dian dan Nuraeni 2018:221), bahwa manajemen adalah suatu 
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proses yang khas terdiri atas tindakan-tindakan berupa perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilaksanakan 

untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran atau tujuan yang 

telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-

sumber lainnya. 

Menurut Hasibuan (dalam Eri Susan 2019;953), manajemen adalah 

ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan 

sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. Senada dengan itu Rivai (dalam Sulistyaningsih 2018:13) 

menjelaskan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses 

pendayagunaan sumber daya manusia atau lainnya secara efisien, efektif, 

dan produktif merupakan hal yang paling penting untuk mencapai suatu 

tujuan. 

Dalam manajemen terdapat beberapa unsur manajemen yang terdiri 

dari man, money, methods, materials, machine and market. Supaya 

unsur-unsur manajemen tersebut lebih berdaya, berhasil guna integrasi, 

dan terkoordinasi dalam mencapai tujuan yang optimal, maka pimpinan 

perusahaan dengan wewenangnya sebagai pimpinan harus bisa 

mengaturnya melalui proses dari urutan dan fungsi-fungsi manajemen 

yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. 

Indayani dan Andriani (2018:9). 

b. Fungsi Manajemen 

Menurut Sarinah dan Mardalena (2017:27) bahwa fungsi manajemen 

ada lima, yaitu: 
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1. Perencanaan (Planning) 

Planning atau perencanaan ialah suatu rangkaian persiapan 

tindakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan merupakan kegiatan 

menetapkan, merumuskan tujuan dan mengatur pendaya-gunaan 

manusia, material, metode dan waktu secara efektif dalam rangkan 

pencapaian tujuan.  

Albert Silalahi (dalam Sarinah dan Mardalena 2017:29) 

menjelaskan bahwa tujuan perencanaan adalah sebagai berikut: 

a) Jalan atau cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan (a 
way to anticipate and offset change).  

b) Perencanaan memberikan pengarahan (direction) kepada 
administrator-administrator maupun non-administrator.  

c) Perencanaan juga dapat menghindari atau setidak-tidaknya 
memperkecil tumpang-tindih dan pemborosan (wasteful) 
pelaksanaan aktivitas-aktivitas.  

d) Perencanaan menetapkan tujuan-tujuan dan standar-standar yang 
akan digunakan untuk memudahkan pengawasan. 
 

Sedangkan fungsi-fungsi dari planning itu sendiri, yaitu: 

a) Menentukan titik tolak dan tujuan usaha. Tujuan adalah sesuatu 

yang ingin dicapai sehingga merupakan sasaran, sedangkan 

perencanaan adalah alat untuk mencapai sasaran tersebut. Setiap 

usaha yang baik harus memiliki titik tolak, landasan dan tujuannya.  

b) Memberikan pedoman, pegangan dan arah. Suatu perusahaan 

harus mengadakan perencanaan apabila hendak mencapai suatu 

tujuan. Tanpa perencanaan, suatu perusahaan tidak akan memiliki 

pedoman, pegangan dan arahan dalam melaksanakan aktivitas 

kegiatannya.  
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c) Mencegah pemborosan waktu, tenaga dan material. Dalam 

menetapkan alternatif dalam perencanaan, kita harus mampu 

menilai apakah alternatif yang dikemukakan realistis atau tidak atau 

dengan kata lain, apakah masih dalam batas kemampuan kita serta 

dapat mencapai tujuan yang kita tetapkan.  

d) Memudahkan pengawasan. Dengan adanya planning, kita dapat 

mengetahui penyelewengan yang terjadi karena planning 

merupakan pedoman dan patokan dalam melakukan suatu usaha. 

Agar dapat membuat perencanaan yang baik, maka manajer 

memerlukan data-data yang lengkap, dapat dipercaya serta aktual.  

e) Kemampuan evaluasi yang teratur. Dengan adanya planning, kita 

dapat mengetahui apakah usaha yang kita lakukakn sudah sesuai 

dengan tujuan yang ingin kita capai. Sehingga tidak terjadi under 

planning dan over planning.  

f) Sebagai alat koordinasi. Perencanaan dalam suatu perusahaan 

kadang-kadang begitu kompleks, karena untuk perencanaan 

tersebut meliputi berbagai bidang di mana tanpa koordinasi yang 

baik dapat menimbulkan benturan benturan yang akibatnya dapat 

cukup parah. 

Sarinah dan Mardalena (2017:31) menjelaskan empat tahapan 

langkah perencanaan yang diuraikan sebagai berikut: 

a) Langkah 1: Tetapkan tujuan atau seperangkat tujuan. Perencanaan 
dimulai dengan keputusan tentang apa yang diinginkan atau 
dibutuhkan oleh suatu organisasi atau sub unit.  
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b) Langkah 2: Definisikan situasi saat ini. Berapa jauhkah organisasi 
atau sub unit itu dari sasaran-sasarannya? Sumberdaya apakah 
yang tersedia untuk mencapai sasaran tersebut?. Hanya setelah 
keadaan sekarang dianalisis, maka rencana dapat disusun untuk 
membuat rencana selanjutnya.  

c) Langkah 3: Identifikasi hal-hal yang membantu dan menghambat 
tujuan-tujuan. Faktor-faktor apa dalam lingkungan internal dan 
eksternal yang dapat membantu organisasi mencapai sasarannya? 
Faktor-faktor apa yang mungkin menimbulkan masalah?  

d) Langkah 4: Kembangkan rencana atau perangkat tindakan untuk 
mencapai tujuan. Langkah terakhir dari proses perencanaan 
melibatkan berbagai alternatif arah tindakan untuk mencapai 
sasaran yang di inginkan, mengevaluasi alternatif-alternatif yang 
ada dan memilih diantara alternatif tersebut yang paling sesuai 
untuk mencapai sasaran. 
 

2. Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada 

sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain yang dimiliki perusahaan 

untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan 

bersama. Pengorganisasian merupakan sebuah aktivitas penataan 

sumber daya manusia yang tepat dan bermanfaat bagi manajemen, dan 

menghasilkan penataan dari karyawan.  

Fungsi perngorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan 

pada sumber daya manusia dan sumberdaya fisik lain yang dimiliki 

perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta 

menggapai tujuan perusahaan. 

3. Kepemimpinan 

Pemimpin adalah seorang yang karena pengalaman, 

pengetahuan, dan keterampilannya diakui oleh organisasi untuk 

memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan dan mengembangkan 
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kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Kepemimpinan 

adalah yang menentukan arah, sedangkan manajemen berusaha untuk 

mewujudkan agar arah tadi bisa tercapai.  Sebagaimana pendapat Mary 

Parker Foller (dalam Sarinah dan Mardalena 2017:63) bahwa dalam 

kepemimpinan manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain 

untuk mecapai tujuan organisasi.  Manajer yang sukses adalah yang 

dapat melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi (KIS) dengan 

baik, (Awaluddin Djamin; Sarinah dan Mardalena, 2017:69). 

4. Motivasi 

Motivasi adalah suatu energi penggerak, pengarah dan 

memperkuat tingkah laku. Motivasi belajar dapat dilihat dari karakter 

tingkah laku siswa yang menyangkut minat, ketajaman perhatian, 

konsentrasi dan tekun mencapai tujuan. Motivasi belajar merupakan faktor 

psikis yang bersifat non intelektual. Perannya yang khas adalah dalam hal 

penambahan gairah, merasa senang dan semangat dalam belajar. Siswa 

yang memiliki motivasi yang kuat, akan memiliki banyak energi untuk 

melakukan kegiatan belajar, (Sarinah dan Mardalena, 2017:77). 

5. Pengawasan dan Pengendalian 

Controlling atau pengawasan dan pengendalian adalah proses 

untuk mengamati secara terus menerus pelaksanaan kegiatan sesuai 

dengan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi jika 

terjadi. Controlling atau pengawasan adalah fungsi manajemen dimana 

peran dari personal yang sudah memiliki tugas, wewenang dan 
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menjalankan pelaksanaannya perlu dilakukan pengawasan agar supaya 

berjalan sesuai dengan tujuan, visi dan misi perusahaan. Pengawasan 

merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu 

organisasi. Semua fungsi manajemen yang lain, tidak akan efektif tanpa 

disertai fungsi pengawasan. 

Sebagai suatu pengendalian manajemen yang bebas dalam 

menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif maka fungsi 

pengawasan adalah :  

a) Untuk menilai apakah pengendalian manajemen telah cukup 

memadai dan dilaksanakan secara efektif.  

b) Untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah 

menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan 

tepat.  

c) Untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan 

dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya.  

d) Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien.  

e) Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif 

yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Sedangkan menurut Brantas (dalam Patma dkk 2019:4) bahwa 

fungsi manejemen ada lima, yaitu: 

a. Planning: menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama 
suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat 
agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu.  

b. Organizing: mengelompokkan dan menentukan berbagai 
kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk 
melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.  
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c. Staffing: menentukan kebutuhan sumber daya manusia, 
pengerahan, penyaringan, pelatihan dan pengembangan tenaga 
kerja.  

d. Motivating: mengarahkan atau mendorong perilaku sumber daya 
manusia kearah tujuan-tujuan yang telah ditentukan.  

e. Controlling: mengukur pelaksanaan sesuai dengan tujuan-tujuan, 
menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan 
mengambil tindakan-tindakan korektif dimana perlu. 
 

c. Proses Manajemen 

Proses manajemen menurut Sarinah dan Mardalena (2017:7) ada 

empat, yaitu:  

1) Perencanaan: Proses yang menyangkut upaya yang dilakukan 
untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang 
dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan 
target dan tujuan organisasi.  

2) Pengorganisasian: Proses yang menyangkut bagaimana strategi 
dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain 
dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh,sistem 
dan lingkungan organisasi yang kondusif,dan dapat memastikan 
bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara 
efektif dan efesien guna pencapaian tujuan organisasi. 

3) Pengarahan: Proses implementasi program agar dapat dijalankan 
oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi 
agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung 
jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi. 

4) Pengendalian: Proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh 
rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan 
diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang 
diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam 
lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. 
 

d. Unsur – Unsur Manajemen 

Unsur – unsur manajemen yang menurut oleh  dkk (2019:6) adalah 

sebagai berikut: 

1) Man (Sumber Daya Manusia) dalam manajemen, faktor manusia 
adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan 
dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. 
Tanpa ada manusia tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya 
manusia adalah mahluk kerja.  
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2) Money (uang) uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat 
diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. 
Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang 
beredar dalam perusahaan. 

3) Materials (bahan) materi terdiri dari bahan setengah jadi (raw 
material) dan bahan jadi. Dalam dunia usaha untuk mencapai hasil 
yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga 
harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu 
sarana. Sebab materi dan manusia tidak dapat dipisahkan, tanpa 
materi tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki.  

4) Machines (mesin) dalam kegiatan perusahaan, mesin sangat 
diperlukan. Penggunaan mesin akan membawa kemudahan atau 
menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan 
efesiensi kerja.  

5) Methods (metode) dalam pelaksanaan kerja diperlukan metode-
metode kerja. Suatu tata cara kerja yang baik akan memperlancar 
jalannya pekerjaan. Sebuah metode dapat dinyatakan sebagai 
penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan 
memberikan berbagai pertimbangan - pertimbangan kepada 
sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, 
serta uang dan kegiatan usaha. Perlu diingat meskipun metode 
baik, sedangkan orang yang melaksanakannya tidak mengerti atau 
tidak mempunyai pengalaman maka hasilnya tidak akan 
memuaskan. Dengan demikian, peranan utama dalam manajemen 
tetap manusianya sendiri.  

6) Market (pasar) Memasarkan produk sudah barang tentu sangat 
penting sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses 
produksi barang akan berhenti. Artinya, proses kerja tidak akan 
berlangsung. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti 
menyebarkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam 
perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai maka kualitas dan harga 
barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli 
(kemampuan) konsumen. 
 
e. Manajemen Pendidikan 

Manajemen pendidikan menurut Purwanto (dalam Purba dkk 

2021:17) adalah semua kegiatan sekolah yang meliputi usaha-usaha 

besar, seperti perumusan policy, pengarahan usaha-usaha besar, 

koordinasi, konsultasi, korespondensi, control perlengkapan dan 

seterusnya sampai kepada usaha-usaha kecil dan sederhana, seperti 
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menjaga sekolah dan sebagainya. Definisi berikutnya diungkapkan oleh 

Nawawi (dalam wahyudin 2020:1) yang mengemuakan bahwa, manjemen 

pendidikan adalah ilmu terapan dalam bidang pendidikan yang merupakan 

rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha 

kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara 

berencana dan sistematis yang diselenggarakan di lingkungan tertentu, 

terutama pada lembaga pendidikan formal. 

Usman (2004;8) menjelaskan bahwa, manajemen pendidikan 

adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif menegembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan Negara. 

Purba dkk (202:171) menyimpulkan bahwa, manjemen pendidikan 

adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses 

pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung 

dalam organisasi pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang 

telah ditetapkan sebelumnya, dengan  memanfaatkan sumber daya yang 

ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapai tujuan 

secara efektif dan efisien.  

1. Unsur-Unsur Manajemen Pendidikan  

Unsur - unsur manajemen menurut Usman dan Henry Fayol 

(dalam Purba dkk 2021:17) yaitu sebagai berikut: 
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a) Man (Manusia), berperan sebagai man power dalam organisasi 
atau perusahaan, diperlukan untuk memimpin, karyawan/bawahan, 
serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan 
kontinuitas lembaga. Sumbangan tenaga manusia di sini dapat pula 
dinamakan sebagai leadership atau kewirausahaan;  

b) Material (Barang), material digunakan sebagai proses produksi 
dalam suatu perusahaan atau organisasi, dapat terdiri dari bahan 
baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi; 

c) Machine (Mesin), merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan 
jalannya suatu organisasi. Mesin berupa peralatan yang digunakan 
oleh suatu instansi atau lembaga. Baik itu peralatan yang modern 
maupun peratan yang masih bersifat konvensional;  

d) Money (Uang), Money/modal dibagi menjadi 2, yaitu modal tetap 
berupa tanah, gedung/bangunan, mesin dan modal kerja berupa 
kas, piutang; 

e) Method (Metode), pemilihan dan penggunaan metode yang tepat 
digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan 
untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan. Dalam 
lembaga pendidikan, metode pembelajaran yang dibentuk oleh 
seorang guru sangat diperlukan dalam menerangkan pelajaran. 
Karena metode yang dipakai akan memengaruhi peserta didik 
dalam memahami pelajaran; 

f) Market (Pasar), adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli 
untuk mengadakan transaksi, dalam lembaga pendidikan market 
berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta 
didik maupun dengan pemangku kepentingan yang ada dalam 
lingkup lembaga tersebut;  

g) Minute (Waktu), merupakan waktu yang dipergunakan dan 
dimanfatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara 
efektif dan efisien. 
 

2. Tujuan dan Manfaat Manajemen Pendidikan 

Menurut Fattah (2012:123) tujuan dan manfat manajemen 

pendidikan antara lain sebagai berikut: 

a) Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, 
inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan;  

b) Terciptanya peserta didik nilai-nilai yang berlaku. Tujuan suatu 
organisasi dapat dijabarkan dalam bentuk visi, misi, dan sasaran-
sasarannya. 
 

Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan menurut Kurniadin dan 

Machali (2012:125) antara lain:  
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a) Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, 
inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan (PAIKEM);  

b) Terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi 
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 
yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara;  

c) Terpenuhinya salah satu dari empat kompetensi tenaga pendidik 
dan tenaga kependidikan (tertunjangnya kompetensi profesional 
sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sebagai manajerial);  

d) Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien;  
e) Terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan 

tugas administrasi pendidikan (tertunjangnya profesi sebagai 
manajer atau konsultan manajemen pendidikan);  

f) Teratasinya masalah mutu pendidikan;  
g) Terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, 

relevan dan akuntabel serta, meningkatnya citra pendidikan yang 
positif, (Asmendri, 2012:13). 
 

Drucker (dalam Purba dkk 2021:26) melalui MBO (Mangement by 

Objective) memberikan gagasan prinsip manajemen berdasarkan sasaran 

sebagai suatu pendekatan dalam perencanaan. Penerapan pada 

manajemen pendidikan adalah bahwa kepala dinas memimpin tim yang 

beranggotakan unsur pejabat dan fungsional dinas dan pemangku 

kepentingan untuk merumuskan visi, misi, dan objektif dinas pendidikan. 

Tujuh langkah MBO antara lain: 

a) Menentukan hasil akhir apayang ingin dicapai oleh sekolah;  
b) Menganalisis apakah hasil itu berkaitandengan tujuan sekolah; 
c) Berunding menetapkan sasaran-sasaran yangdibutuhkan;  
d) Menetapakan kegiatan apa yang tepat untuk mencapai sasaran; 
e) Menyusun tugas-tugas untuk mempermudah mecapai sasarannya;  
f) Menentukan batas-batas pekerjaan dan jenis pengarahan yang 

akan dipergunakan oleh atasan;  
g) Lakukan monitoring dan buat laporan. 

 
f. Manajemen Pembelajaran 

Menurut Isjoni (2012:14) pembelajaran adalah proses kegiatan 

belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan peserta didik dalam situasi 
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tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan 

menurut Ibrahim (2005:11), bahwa pembelajaran adalah sesuatu yang 

dilakukan oleh siswa, bukan dibuat untuk siswa. Dimana pada dasarnya 

pembelajaran merupakan upaya pendidik untuk membantu peserta didik 

melakukan kegiatan belajar. Senada dengan ini A.A Muslimin dan 

Mutakallim mengungkapkan bahwa, kreativitas pengajar dalam 

pembelajaran akan sangat menentukan arah dan orientasi materi 

pembelajaran dapat terukur secara baik atau tidak, karena murid dapat 

memahami deskripsi materi ajar melalui penggunaan beragam media 

dalam teknologi pembelajaran (Muslimin dan Mutakallim 2019:82) 

Menurut Ramdanil (2020:177-178) manajemen pembelajaran 

merupakan penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam pembelajaran 

yang mencakup proses perencanaan pembelajaran pengelolaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pengawasan pembelajaran, 

serta evaluasi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

sudah ditentukan. Sedangkan Muhaimin (2002:145) mengemukakan 

bahwa manajemen pembelajaran adalah berkenaan dengan pemahaman, 

peningkatan dan pelaksanaan dari pengelolaan program pengajaran yang 

dilaksanakan. Pembelajaran terkait tentang bagaimana (how to) 

membelajarkan siswa atau bagaimana membuat siswa dapat belajar 

dengan mudah dan terdorong oleh kemauannya sendiri untuk mempelajari 

apa (what to) yang teraktualisasi dalam kurikulum sebagai kebutuhan 

(need)  siswa.  
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2. Manajemen Program Tahfidz Alquran dan Pendidikan Akhlak 

Manajemen program tahfidz Alquran dan pendidikan akhlak 

merupakan penerapan fungsi-fungsi  manajemen dalam program tahfidz 

dan pendidikan akhlak yang meliputi proses perencanaan program tahfidz 

dan pendidikan akhlak, pengelolaan, pengorganisasian program tahfidz 

dan pendidikan akhlak, pelaksanaan program tahfidz dan pendidikan 

akhlak, pengawasan program tahfidz dan pendidikan akhlak, pengawasan 

program tahfidz dan pendidikan akhlak serta evaluasi program tahfidz dan 

pendidikan akhlak untuk mencapai tujuan program tahfidz dan pendidikan 

akhlak. 

a. Program Tahfidz Alquran 

Menurut Arikunto (2009:4) program adalah suatu unit atau 

kesatuan kegiatan, maka program merupakan sebuah sistem, yaitu 

rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi 

berkesinambungan. Pelaksanaan program selalu terjadi dalam suatu 

organisasiyang artinya harus melibatkan sekelompok orang. Sedangkan 

menurut Sudjana (2004:1-2) bahwa program dapat diartikan sebagai 

kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan atau organisasi 

(lembaga) yang memuat komponen-komponen program. Komponen-

komponen program itu meliputi tujuan, sasaran, isi dan jenis kegiatan, 

proses kegiatan, waktu, fasilitas, alat, biaya, organisasi penyelenggara, 

dan lain sebagainya.  
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Menurut Arikunto dan Cepi (2009:4) hal penting yang perlu 

ditekankan dalam menentukan program adalah: 

1) Realisasi atau implementasi suatu kebijakan,  
2) Terjadi dalam kurun waktu yang relatif lama-bukan kegiatan tunggal 

tetapi jamak berkesinambungan, dan  
3) Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang. 

 
Menurut Mahmud Yunus (dalam Rohmatillah dan Shaleh 2018:109) 

bahwa “Tahfidz Alquran berasal dari kata dasar hafal yang dari bahasa 

arab hafidza - yahfadzu- hifdzan, yaitu lawan dari lupa, yaitu selalu ingat 

dan sedikit lupa”. Adapun lawan dari kata lupa ialah menghafal. Menghafal 

merupakan aktivitas yang harus dilakukan secara continue dan penuh 

kesabaran, karena menghafal proses untuk menyatukan sebuah ilmu 

kedalam akal ingatan dan puncaknya menyatu pada diri pribadi 

penuntutnya.  

Tahfidz Alquran atau hifzh memiliki arti menjaga, menghafal dan 

memelihara. Orang yang melakukan upaya menghafal atau selalu 

menjaga hafalannya dinamakan al - Hafizh atau  Muhafizh.  Menjaga atau 

memelihara sebuah ilmu mempunyai banyak ungkapan, diantaranya 

membaca Alquran dengan cepat dan jitu (Zharul Lisan) dengan hafalan 

diluar kepala (Zhahrul Qolbi), (Wahyuni dan Syahid, 2019:87-96).  

Khalid (2019:19) menjelaskan bahwa Tahfidz Alquran merupakan cara 

untuk memelihara, menjaga dan melestarikan kemurnian Alquran yang 

diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW di luar kepala agar tidak 

terjadi perubahan dan kepalsuan serta dapat menjaga diri dari kelupaan 

baik secara keseluruhan maupun sebagian. Rasulullah bersabda, “Barang 



35 
 

siapa yang membaca satu huruf dari Alquran maka baginya kebaikan 

sepuluh kali lipat, Aku tidak membaca Alif Lam Mim satu huruf akan tetapi 

Alif satu Huruf, Lam satu huruf, Mim satu huruf.” (Shahih HR. Tirmizi). 

Menurut Suryabrata yang dikutip oleh Wahyuni dan Syahid (2019:90) 

bahwa ada 3 hal yang bisa membantu seseorang untuk menghafal, yaitu: 

1) Menghafal dengan cara membaca jahr. Maksudnya ketika sedang 

menghafal seseorang hendaknya membaca dengan bersuara 

(Jahr) tidak dibaca didalam hati. Karena hal ini akan lebih efektif 

dalam menghafal. 

2) Pengaturan waktu dalam menambah hafalan. Dalam proses 

menghafal hal yang baik dilakukan untuk menambah hafalan 

adalah dengan menambah hafalan sedikit demi sedikit dan 

dilakukan secara rutin.  

3) Penggunaan metode yang tepat dalam menghafal. Menghafal 

adalah usaha yang dilakukan dengan durasi waktu yang tidak 

singkat dan membutuhkan kesungguhan. Maka dalam menghafal 

harus menggunakan metode yang tepat. 

1. Sejarah penghafal dan penyusunan Alquran 

Alquran diturunkan kepada Nabi Mhammdad  saw. Tidak secara utuh 

sekaligus, melainkan secara yang  berangsur-angsur,bahkan dalam waktu 

yang cukup panjang , yakni sejak masa  beliau diangkat oleh Allah  

menjadi  seorang Rasul dan berakhir pada masa menjelang wafatnya. 

Oleh sebab itu, bukan suatu yang aneh jika Alquran belum sempat 
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dibukukan seperti sekarang ini, karena memang Alquran belum selesesai 

diturunkan secara keseluruhan saat itu. Al-Zarkasyi(dalam ali akbar 

2008:10) menyebutkan bahwa Alquran tidak dituliskan dalam satu mushaf 

pada zaman Nabi,  guna mencegah kemungkinan terjadinya perubahan 

pada suatu waktu. 

Upaya pengumpulan ayat-ayat Alquran pada masa itu sementara  

berjalan,  baik dilakukan secara hafalan atau secara tulisan yang 

dilakukan oleh para shahabat pilihan atas perintah Nabi Muhammad saw. 

Dalam hal ini, setiap kali Nabi menerima ayat-ayat Alquran yang 

disampaikan oleh malaikat jibril kepadanya, maka beliau memerintahkan 

kepada para sahabat tertentu  untuk menulis disamping menghafalkanya. 

Di antara para penulis wahyu Alquran terkemuka adalah shahabat 

Abu Bakar, Umar, Utsman dan  Ali, Mu’awiyah, Ubai bin Ka’ab, Zaid bin 

Tsabit dan Mua’dz bin Jabal. al-Bukhari (dalam Akbar 2008:6) 

mengatakan bahwa jumlah para shahabat yang hafal Alquran pada masa 

hidup Rasulullah tidak lebih dari tujuh orang. Mereka itu adalah Abdullah 

bin Mas’ud, Salim, Mu’adz bin Jabal, Zaid bin Tsabit, Ubai bin Ka’ab, Abu 

Zaid bin Sakan dan Abu Darda’.  Penyebutan tujuh orang huffaz (para 

penghapal) Alquran yang nama-namanya di atas  itu tidak berarti 

pembatasan, karena beberapa keterangan dalam kitab-kitab syarah 

lainnya menunjukkan bahwa para shahabat berlomba-lomba 

menghafalkan Alquran. 

 Tradisi menghafal  Alquran  sebenarnya  telah berlangsung sejak 

masa  Nabi Muhammad saw., hal ini dapat kita ketahui dari banyak 
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sumber yang menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad saw. Adalah 

seseorang yang menghafalkan Alquran bahkan  Allah swt. telah 

menanamkan Alquran  ke dalam lubuk hati Nabi secara mantap sebelum 

orang lain menghafalnya.  

Allah swt. menurunkan Alquran kepada Muhammad saw. 

sebagaimana kita tahu bahwa beliau adalah seseorang yang ummi (tidak 

pandai membaca dan menulis). Karena beliau adalah seseorang yang 

memang tidak pernah belajar keterampilan membaca tdan meulis dari 

seorang guru. Oleh sebab itu, cara belajar nabi adalah dengan 

menggunakan cara belajar umunya kaum yang ummi, yaitu dengan cara 

mengingat atau menghafal, sehingga dengan cara tersebut beliau dapat 

menguassai Alquran persis sebagaimana saat diwahyukan. Kemudian 

setelahnya, beliau  membacakannya kepada para sahabatnya, agar 

mereka dapat menghafal dan memantapkannya di dalam lubuk hati.  Allah 

swt. menceritakan keadaan nabi tersebut di dalam Alquran surah Al-

Jum’ah ayat 2: 

                       

                 

Terjemahnya: 

Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul 

di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, 

mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan hikmah (As 
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Sunnah). dan Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar 

dalam kesesatan yang nyata, 

Nabi Muhammad saw.  sebagai awwalu jumma’a yaitu manusia 

pertama yamg menghafalkan Alquran, kemudian selanjutnya beliau 

berperan sebagai guru yang mengajarkan Alquran kepada para  sahabat  

yang hidup sezamannya. Perlu diketahui bahwasanya bangsa Arab pada 

massa Alquran diturunkan dikenal sebagai bangsa yang menjunjung tinggi 

budayanya dan sangat menggemari balagah (syair) yang tata bahasa 

yang indah sehingga ketika sampai kepada mereka ayat-ayat Alquran 

dengan struktur bahasa yang indah dan luhur serta mengandung ajaran 

yang suci, mereka kagum pada isi alquran dan dengan cepat mereka 

dapat menguasai dan menghafalkanya.  

Para sahabat berlomba dalam membaca dan mempelajari Alquran 

kemudian mengajarkannya kepada semua anggota keluarga (isteri dan 

anak) serta anggota masyarakat lainnya. Para shahabat berlomba-lomba 

menghafalkan Alquran, dan mereka memerintahkan anak-anak dan istri-

istri mereka untuk menghafalkannya di rumah masing-masing. Mereka 

membacanya dalam sholat di tengah malam, sehingga alunan suara 

mereka terdengar seperti  suara kumbang. Rasulullah saw pun sering  

melewati rumah-rumah orang Anshar dan berhenti untuk mendengarkan 

alunan suara mereka yang membaca Alquran di rumah-rumahnya. 

Dengan demikian banyak sekali para penghafal Alquran yang lahir di 

masa Rasulullah.  Hal ini merupakan salah satu keistimewaan dan 
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prioritas yang luar biasa yang diberikan Allah kepada umat ini, sehingga 

Alquran terpelihara dari perubahan dan penyelewengan. 

Setelah Rasulullah wafat, maka diadakan musyawarah mufakat 

kemudian menunjuk Abu Bakar untuk menjadi khalifah yang memimpin  

umat Islam. Diawal kepemimpinan  khaliifah Abu Bakar banyak terjadi 

peristiwa pembangkangan beberapa kabilah serta menolak kewajiban 

zakat dalam ajaran Islam. Menghadapi situasi seperti itu maka, segera 

khaliifah Abu Bakar menyiapkan pasukan dan mengirimkan tentera untuk 

memerangi orang-orang yang murtad yang dipimpin oleh Musailamah al-

Kadzab dan terjadilah perang yang disebut peperangan Yamamah pada 

tahun 12 hijrah. Pada masa pertempurtan tersebut, tidak kurang dari 70 

sahabat penghafal  Alquran menadi mendapatkan syahid. 

Melihat kodisi ini maka sahabat nabi Umar bin Khattab ra. gelisah, 

karena  khawatir atas banyaknya para penghafal yang gugur di medan 

perang. Umar merasa khawatir kalau terjadi peperangan ditempat lain 

yang lebih dahsyat maka akan lebih banyak lagi para pengahafal Alquran 

yang menjadi korban, sehingga akan lebih sulit untuk melestarikan 

Alquran. Atas kekhawatiran Umar itu, maka ia datang menemui khalifah 

Abu Bakar dan meminta agar segera dilaksanakan pengumpulan Alquran 

dalam bentuk kodifikasi (pembukuan) agar ia tetap terpelihara dan 

terjamin sepanjang masa. 

Atas usulan dari umar itu maka khalifah Abu Bakar ra. 

memerintahkan Zaid bin Tsabit, yang menuliskan laquran pada suhuf-
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suhuf Alquran (lembaran, batu, tulang dan kulit hewan yang dijadikan 

media menulis Alquran) di zaman Rasulullah untuk mengumpulkan suhuf-

suhuf Alquran tersebut, baik yang terdapat pada pelepah kurma, tulang 

hewan maupun dari para penghafal Alquran yang masih hidup, untuk 

dijadikan satu mushaf Alquran yang utuh.  

Setelah kepemimpinan Abu Bakar berakhir maka dilanjutkan dengan 

kepemimpinan umar bin khattab ra. Pada masa kekhalifahan Umar bin 

Khattab tidak ada lagi kegiatan mengumpulkan Alquran, karena fokus 

kepemimpinan Umar adalah penyebaran agama Islam ke seluruh penjuru 

dunia. Sementara pada masa kepemimpinan selanjutnya yaitu pada masa 

Khalifah Usman bin Affan ra, wilayah kekuasaan Islam semakin luas, 

sehingga  semakin beraneka ragam bangsa-bangsa bukan Arab yang 

memeluk Agama Islam. 

Seorang sahabat bernama Hudzaifah ibnu Yaman mengusulkan 

kepada khalifah Usman bin Affan ra, agar segera mengambil kebijakan 

terkait timbulnya perbedaan-perbedaan mengenai bacaan Alquran, karena 

setiap kabilah merasa paling baik bacaan Alqurannya. Usul itu segera 

diterima Khalifah Usman ra, dan segera mengirim utusan untuk meminta 

mushaf kepada Hafsah yang disimpan di rumahnya untuk disalin 

(diperbanyak). Untuk memperbanyak mushaf ini kembali khalifah Usman 

menunjuk Zaid sebagai ketuanya dengan anggota-anggotanya Abdullah 

bin Zubair, Said ibnu Ash, dan Abdurahman bin Harits. 

Setelah selesai memperbanyak mushaf, maka Usman menyerahkan 

kembali mushaf yang asli kepada Hafsah. Kemudian lima mushaf lainnya 
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dikirim kepada penguasa di Mekah, Kuffah, Basrah dan Suriah, dan salah 

satunya dipegang oleh Khalifah Usman bin Affan sendiri. Sejak saat itu 

mushaf Alquran tersebut lebih dikenal dengan mushhaf Usmany, karena 

disalin pada masa khalifah Usman bin Affan. 

2. Metode Menghafal Alquran  

Metode menghafal Alquran menurut Muhammad Zein yang dikutip 

oleh Mahza dan Mumtazul (2019:36) ada tiga yaitu: 

a. Metode Tahfiz (Menghafal) 
Metode tahfiz (menghafal), yaitu menghafal materi baru yang 
belum pernah dihafalkan. Metode ini adalah mendahulukan 
proses menghafal dengan langkah-langkah berikut: 
1) Membaca ayat-ayat yang akan dihafal.  
2) Membaca sambil dihafal.  
3) Setelah hafalan lancar, maka ditambah dengan merangkai 

dengan kalimat berikutnya sehingga sempurna menjadi satu 
ayat.  

4) Menambah materi atau hafalan baru seperti pada langkah-
langkah sebelumnya dan diulang tanpa melihat Alquran.  

5) Materi baru dirangkai dengan materi terdahulu dan diulang-
ulang sampai waktu dan materi yang ditargetkan selesai.  

6) Menyetor atau memperdengarkan hafalan kepada 
ustadz/ustazah atau kyai.  

7) Berikutnya penghafal menyetorkan hafalan baru dengan 
terlebih dahulu memperdengarkan materi-materi sebelumnya. 

b. Metode Takrir (pengulangan) 
Menurut Masagus yang dikutip oleh Mahza dan Mumtazul 
(2019:36), bahwa tahapan metode takrir (pengulangan), yaitu 
upaya mengulang kembali hafalan yang sudah pernah dihafalkan 
untuk menjaga dari lupa dan salah. Herman Ebbinghaus 
menjelaskan bahwa rata-rata informasi yang diperoleh hilang 
lebih dari 50% setelah 8 jam berlalu. Itu sebabnya, penting untuk 
melakukan takrir (pengulangan) pada jam-jam awal menghafal. 

c. Metode Tartil 
Menurut Qomariah dan Irsyad yang dikutip oleh Mahza dan 
Mumtazul (2019:36),  bahwa tahapan metode tartil, yaitu bentuk 
pengucapan yang baik sesuai aturan tajwid mengenai penyebutan 
hurufnya, kalimatnya, berhenti (waqaf), dan lain-lainnya. 
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3. Faktor Pendukung Program Menghafal Alquran 

a. Faktor internal 

Menurut Alawiyah (2015:139-142) bahwa factor internal adalah 

sebagai berikut: 

1) Faktor kesehatan, jika tubuh sehat maka proses menghafal akan 
menjadi mudah  dan cepat tanpa adanya pengambat, dan batas 
waktu menghafal pun menjadi relative cepat. Namun, apabila tubuh 
anda tidak sehat maka akan sangat menghambat ketika menjalani 
proses mengahafal.  

2) Faktor kecerdasan, setiap individu mempunyai kecerdasan yang 
berbeda-beda. Sehingga cukup mempengaruhi terhadap proses 
hafalan yang dijalani. Meskipun demikian, bukan berarti kurangnya 
kecerdasan menjadi alasan tidak bersemangat dalam proses 
menghafal Alquran.  

3) Faktor motivasi, dengan adanya motivasi, ia akan lebih 
bersemangat dalam menghafal Alquran. Tentunya, hasilnya akan 
berbeda jika motivasi yang didapatkan kurang. Kurangnya motivasi 
dari orang-orang terdekat atau dari keluarga akan menjadi salah 
satu faktor penghambat bagi penghafal itu sendiri. 
 

b. Faktor eksternal 

Menurut Zuhairini dkk (dallam Mahza dan Mumtazul 2019:38) 

bahwa factor eksternal adalah sebagai berikut: 

1) Tersedianya guru qira’ah maupuni guru Tahfidz Alquran (instruktur). 
Keberadaan instruktur dalam memberikan bimbingan kepada 
siswanya sangat berpengaruh terhadap keberhasilannya dalam 
menghafal Alquran. Faktor ini sangat menunjang kelancaran 
mereka dalam proses belajarnya tanpa adanya pembimbing, 
kemungkinan besar mutu hafalan para siswa hasilnya kurang 
berkualitas dan kurang memuaskan. Jadi dengan adanya instruktur 
yang ada. 

2) Pengaturan waktu dan pembatasan pembelajaran Alquran. Siswa 
dalam menghafal Alquran diperlukan waktu yang khusus dan beban 
pelajaran yang tidak memberatkan para penghafal yang mengikuti 
Tahfidz Alquran, dengan adanya waktu khusus dan tidak terlalu 
berat materi yang dipelajari para siswa (santri) akan menyebabkan 
siswa lebih berkonsentrasi untuk menghafal Alquran. Selain itu 
dengan adanya pembagian waktu akan bisa memperbaharui 
semangat, motivasi dan kemauan. Dengan adanya semua ini, 
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maka suatu kondisi kegiatan menghafal Alquran yang rilek dan 
penuh konsentrasi. 

3) Faktor lingkungan sosial (organisasi, pesantren, dan keluarga) 
Lingkungan adalah suatu faktor yang mempengaruhi peranan yang 
sangat penting terhadap berhasil tidaknya pendidikan agama. Hal 
ini beralasan bahwa lingkungan para siswa bisa saja menimbulkan 
semangat belajar yang tinggi sehingga aktivitas belajarnya semakin 
meningkat. Masyarakat sekitar organisasi, pesantren, keluarga 
yang mendukung kegiatan Tahfidz Alquran juga akan memberikan 
stimulus positif pada para siswa sehingga mereka menjadi lebih 
baik dan bersungguh-sungguh dan mantap dalam menghafal 
Alquran. 
 

4. Faktor Penghambat Program Menghafal Alquran 

a. Faktor internal 

Menurut Zamzani dan Maksum (2014:69) bahwa faktor internal 

adalah sebagai berikut: 

1) Malas, tidak sabar, dan berputus asa  
Malas adalah kesalahan yang jamak dan sering terjadi. Tidak 
terkecuali dalam menghafal Alquran. Karena setiap hari harus 
bergelut dengan rutinitas yang sama, tidak aneh jika seseorang 
dilanda kebosanan. Walaupun Alquran adalah kalam yang tidak 
menimbulkan kebosanan dalam membaca dan mendengarkannya, 
tetapi bagi sebagian orang yang belum merasakan nikmatnya 
Alquran, hal ini sering terjadi. Rasa bosan ini akan menimbulkan 
kemalasan dalam diri utnuk menghafal Alquran atau muraja’ah 
Alquran.  

2) Tidak bisa mengatur waktu Masalah ini telah banyak dibahas oleh 
para ahli, tetapi masih banyak yang melalaikannya. Oleh karena itu, 
kita harus selalu ingat akan hal ini. Selayaknya kita ingat akan 
ajaran Alquran dan sunnah Nabi yang mengajari kita dalam hal 
mengatur waktu dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. 
Kesibukan itu pasti ada tapi yang tepenting adalah bagaimana 
seseorang bisa mengatur waktu sehingga semua kewajibannya 
bisa dilakukan, 

3) Sering lupa Lupa adalah sifat yang biasa pada diri manusia. Maka 
dari itu janganlah kita terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Hal 
yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menjaga dan membuat 
hafalan kita yang hilang itu kembali lagi, yaitu dengan rajin-rajin 
muraja‟ah dan juga berintropeksi diri untuk melihat kesalahan apa 
serta hal apa yang perlu kita lakukan demi hafalan kita terjaga 
dengan baik, (Al – Mulham, 2013:144). 
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b. Faktor eksternal 

Menurut Hamalik (dalam Mahza dan Mumtazul 2019:39) bahwa 

factor eksternal adalah sebagai berikut: 

1) Cara instruktur (guru Tahfidz Alquran) dalam memberikan 
bimbingan. Cara yang digunakan oleh instruktur dalam memberikan 
materi pelajaran bimbingan besar sekali pengaruhnya terhadap 
kualitas dan hasil belajar siswa. Cara instruktur tidak disenangi oleh 
siswa bisa menyebabkan minat dan motivasi belajar siswa dalam 
menghafal menjadi menurun.  

2) Masalah kemampuan ekonomi. Masalah biaya menjadi sumber 
kekuatan dalam pelajaran sebab kurangnya biaya sangat 
mengganggu terhadap kelancaran belajar siswa (santri). Pada 
umunya biaya ini diperoleh bantuan orang tua.  

3) Padatnya materi yang harus dipelajari siswa. Materi yang terlalu 
banyak atau padat akan menjadi salah satu penghambat studi para 
siswa. Keadaan ini beralasan sekali karena beban yang harus  
ditanggung siswa menjadi lebih berat dan besar serta melelahkan. 
 

b. Pendidikan Akhlak 

Menurut Fahmi dkk (2021:173-185) Kata akhlak berasal dari bahasa 

Arab yang berarti as-sajiyah (perangai), at- tabi’ah (kelakuan, tabiat, watak 

dasar), al-muru’ah (peradaban yang baik), dan ad-din (agama). Menurut 

istilah, akhlak didefinisikan oleh beberapa ahli seperti definisi dari Al-

Ghazali yang berpendapat bahwa akhlak adalah segala sifat yang 

tertanam dalam hati yang menimbulkan kegiatan-kegiatan dengan ringan 

dan mudpatah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Selain Al 

Ghazali, terdapat Ibnu Maskawih yang berpendapat dalam kitabnya at-

Tahzib al Akhlaq wa at-Tathir al-Aruq, akhlak adalah sikap jiwa seseorang 

yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui 

pertimbangan (terlebih dahulu).   
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Menurut Tim PPK (dalam Retnasari dkk. 2019:32) bahwa Karakter 

religius diperlukan sebagai pondasi awal anak untuk berkarakter. Karena 

karakter religius merupakan cerminan iman terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa. Adapun nilai - nilainya meliputi toleransi, cinta damai, persahabatan, 

teguh pendirian, ketulusa, percaya diri, anti perundungan dan kekerasan, 

tidak memaksakan kehendak, mencintai lingkungan, kerjasama antar 

pemeluk agama dan kepercayaan, menghargai perbedaan agama dan 

kepercayaan, melindungi yang kecil dan tersisih.  Pendidikan karakter 

dalam perspektif Islam secara teoritik telah ada sejak Islam diturunkan di 

dunia, dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki atau 

menyempurnakan akhlak (karakter) manusia. Ajaran Islam mengandung 

ajaran yang tidak hanya menekankan pada aspek keimanan, ibadah dan 

mu’amalah, tetapi juga akhlak. Pengalaman ajaran Islam secara utuh 

(kaffah) merupakan model karakter seorang muslim, bahkan 

dipersonifikasikan dengan model karakter Nabi Muhammad saw. yang 

memiliki sifat Shidiq, Tabliqh, Amanah, Fathonah (STAF), (Retnasari et al., 

2019:32). 

1. Ruang Lingkup Akhlak   

Berdasarkan kutipan Fahmi dkk (2021:177) bahwa ruang lingkup 

ajaran akhlak sama dengan ruang lingkup ajaran Islam itu sendiri 

khususnya yang berkaitan dengan pola hubungan. Akhlak dalam Islam 

mencakup berbagai aspek, seperti di bawah ini:  
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a) Akhlak kepada Allah, Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai 
perbuatan atau sikap yang seharusnya dilakukan oleh manusia 
sebagai makhluk kepada Allah sebagai khalik.  

b) Akhlak kepada sesama manusia, dalam Alquran banyak sekali 
rincian yang dikemukakan berkaitan dengan perlakuan terhadap 
sesama manusia, seperti larangan melakukan hal hal negatif 
seperti membunuh, menyakiti badan atau mengambil harta tanpa 
alasan yang benar. “Akhlak terhadap sesama ini dapat juga 
diperinci seperti berikut: 

c) Akhlak kepada Rasulullah saw., Dilakukan dengan cara mencintai 
Rasulullah secara tulus dengan mengikuti semua sunnahnya, 
sering membaca shalawat.  

d) Akhlak kepada kedua orang tua, Dilakukan dengan cara berbuat 
baik kepada kedua orang tua dengan ucapan dan perbuatan. 
Dapat dibuktikan dengan bertutur kata yang sopan dan lemah 
lembut, meringankan beban orang tua, berbuat baik kepada orang 
tua ini berlangsung walaupun orang tua sudah meninggal dengan 
cara mendo’akan dan meminta ampunan untuk mereka.  

e) Akhlak kepada diri sendiri, Dilakukan dengan cara bersikap seperti 
sabar, syukur, tawadhu’, optimis, melindungi diri dari sesuatu yang 
dapat merusak, menyakiti diri sendiri.  

f) Akhlak kepada keluarga, karib kerabat, Dilakukan dengan cara 
saling membina rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan 
keluarga, menjaga hubungan silaturrahmi.  

g) Akhlak kepada tetangga, Akhlak ini dilakukan dengan cara seperti 
saling mengunjungi, membantu diwaktu senggang, lebih-lebih 
diwaktu susah, saling memberi, menghormati, dan saling 
menghindarkan pertengkaran dan permusuhan.  

h) Akhlak kepada masyarakat,  Akhlak kepada masyarakat dilakukan 
dengan cara seperti memuliakan tamu, masuk ke rumah orang 
lain dengan seizin pemilik rumah, saling mengucapkan salam jika 
bertemu, dan ucapan yang dikeluarkan adalah ucapan yang baik, 
benar, tidak memanggil atau menyapa dengan sebutan yang 
buruk, pandai mengendalikan nafsu amarah, mendahulukan 
kepentingan bersama diatas kepentingan sendiri, menghormati 
nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.”   

i) Akhlak kepada lingkungan, Yang dimaksud lingkungan di sini 
menurut Abuddin Nata adalah, “segala sesuatu yang ada disekitar 
manusia, baik binatang, tumbuhan, maupun benda-benda tak 
bernyawa. Pada dasarnya yang diajarkan Alquran mengenai 
akhlak kepada lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai 
khalifah. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, 
pemeliharaan serta bimbingan, agar setiap makhluk mencapai 
tujuan penciptaannya. 
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2. Metode Pembinaan Akhlak 

Berdasarkan kutipan Fahmi dkk (2021:178) bahwa dalam proses 

penerapan pembinaan akhlak supaya bisa tercapai secara optimal serta 

hingga kepada tujuan mesti lewat sebagian tata cara. Tata cara yang 

umum digunakan mencakup seluruh metode gimana supaya akhlak 

seorang jadi baik, metode- metode yang bisa digunakan dalam penerapan 

pembinaan akhlak, seperti:  

a) Pembiasaan ialah tata cara yang dilaksanakan mulai dini serta 
bertabiat kontinyu.  

b) Keteladanan merupakan hal- hal yang bisa dicontoh ataupun 
ditiru. Artinya seorang bisa mencontoh ataupun meniru suatu dari 
orang lain, baik sikap ataupun perkataan. Keteladanan dijadikan 
selaku perlengkapan pembelajaran Islam, ialah keteladanan yang 
baik.  

c) “Nasihat merupakan pelajaran akhlak terpuji dan memotivasi 
penerapannya serta menerangkan akhlak tercela dan 
memperingatkannya atau menambah kebaikan dengan apa-apa 
yang melembutkan hati. 

d) Metode ceramah merupakan sesuatu metode mengajar ataupun 
menyatakan informasi lewat peraturan perkata oleh guru kepada 
siswanya. Tata cara ini ialah metode tertua serta awal dalam 
seluruh pengajaran yang hendak di informasikan. Supaya seluruh 
isi ceramah bisa di cerna serta tersimpan dalam hati sang 
pendengar, maka dalam metode ceramah seorang guru wajib 
terlebih dulu mencermati tingkatan umur siswanya. Tidak 
diperkenankan memakai bahasa yang susah dimengerti oleh 
siswa, sebaiknya menggunakan bahasa yg sesuai dengan tingkat 
kecerdasan siswa. 

e) Metode cerita ini bisa meningkatkan perasaan di dalam jiwa 
seseorang, yang memotivasi manusia untuk senantiasa 
berperilaku yang baik serta memperbarui tekadnya dengan 
mengambil pelajaran dari cerita tersebut. Dalam metode cerita ini 
guru dapat mengambil beberapa kisah dari Alquran atau Hadist 
untuk diambil sebagai pelajaran yang dapat ditiru maupun sebagai 
peringatan dalam membina akhlak siswanya. 

f) Metode pergaulan dalam menumbuhkembangkan akhlak seorang 
dibutuhkan pergaulan antar sesama. Apabila seorang berteman 
dengan orang yang tidak baik budi pekertinya, sehingga seorang 
itu hendak dipengaruhi kejahatan yang dicoba dengan temannya. 
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Dalam metode ini bisa dipahami kalau pergaulan sangat 
mempengaruhi serta bisa menentukan sikap ataupun akhlak 
seorang itu dikatakan baik ataupun tidak. Oleh karenanya, 
menurut Nasharuddin, “dalam membina akhlak siswa memilih 
teman yang baik dan menjauhi teman yang buruk perangainya 
sangatlah penting dan harus mendapat perhatian dari guru dan 
orang tua. 

g) Hukuman ialah tata cara terburuk dalam pembelajaran, tetapi 
dalam keadaan tertentu tata cara ini wajib digunakan. Oleh karena 
itu bagi Hery Noer Aly dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam 
terdapat banyak hal yang hendak digunakan dalam memakai 
metode hukuman. 

 
c. Taman Pendidikan Alquran (TPQ) 

Taman Pendidikan Alquran (TPQ) merupakan salah satu lembaga 

pendidikan anak yang bersifat non formal. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan Sisdiknas (dalam Nurjayanti dkk 2020:184) yang menyatakan 

bahwa salah satu pendidikan yang termasuk kedalam jalur pendidikan 

nonformal PAUD di kalangan masyarakat yaitu Program Taman 

Pendidikan Alquran (TPA/TPQ). 

Mansyur (2009:184) menyebutkan program TPA termasuk salah satu 

pendidikan nonformal untuk baca dan menulis Alquran di kalangan anak-

anak. Tujuan TPA secara umum yaitu menyiapkan anak-anak didiknya 

menjadi generasi pecinta Alquran. TPA berada di bawah naungan 

Kementerian Agama yang keberadaannya di bawah Departemen Agama 

di setiap daerah masing-masing dan pelaksanaannya dipantau oleh 

Badan Koordinasi TPA sesuai daerah masing-masing. 

Nurul (2021:46) menjelaskan bahwa Pendidikan Alquran (TPQ/TPA) 

sebagai lembaga pendidikan Islam merupakan peluang bagi terbentuknya 

karakter melalui pendidikan karakter yang melibatkan seluruh komponen 
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pendidikan pada anak. Menurut harlock dalam bukunya personality 

development  yang dikutip oleh Warsito (2014:63), bahwa  karakter 

terletak pada kepribadian. Nurul (2021:46) melanjutkan bahwa karakter 

mengimplikasikan pada standar moral yang melibatkan sebuah 

perimbangan nilai, karakter berkaitan dengan tingkah laku yang diatur 

oleh upaya dan keinginan. Pendidikan karakter sebagai proses pemberian 

tuntunan kepada peserta didik untuk mengembangkan sikap dan perilaku 

secara optimal dan menyeluruh. Sasaran pendidikan karakter adalah 

seluruh warga civitas akademika yang terdapat pada setiap satuan 

pendidikan, baik formal, informal maupun non formal (Setiardi, 2017:135). 

3. Profil Metode An–Nuur 

a. Sejarah Metode An-Nuur 

 Metode An-Nuur merupakan metode menghafal Qur’an yang 

disusun oleh Arif Nurfaimin, S.Pdi pada tahun 2019. Metode tersebut 

disusun berdasarkan pengalaman mengajar Tahfidz Alquran yang ia 

tekuni sebelumnya, dimana ia aktif mengajar Tahfidz Alquran pada tahun 

2016 di Sekolah Tahfidz Alquran Qur’an (STQ) Al – Falah Toili, kemudian 

pada Tahun 2017  mengajar di SDIT Insan Utama Toili, tahun 2018 – 

2019 mengajar di Yayasan Rumah Tahfidz Alquran Banggai.  Pada saat 

mengajar di STQ Al – Falah yaitu pada tahun 2016 para guru belum 

memiliki metode menghafal Alquran yang baku,  karena belum ada 

metode yang cocok untuk diterapkan, sehingga mulai pada tahun 2017 ia 

aktif mengikuti pelatihan metode Tahfidz Alquran, mulai dari pelatihan 

metode Tabarak yang dilaksanakan di Makassar pada tahun 2017, 
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kemudian mengikuti pelatihan metode Protaba pada tahun 2018 di Toili, 

tahun 2019 mengikuti pelatihan metode Tahfidz Alquran Baina Yadain di 

Makassar serta metode Keisa di Luwuk Banggai. Berdasarkan 

pengalaman mengajar dan juga pengalaman dalam menerapkan 

bebeberapa metode Tahfidz Alquran Qur’an maka ia menyusun metode 

yang disebut An-Nuur.  

Metode An-Nuur merupakan metode menghafal Alquran yang 

disusun sesuai dengan kebutuhan anak dimana masa anak- anak adalah 

masa berexplorasi dan bermain. Ia meyakini bahwa setiap orang memiliki 

metode ataupun cara menghafal Alquran yang sesuai dengan dirinya. 

Metode yang paling disukai oleh anak di usia balita dan anak adalah 

metode yang menyenangkan. Kecendrungan seeorang anak untuk 

bermain sangat tinggi, ditambah lagi emosi anak yang mudah berubah-

ubah dan cepat bosan. Sementara di lain sisi kemampuan untuk fokus 

dalam menyimak suatu pelajaran sangat minim dan cenderung sulit fokus 

dalam waktu yang lama. Hal ini sering menjadi kendala seorang guru 

ketika mengajarkan anak mengafal Alquran. Oleh sebab itu diperlukan 

kesabaran, keuletan dan  istiqomah dari seorang guru yang ditunjang 

dengan metode yang tepat ketika mengajarkan hafalan Alquran.  

Metode An-Nuur memungkinkan Alquran dapat diajarkan kepada 

balita dan anak usia 3 - 12 tahun meskipun belum memiliki keterampilan 

membaca. Metode ini dapat dilakukan dengan sistim klasikal sehingga 

lebih efesien dalam penggunaan waktu. Kurikulum metede An-Nuur 

disusun berdasarkan kebutuhan umat akan penanaman karakter qur’ani 
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pada anak, serta cita-cita umat Islam di Indonesia yaitu mencetak 

generasi hafidz Alquran yang soleh dan solehah sejak usia dini, sehingga 

tidak melupakan instrument pendidikan akhlak dengan Alquran.  

Metode ini dilengkapi dengan inovasi dan trik khusus yang dapat 

mengembalikan fokus anak serta menghilangkan rasa bosan dan jenuh 

dalam kelas. Selain itu, metode An-Nuur memungkinkan seorang anak di 

usia balita dapat menyelesaikan hafalan Alquran 30 juz dalam kurun 

waktu  3 tahun. Dengan metode An-Nuur diharakan dapat membantu para 

guru dalam mengajarkan hafalan Alquran kepada anak yang masih 

berusia balita. 

 Program menghafal Alquran dengan metode An-Nuur dibagi 

menjadi 6 level. Setiap level dapat diselesaikan dalam waktu kurang lebih 

5 bulan jika lembaga yang menerapkan metode tersebut menjalankannya 

sesuai SOP kurikulum metode An-Nuur, yaitu pelaksanaan proses belajar 

mengajar dilaksanakan selama 5 hari dalam sepekan misalnya mulai hari 

senin sampai hari juma’at dan setiap pertemuan membutuhkan waktu 2 

sampai 3 jam. 

Selain hafalan Alquran yang mutqin  hal yang tak luput dari 

perhatian penerapan metode An-Nuur adalah pembinaan akhlak pada 

peserta didik. Dimana pendidikan akhlak atau yang lebih dikenal dengan 

pendidikan karakter merupakan sifat, watak, tabiat yang tertanam dalam 

hati yang dapat menimbulkan perbuatan yang baik, bukan hanya berbuat 

atau berakhlak baik kepada Allah, tetapi juga kepada Rasulullah, kepada 
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sesama manusia, kepada kedua orang tua, kepada diri sendiri, kepada 

keluarga, kepada tetangga, kepada masyarakat, serta kepada lingkungan. 

Untuk menanamkan akhlak atau karakter tersebut dapat dilakukan melalui 

pembiasaan, keteladanan, nasihat dan lain sebagainya.  

b. Langkah – Langkah Penerapan Metode An-Nuur 

1. Langkah-Langkah Penerapan Metode An-Nuur dalam Program 

Tahfidz Alquran  

Penerapan metode An-Nuur pada program Tahfidz Alquran 

diuraikan sebagai berikut: 

a) Menghidupkan suasana kelas 

Langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan cara 

menghidupkan susana kelas, maksudnya membuat suasana kelas 

menjadi suasana yang kondusif untuk belajar. Kondisi ini dapat 

dilihat dari antusias santri ketika memperhatikan dan mengikuti 

arahan dari ustadz/ustadzah dan terjadi komunikasi dua arah 

antara santri  dan pengajarnya. Proses belajar akan berlangsung 

menarik bilamana terjadinya sinergitas antara pengajar dan 

pembelajar dalam suatu waktu (A.A muslimin dan mutakallim 

2019:80) 

b) Memberikan motivasi 

Memberikan motivasi kepada siswa terkait keutamaan belajar 

Alquran, menghafalkan dan mengamalkan isinya dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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c) Menginstal ayat baru dengan cara sima’ah atau tilawah  

langkah selanjutnya untuk menghafal Alquran dengan metode An-

Nuur adalah dengan cara menginstal ayat yang akan dihafalkan, 

dimana target hafalan per pertemuan untuk level I yaitu juz 30 

adalah seperempat halaman, jika surah yang dihafalkan ayat-

ayatnya panjang, maka jumlah hafalan bisa 4 - 5 ayat, namun jika 

surah yang dihafalkan ayat-ayatnya pendek, maka bisa 5 – 9 ayat.  

Langkah ini bisa dilakukan dengan dua cara, pertama sima’ah dan 

yang  kedua tilawah. 

d) Talqin menuntun baca’an atau hafalan dan menjelaskan makna 
ayat 
 
Hal penting yang harus  diingat adalah ketika berpindah satu sesi 

ke sesi berikutnya, sebaiknya melakukan ice breaking yang 

tujuannya untuk mengembalikan fokus dan konsentrasi anak. 

e) Mengikat hafalan 

Setelah proses talqin selesai, maka lagkah selanjutnya untuk 

mengikat rangkaian ayat yang telah ditalqinkan adalah Muraja’ah 

bersama santri dan ustadz/ustadzah, mulai dari ayat pertama 

sampai ayat terakhir yang ditalqinkan pada sesi sebelumnya. 

f) Evaluasi  

Tahap ini merupakan sesi terakhir, dimana akan dilihat sejauh 

mana anak berhasil merekam hafalan yang diajarkan, untuk 

kemudian menjadi catatan ustadz/ustadzah tentang perkembangan 

hafalan anak   dan diberikan tindak lanjut berupa pelurusan baca’an 
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dan catatan khusus jika terjadi kendala pada hafalan anak yang 

berkaitan dengan makhroj baca’an, hukum tajwid, urutan ayat dan 

sebagainya. 

g) Muraja’ah (Mengulang Hafalan) 

Muroaja’ah atau mengulang hafalan yang telah dievaluasi adalah 

langkah terakhir yang harus dikerjakan untuk menyimpan hafalan 

dalam memori jangka panjang. Kegiatan Muraja’ah ini dapat 

dilakukan dengan bantuan atau tanpa bantuan rekaman  suara qori 

yang diputar melalui audio speaker aktif. 

2. Langkah-Langkah Penerapan Metode An-Nuur dalam 

Pendidikan Akhlak (Karakter) 

Selain hafalan Alquran yang mutqin  hal yang tidak luput dari 

perhatian penerapan metode An-Nuur adalah pembinaan akhlak atau 

lebih dikenal dengan istilah pendidikan karakter pada peserta didik. 

Langkah-langkah  pembelajaran karakter  diuraikan sebagai berikut: 

a) Sebelum memulai proses belajar mengajar, ustadz/ustadzah 

senantiasa mengucapkan salam  dan mengajak para santri untuk 

membaca surah Al-Fatihah dan berdo’a bersama-sama. 

b) Dilanjutkan dengan penjelasan ustadz/ustadzah tentang 

keutaman menghafal Alquran atau kisah-kisah para penghafal 

Alquran untuk memotivasi dan mengingatkan kembali akan 

pentingnya menghafal Alquran. Proses belajar yang baik di awali 

dengan adanya motivasi, jika motivasi tidak ada pada 

mahasiswa, sulit akan diharapkan terjadi proses belajar dalam 

diri mereka (Muslimin dan Mutakallim 2019:82). 

c) Ustadz/ustadzah menjelaskan makna kandungan dari setiap ayat 

yang dihafalkan dengan tujuan menambah pemahaman tentang 
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ayat-ayat sehingga karakter qur’ani akan terbentuk seiring 

perkembangan pemahaman santri akan isi Alquran.  

d) Mengajarkan dan membiasakan do’a harian dan adab sehari-hari 

seperti adab makan, minum, bergaul dengan teman, berbicara 

dengan ustadz/ustadzah dan lain-lain diajarkan dan, dicontohkan 

lansung oleh ustadz/ustadzah dan dipraktekan dalam aktivitas 

keseharian.  

e) Selanjutnya pembiasaan Muraja’ah yang terstruktur, selain 

tujuanya untuk menyimpan hafalan dalam memori jangka 

panjang juga akan semakin mendekatkan diri dengan Alquran. 

Keteladanan, motivasi, pembiasaan serta pujian menjadi fokus 

utama dalam pembelajararan karakter dengan metode An-Nuur. 

  



56 
 

C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TPQ Al Munajah 

- Pengurus Masjid 

- Pengelola TPQ  

- Pengajar (Guru)  

Penerapan Manajemen Program 

Tahfidz Alquran Metode An - Nuur  

Faktor Pengambat: 

Faktor Internal: 

- Sarana yang belum lengkap 

- Tingkat kecerdasan anak yang 

berbeda,  

- Kondisi psikis (emosi /mood anak – 

anak yang tidak stabil),  

- Malas, tidak sabar dan cepat bosan 

dan berputus asa. 

 

Faktor Eksternal: 
- Kerjasama orang tua (tidak semua 

orang tua santri memperhatikan 

hafalan anak ketika di rumah), 

- Lingkungan rumah yang kurang 

kondusif. 

 

Faktor Pendukung: 

Faktor Internal: 

- Visi dan Misi TPQ yang mendukung,  

- Peengajar yang memiliki kualifikasi 

yang baik (Hafidz), 

- Dukungan Ta’mir Masjid dengan 

menyediakan sarana dan prasarana 

yang memadai. 

-  Motivasi belajar 
 

Faktor Eksternal : 
- Lingkungan belajar yang kondusif, 

- Orang tua yang ikut serta aktif dalam 

proses perkembangan santri selama 

di luar linkungan TPQ  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi lapangan dengan pendekatan 

deskriptif kualitatif. Artinya peneliti mencoba memberikan gambaran yang 

sebenarnya melalui data yang diperoleh melalui wawancara dokumentasi 

dan studi pustaka. Karena penelitian lapangan (field research) adalah 

penelitian yang dilakukan secara sistematis di lapangan dengan 

mengumpulkan data yang ditemukan selama di lapangan. 

Penelitian kualitatif menurut Andriana (2021:44) adalah studi 

tentang fenomena, peristiwa, sikap,  persepsi, keyakinan dan pemikiran 

individu atau kelompok untuk menentukan prinsip dan  penjelasan yang 

mengarah pada kesimpulan. Dari pendapat ini kita dapat mengetahui 

bahwa fokus utama dari penelitian kualitatif adalah untuk mencari 

gambaran tentang fenomena suatu peristiwa atau pemikiran sesorang 

atau kelompok kemudian menarik kesimpulanm atas data yang 

ditemukan. Sedangkan Menurut Silalahi (2009:13) bahwa penelitian 

kualitatif adalah metode penyelidikan masalah sosial yang didasarkan 

pada pembentukan gambar holistik lengkap dengan kata-kata, 

melaporkan pandangan informan secara rinci, dan dilakukan dalam 

pengaturan yang alami. Penelitian kualitatif merupakan bentuk 

penyelidikan sehingga terkadang peneliti dengan pendekatan ini 

merahasiakan identitas peneliti untuk mendapatkan gambaran yang 

sebenarnya dan tidak di buat buat dari informan. 
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Lebih lanjut Basuki (2006:78) menjelaskan penelitian kualitatif 

berfokus pada ide, presepsi seseorang, gambaran suatu benda atau 

orang yang sedang dipelajari yang tidak dapat diukur. Lebih terperinci 

keterangan Arikunto yang menjelaskan bahwa penelitian kualitatif 

dilakukan dengan cara mengumpulkan data,  menganalisis, merangkum 

dan menarik kesimpulan dari data tersebut (Arikunto, 2009:160). Seorang 

peneliti dengan pendekatan kualitatif memiliki tugas utama yaitu 

mengumpulkan dan merangkum data, menganalisis dan menyajikan data 

sehingga mudah dipahami pembaca dan memberi kesimpulan atas 

temuan dari hasil penelitian. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian deskriptif dapat berupa 

kata-kata, gambar atau angka-angka. Penelitian dengan pendekatan 

kualitatif adalah sebuah penelitian yang mencoba menggali informasi dari 

para informan melalui wawancara sehingga data yang diperoleh dan 

disajikan umumnya lebih banyak berupa narasi gambaran tentang 

fenomena yang sebenarnya. Senada dengan ini Bunga menjelaskan 

bahwa kutipan data disediakan dalam laporan penelitian deskriptif untuk 

memberikan gambaran tentang presentasi laporan, dimana data berasal 

dari naskah wawancara, catatan atau memo dan dokumen resmi dengan 

sumber yang jelas, (Bunga 2003:39). 

Menurut Jalaludin (1984:34) penelitian deskriptif tidak berusaha 

menemukan atau menjelaskan hubungan, juga tidak menguji hipotesis 



59 
 

atau membuat prediksi, namun penelitian diusulkan untuk keperluan 

sebagai berikut: 

1. Memperoleh informasi terperinci yang menjelaskan gejala yang 

ada. 

2. Mencari tahu kendala yang terjadi atau membuat gambaran akan 

praktik yang relevan. 

3. Melihat apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah 

yang sama dan belajar dari mereka untuk membuat rencana dan 

keputusan di masa depan. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Taman Pendidikan Alquran 

TPQ Al-Munajah Kompleks Perumahan Anggrek Minasa Upa Kabupaten 

Gowa. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa TPQ tersebut 

sudah menerapkan manajemen program Tahfidz Alquran dan pendidikan 

akhlak dengan penerapan metode An-Nuur, selain itu belum ada peneliti 

yang melakukan penelitian terkait manajemen program Tahfidz Alquran 

dan pendidikan akhlak dengan penerapan metode An-Nuur.  

Penelitian dilaksanakan mulai pada bulan April sampai bulan Juni 

2022. 

C. Fokus Penelitian 

Adapun pokok permasalahan yang menjadi fokus pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Manajemen program Tahfidz Alquran di TPQ Al–Munajah 

Perumahan Anggrek Minasa Upa Gowa  
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2. Penerapan metode An–Nuur pada santri TPQ Al–Munajah 

Perumahan Anggrek Minasa Upa Gowa 

D. Unit Analiais dan Penentuan Informan 

Unit analisis menurut pendapat Hamidi (2010:95) adalah individu, 

kelompok, objek, latar acara sosial seperti kegiatan individu atau 

kelompok sebagai subjek penelitian yang merupakan contoh unit yang 

diteliti. Adapun unit analisis yang akan diteliti pada penelitian ini adalah 

manajemen program Tahfidz Alquran dan pendidikan akhlak dengan 

penerapan metode An-Nur yang digunakan di TPQ Al–Munajah 

Perumahan Anggrek Gowa.  

Informan penelitian menurut pendapat  Moleong (2006:132) adalah 

individu yang Yang digunakan untuk memberikan informasi tentang situasi 

dan kondisi latar belakang penelitian serta akrab dengan masalah yang 

akan dipelajari.oleh sebab itu seorang informan yang dipilih oleh peneliti 

haruslah seseorang yng benar terlibat di lapangan dengan objek 

penelitian. Pada penelitian ini Penentuan informan dilakukan secara 

sengaja (purposive) dimana informan yang dipillih adalah sebanyak 5 

orang yang terdiri dari pengelola masjid 1 orang, pengelola TPQ 1 orang, 

pengajar di TPQ tersebut 1 orang, dan orangtua santri 2 orang. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan oleh 

peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan sebagai 

bahan penelitian. Ada banyak cara yang dapat ditempuh peneliti untuk 
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memperoleh data seperti observasi, wawancara, dokumentasi dan studi 

pustaka dan sebagainya. Menurut Sugiyono (2018:2) teknik pengumpulan 

data dapat digunakan dalam berbagai pengaturan sosial dengan berfokus 

pada berbagai sumber dan metode yang dianggap tepat untuk penelitian. 

Sugiyono (2018:3) juga menjelaskan bahwa data dapat dikumpulkan 

melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan metode gabungan atau 

triangulasi. 

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yang 

diuraikan sebagai berikut: 

1.  Wawancara 

Peneliti menggunakan metode wawancara secara 

mendalam. Wawancara secara mendalam dilakukan untuk 

mengumpulkan data yang akurat sehingga data yang dikumpulkan 

dapat menggambarkan manajemen program Tahfidz Alquran dan 

pendidikan akhlak dengan penerapan metode An-Nur yang 

digunakan di TPQ Al – Munajah Perumahan Anggrek Gowa secara 

ril. 

2. Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2015:231), metode dokumentasi 

mengandung arti mencari data tentang sesuatu atau variabel 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan 

sebagainya. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dari catatan 

TPQ Al-Munajah baik yang berkaitan dengan sejarah maupun yang 
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berkaitan dengan pengelolaan yang digunakan ataupun data yang 

berupa gambar atau foto untuk mendukung dan melengkapi data 

hasil penelitian. 

3. Studi Pustaka 

Peneliti membaca dan mengumpulkan informasi serta data - 

data yang bersumber dari buku, jurnal, tesis, disertasi, artikel, dan 

sumber lainnya untuk mendukung data yang berasal dari penelitian. 

F. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, dimana menurut 

Tabroni (2021:24) bahwa teknik analisis data adalah metode pemetaan, 

penguraian, penghitungan, dan evaluasi data yang dikumpulkan dalam 

rangka menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan dalam 

penelitian. Bogdan (dalam Sugiyono, 2018:334) menjelaskan bahwa 

analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses menentukan dan 

menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari 

wawancara,  catatan lapangan dan material lainnya sehingga temuan 

tersebut dapat diberikan kepada orang lain. 

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah penelitian selesai. 

Senada dengan itu Sugiyono menegaskan bahwa penelitian kualitatif 

dilaksanakan dengan melakukan analisis data, sebelum peneliti turun di 

lapangan, analisis dilakukan pada data studi pendahuluan atau data 

sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian 
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(Sugiono, 2018:336). Dari penjelasan di atas maka dapat kita pahami 

penelitian dengan pendekatan kualitatif bukan hanya dilakukan pada saat 

peneliti turun ke lapangan akan tetapi jauh sebelumnya peneliti sudah 

harus melakukan observasi, bahkan pengamatan yang mendalam perlu 

dilakukan kembali setelah peneliti kembali dari lapangan untuk 

memastikan konsistensi data lapangan, untuk melihat apakah tidak ada 

perubahan atau perbedaan dari data yang diperoleh peneliti saat turun ke 

lapangan sebelumnya. 

Data dari penelitian ini akan dianalisis dalam tiga tahap pertama 

penguraian data, kedua penyajian data dan ketiga verifikasi data atau 

menarik kesimpulan. Hal tersebut mengacu pada teori Miles dan 

Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2018:337), dimana ia 

menyebutkan bahwa metode atau teknik pengolahan data kualitatif dapat 

dilakukan dengan menggunakan 3 tahap yaitu: mereduksi data, 

menyajikan data dan melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Ketiga tahapan tersebut diuraikan sebagai berikut: 

1. Data Reduction (Reduksi data) 

Meskipun data yang dikumpulkan di lapangan tidak 

diragukan lagi substansialnya, namun data tersebut tidak sejenis 

dengan data kuantitatif, sehingga dimungkinkan terjadinya  

pengurangan data selama proses pengumpulan, pemilahan dan 

pengolahan data berlangsung, yang memerlukan peringkasan 

dengan memilih poin-poin utama serta berfokus kepada apa yang 
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menjadi tema utama penelitian yang dilakukan, serta membuang 

data-data yang tidak relevan.  

2. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah melakukan pengurangan data, tahap selanjutnya 

adalah menampilkan atau menyajikan data untuk visibilitas yang 

lebih baik. Data yang disajikan dapat berupa tabel, grafik, bagan, 

piktogram dan sejenisnya yang diformat dengan rapi. Data tersebut 

diatur dan disusun dalam pola hubungan melalui penyajian data 

sehingga lebih mudah dipahami oleh peneliti dan pembaca.  

3. Conclusion  Drawing/Verification (Menarik Kesimpulan) 

Menurut Miles dan Huberman, langkah ketiga yang harus 

dilakukan dalam menganalisis data kualitatif adalah melakukan 

penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Kesimpulan awal yang 

didapatkan umumnya masih bersifat sementara dan akan berubah 

jika bukti yang kuat mendukung tahap pengumpulan data 

berikutnya ditemukan. Namun jika buktinya valid dan konsisten 

ketika peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dicapai dapat dipercaya. 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Menurut Moleong dalam Zainuddin (2019:54) bahwa dalam suatu 

penelitian dibutuhkan suatu teknik untuk memeriksa validitas data tingkat 

determinasi antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data 

yang diperoleh peneliti. Tes kredibilitas yang digunakan untuk memeriksa 
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validitas data pada penelitian didefinisikan sebagai validitas. Hal tersebut 

merupakan kegiatan yang memungkinkan untuk menghasilkan temuan 

atau intervensi yang dapat diandalkan (memperpanjang waktu 

pengamatan), (Andriana, 2021:47; Burhan, 2021:47) 

Menurut Moleong (2010:327) untuk menentukan validitas temuan, 

gunakan teknik berikut untuk menilai kredibilitasnya: 

1. Kegigihan pengamatan atau praktik yang dilakukan oleh peneliti 
dengan melakukan pengamatan secara terus-menerus terhadap 
objek penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik 
tentang berbagai gejala kegiatan yang sudah berlangsung di lokasi 
penelitian. 

2. Triangulasi adalah metode penentuan validitas data dengan 
menggunakan sesuatu diluar data sebagai member cek atau 
perbandingan. 

3. Referensi yang cukup merupakan salah satu faktor pendukung 
untuk membuktikan  kesesuaian data yang ditemukan oleh peneliti. 
Hal ini dilakukan oleh para peneliti dengan melengkapi data yang 
akan disajikan dengan foto atau dokumen  yang otentik seperti 
dukungan data dari pendapat para ahli atau peneliti sebelumnya 
agar lebih dapat dipercaya. 
 
Sementara menurut Syamsuddin dan Damianti (dalam Andriana 

2021:47 dan Burhan 2021:47) bahwa keabsahan data dapat dilakukan 

melalui empat langkah yang diuraikan berikut ini: 

1. Pemeriksaan data yaitu pemeriksaan ulang terhadap informasi atau 
data yang diperoleh selama observasi atau wawancara 
berlangsung untuk mengetahui atau memastikan apakah informasi 
yang didapatkan sebelumnya terjadi perubahan atau tidak 
ditemukan adanya perubahan data.  

2. Triangulasi adalah proses menentukan kebenaran hipotesis, 
konstruksi atau analisis dan membandingkannya dengan yang lain. 
Dalam konteks ini, triangulasi dilakukan dari sudut pandang 
pengamat atau observasi. 

3.  Validasi dengan saturasi, yaitu ketika data jenuh atau dengan kata 
lain sudah tidak ada lagi data lain yang berhasil dikumpulkan, maka 
salah satu hal yang harus dilakukan adalah melakukan 
pemeriksaan atau tes ulang untuk memvalidasi hipotesis atau 
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kategori yang kasar dengan upaya memodifikasi,memperbaiki atau 
menguji popper. 

4. Mencari expert opinion atau pendapat ahli yang mengkaji seluruh 
tahapan penelitian yang telah diselesaikan agar dapat diberikan 
arahan atau penilaian terhadap permasalahan dan langkah-
langkah penelitian yang telah diselesaikan, sehingga menghasilkan 
tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap hasil penelitian  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Karakteristik Objek Penelitian  

1. Deskripsi Geografis 

Taman Pendidikan Alquran (TPQ)  Al-Munajah pertama kali didirikan 

pada tahun 2008 oleh ustadz Rahman, S.Thi. Meskipun TPQ Al-Munajah 

sudah lama didirikan, namun ia mendapatkan izin operasinal yang 

dikeluarkan oleh  Kementerian Agama Kabupaten Gowa pada tanggal 22 

September tahun 2017 dengan nomor SK: B.1649/Kk.21/06/3/PP.00.7/09/ 

2017. TPQ Al-Munajah terdaftar dengan nomor statistic TPQ : 

411273060144 di bawah pimpinan ustadz Munawar, S.Pd.. SK tersebut 

diberikan atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan 

atas peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama 

dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama No 13Tahun 2014 

Tentang Pendidikan Keagamaan islam dan Keputusan Direktur Jenderal 

Pendidikan Islam nomor: 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin 

Operasional Taman Pendidikan Alquran.  

2. Deskripsi Kelembagaan  

1. Nama : Al-Munajah 

2. Nomor Statistik Taman 
Pendidikan Alquran  
 

: 411273060144 

3. Nomor SK Izin 
Operasional 

: B.1649/Kk.21/06/3/PP.00.7 
  /09/2017 
 

4. Alamat : Jln. Minasa Upa Kelurahan  
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  Tombolo  Kecamatan Somba    
  Opu Kabupaten Gowa 
 

5. Tahun Berdiri : 2008 

6. Nama Pimpinan  : - 2008-2013 Abd. Rahman, S.Th.I 
  - 2013-2014 Muh. Taufiq 
  - 2014-2018 Munawar, S.Pd 
  - 2018-2019 Mustaqim Idrus 
  - 2019-2022 Munawar, S.Pd 

 

a. Visi dan Misi TPQ Al-Munajah 

Visi TPQ Al-Munajah adalah menjadi lembaga pendidikan 

Alquran yang melahirkan kader beriman dan bertakwa, hafidz dan 

berakhlaqul karimah.  

Misi TPQ Al-Munajah ada empat. Keempat Misi tersebut 

diuraikan sebagai berikut: 

- Membimbing santri membaca, menulis dan menghafal Alquran. 

- Melaksanakan program muraja’ah secara intensif. 

- Membekali santri dengan ilmu syar’I sesuai dengan Alquran 

dan As-Sunnah.  

- Menciptakan lingkungan yang positif.  

b. Struktur Organisasi Pengurus Masjid Al-Munajah 

Pengurus Harian Masjid 
Al-Munajah  

: - H. Muhammad Tallasa, S.Pd., M.M   
    (Ketua Umum) 
  - H. M. Natsir S.T., M.M (Ketua I) 
  - Dr. Andi Maulana (Ketua II) 
  - Anwaruddin DS (Sekretaris) 
  - Ahmad Tahir, S.E (Wakil Sekretaris) 
  - Rusmin Nuryadin, S.E (Bendahara) 
  - Muhammad Nurdin (Wakil Bendahara)  
 

Bidang Pembangunan : H. Muh. Taslim, S.E (Koordinator) 
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dan Pemeliharaan Masjid 
 

  - Ramsi, S.T (Anggota) 
  - Rahmat Riyadi, S.T (Anggota) 
  - H.M. Natsir, S.T., M.M (Anggota) 
  - Ir. Imran Syahruddin (Anggota) 
  - Ir. H. Nur Muslim (Anggota) 
  

Bidang Pendidikan dan 
Pembinaan Remaja  

: M. Ridwan Tawakkal, S.S (Koordinator) 
  - Munawar, S.Pd (Anggota) 
  - Abdul Rahman (Anggota) 
  - Nuryasin, S.E (Anggota) 
  - Riski Damawan, S.Si (Anggota) 
  - Andry Putranegara (Anggota) 
 

Bidang Pendanaan  
 

: Andi Amyjoyo Mochtar (Koordinator) 
 - Amrullah Syam, S.E (Anggota) 
 - Nasrullah Yunus (Anggota) 
 - Syamsu Arif (Anggota) 
 - Syamsul Alam, S.E (Anggota) 
 - Baharuddin (Anggota) 
 

Bidang Perlengkapan 
dan Pemeliharaan Sosial  

: Hawir Hajji (Koordinator) 
  - Drs. Ilyas Abdullah (Anggota) 
  - H. Jaya Abdi, S.E (Anggota) 
  - Zainal Akly (Anggota) 
  - Jumaruddin (Anggota) 
  - Rabani (Anggota) 
 

Bidang Da’wah Ibadah 
dan Pembinaan Jama’ah 

: Arif Nurfaimin, S.Pd.I (Koordinator) 
  - Drs. Mappasiara, M.Pd.I (Anggota) 
  - Dr. Rusmin B, M.Pd.I (Anggota) 
  - H. Hayat Makmur (Anggota) 
  - Rajamuddin Lara (Anggota) 
  - Amiruddin (Anggota) 
   

Bidang Sosial dan 
Kemasyarakatan 

: Drs. Alimuddin Usman (Koordinator) 
  - Sudirman (Anggota) 
  - Ir. M. Abrar (Anggota) 
  - Amar Manggabarani (Anggota) 
  - Abdul Hamid Dg Bantang (Anggota) 
  - Suprapto (Anggota) 
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c. Pimpinan TPQ Al-Munajah 

Nama Pimpinan TPQ Al-Munajah : Munawar, S.Pd 

Nama Pengajar di TPQ Al-
Munajah 

: - Muh. Dzulfauzy 
  - Syamziyah 
  - Hasriani  

 
d. Distribusi Santri 

Angkatan 
Materi 

Pembelajaran 
Jumlah 
Kelas 

Jumlah Santri 
(Orang) 

Angkatan Pertama 
Iqra 1 23 

Angkatan Kedua 
Alquran 1 12 

 
e. Daftar Fasilitas di TPQ Al-Munajah  

1. Ruang Belajar 6. Toilet 

2. Perpustakaan 7. Ruang Pimpinan TPQ 

3. Masjid 8. Tempat Wudhu 

4. Gudang 9. Tempat Sampah 

5. Tempat Parkir  

 
B. Paparan Dimensi Penelitian  

1. Manajemen Program Tahfidz Alquran di TPQ Al-Munajah 

Perumahan Anggrek Minasa Upa Gowa 

a. Perencanaan  

Manajemen pembelajaran merupakan pondasi terpenting di 

dalam lembaga pendidikan, baik itu pada sekolah formal maupun 

sekolah non formal seperti Taman Pendidikan Alquran (TPQ). Oleh 

karenanya, sehingga dibutuhkan manajemen pendidikan dan 
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pembelajaran yang efektif dalam menjalankan lembaga pendidikian 

tersebut, begitupun dalam menjalankan suatu program, seperti 

program tahfidz pada lembaga pendidikan agama Islam secara formal 

maupun pada lembaga non formal seperti TPQ.  

Untuk menjalankan program tahfidz pada TPQ Al-Munajah, 

pimpinan TPQ merupakan pemegang peranan tertinggi dalam struktur 

organisasi yang mempunyai tanggungjawab yang besar, baik itu 

tanggung jawab terhadap guru, maupun kepada santri-santrinya. 

Bukan hanya bertanggungjawab terhadap proses pembelajaran yang 

berlangsung di lembaga tersebut, tetapi juga terhadap kualitas atau 

capaian keberhasilan dari program tahfidz tersebut.     

Hasil wawancara dengan Ustadz Munawar pimpinan TPQ Al-

Munajah adalah sebagai berikut:  

“Sebelum memasuki tahun ajaran baru atau memulai program 
tahfidz Alquran, sebagai penanggungjawab atau pimpinan, 
tanggungjawab utamanya adalah membuat suatu perencanaan 
dan  pengorganisasian terkait kurikulum, Standar Operasional 
Pembelajaran (SOP), waktu pelaksanaan, fasilitas atau 
perangkat-perangkat yang dibutuhkan dalam proses belajar 
mengajar, tenaga pengajar dan sebagainya, selain itu pimpinan 
juga harus bisa mengarahkan orang-orang di bawahnya seperti 
guru dan santri. Tugas selanjutnya adalah pimpinan juga 
membuat perencanaan terkait pengawasan yang harus 
dilakukan selama proses belajar mengajar berlangsung serta 
melakukan evaluasi pembelajaran untuk melihat apakah hasil 
dari proses belajar mengajar selama periode tersebut sesuai 
dengan target atau tidak. Selain itu dalam proses belajar 
mengajar tentunya bukanlah hal yang mudah, karena harus 
berhadapan dengan berbagai macam karakter dari anak didik, 
sehingga hal yang tidak pernah lupa saya lakukan adalah 
memberikan motivasi kepada para guru” (wawancara Senin 
Tanggal 11 April 2022 di TPQ Al-Munajah).  
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Pimpinan TPQ dalam lembaga pendidikan TPQ merupakan 

manager yang bertugas mengelola lembaga tersebut secara 

menyeluruh, mulai dari perencanaan program TPQ, mengelola dan 

mendayagunakan Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana dan 

prasarana yang ada, melaksanakan program yang sudah dirancang 

bersama, mengontrol dan mengevaluasi program TPQ. Sebagai 

pimpinan pada lembaga TPQ Al-Munajah, maka ia harus mampu 

untuk melakukan tugas dan tanggungjawabnya yaitu dapat melakukan 

perencanaan, melaksanakan dan mengawasi program tahfidz Alquran 

secara efektif, agar program tersebut dapat memberikan hasil yang 

sesuai dengan target pembelajaran. Dan untuk mendapatkan hasil 

yang baik, maka semua pihak harus saling terkait, bukan hanya 

pimpinan dan santri saja, tetapi juga para gurunya. Dimana pihak 

yang paling sering berhubungan langsung dengan santri adalah guru, 

sehingga guru memiliki peran yang sangat penting dalam 

menjalankan manajemen pembelajaran dan manajemen program 

tahfidz.  

Hasil wawancara dengan Ustadz Fauzi guru TPQ Al-Munajah 

adalah sebagai berikut: 

“Manajemen pembelajaran merupakan hal yang inti dalam 
proses belajar mengajar, oleh karenanya kami guru di TPQ Al-
Munajah sebelum melakukan proses pembelajaran sudah ada 
persiapan terlebih dahulu. Mungkin bukan hanya di sini saja, 
tetapi persiapan yang sama juga dilakukan oleh semua 
lembaga pendidikan lainnya, dimana persiapan itu biasanya 
dilakukan sebelum memasuki tahun ajaran baru. Persiapan 
tersebut bukan hanya berupa kurikulum yang akan digunakan, 
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SOP, materi-materi terkait pembelajaran, tetapi juga terkait 
waktu yang digunakan dalam proses belajar mengajar setiap 
harinya, setiap pekan dan setiap semester” (wawancara Selasa 
Tanggal 12 April 2022 di TPQ Al-Munajah). 
 
Selain memiliki manajemen yang baik, lembaga pendidikan 

juga harus memiliki kurikulum dan SOP yang jelas dalam menjalankan 

proses belajar mengajar pada lembaganya. Tanpa adanya kurikulum 

dan SOP yang jelas, maka proses belajar mengajar tidak akan 

berjalan dengan baik. 

b. Pengorganisasian 

Setelah semua perencanaan pembelajaaran diselesaikan maka 

langkah selanjutnya adalah melakukan pengorganisasian, dimana 

pada tahap ini dilakukan pembahasan terkait pembagian tugas 

terhadap setiap  guru, perlengkapan dan peralatan belajar, audio 

visual, serta strategi media yang digunakan.   

Hasil wawancara dengan Ustadz Fauzi guru TPQ Al-Munajah 

adalah sebagai berikut:  

“Terkait fungsi pengorganisasian, dalam hal ini yang harus 
dipersiapkan adalah pembagian tugas atau tanggungjawab 
kelas yang jelas bagi setiap guru, serta kelengkapan fasilitas 
yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar, 
melakukan koordinasi pembelajaran, memastikan media dan 
metode yang digunakan dalam mengajar, serta membagi kelas 
santri berdasarkan tingkatannya masing-masing, dimana dalam 
hal ini jumlah tingkatan di TPQ Al-Munajah ada dua” 
(wawancara Selasa Tanggal 12 April 2022 di TPQ Al-Munajah). 
 
Pengorganisasian dalam pembelajaran dilakukan oleh guru-

guru TPQ Al-Munajah mulai dari pembagian guru penanggungjawab 

setiap kelas, kelengkapan fasilitas belajar santri, melakukan 
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koordinasi pembelajaran serta memilih dan memastikan media dan 

metode pembelajaran yang akan digunakan dalam proses belajar 

mengajar.  

c. Pelaksanaan proses belajar tahfidz Alquran  

Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan proses belajar tahfidz 

Alquran. Pelaksanaan kegiatan belajar pada TPQ Al-Munajah, 

dilaksanakan setiap hari Senin sampai Jum’at, dengan waktu belajar 

2,5 jam sampai 3 jam per hari, mulai ba’dah shalat ashar sampai 

menjelang shalat maghrib.   

Hasil wawancara dengan Ustadz Fauzi guru TPQ Al-Munajah 

adalah sebagai berikut: 

“Pelaksanaan kegiatan belajar tahfidz Alquran di TPQ ini 
adalah sebanyak 5 hari dalam sepekan, mulai hari Senin 
sampai hari Jum’at, kemudian dari segi waktunya kurang lebih 
2,5 jam sampai 3 jam per per hari (per pertemuan) mulai ba’dah 
shalat ashar sampai menjelang shalat maghrib. Sementara 
dalam pelaksanaan kegiatannya terdapat empat sesi, yaitu sesi 
pertama melakukan kegiatan muraja’ah, sesi kedua 
penambahan hafalan baru, sesi ketiga istirahat, sesi keempat 
evaluasi pemebelajaran dihari tersebut, kemudian penutupan” 
(wawancara Selasa Tanggal 12 April 2022 di TPQ Al-Munajah). 
 

d. Pengawasan  

Selama proses belajar berlangsung, pengawasan tetap 

dilakukan oleh pimpinan TPQ, untuk melihat kendala-kendala apa saja 

yang terjadi selama proses belajar tersebut berlangsung.  

Hasil wawancara dengan Ustadz Fauzi guru TPQ Al-Munajah 

adalah sebagai berikut: 
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“Pimpinan selalu melakukan pengawasan selama proses 
belajar berlangsung untuk mengetahui kondisi kelas dan santri 
selama proses belajar berlangsung” (wawancara Selasa 
Tanggal 12 April 2022 di TPQ Al-Munajah). 
 
Hasil wawancara dengan Ustadz Munawar pimpinan TPQ Al-

Munajah adalah sebagai berikut: 

“Selama proses belajar berlangsung saya tetap melakukan 
pengawasan untuk mengetahui kondisi di kelas seperti apa, 
kondisi guru dan santri-santri seperti apa” (wawancara Senin 
Tanggal 11 April 2022 di TPQ Al-Munajah). 

 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada guru dan 

pimpinan TPQ Al-Munajah, maka diketahui bahwa pimpinan tetap 

melalukan pengawasan selama proses belajar berlangsung, hal 

tersebut ia lakukan untuk mengetahui kondisi kelas, kondisi guru dan 

santri selama proses belajar berlangsung. 

e. Pengarahan  
 

Tahap ini biasanya dilakukan dua kali sehari yaitu 10 menit 

sebelum proses pembelajaran dimulai dan 10 menit setelah 

pembelajaran selesai. Selau diadakan brifing 10 menit sebelum 

pembelajaran dimulai antara para guru dan pimpinan TPQ untuk 

membicarakan persiapan pembelajaran juga arahan dari pimpinan 

TPQ kepada guru-guru akan tugas dan tanggung jawabnya masing 

masing pada hari itu. Adapun brifing di 10 menit setelah pembelajaran 

usai adalah untuk mengevaluasi apakah pembelajaran telah berjalan 

sesuai yang direncakan dan membicarakan kendala apa saja yang 

terjadi selama proses pembelajaran berlangsung pada hari itu serta 
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arahan dari pimpinan TPQ sebagai solusi dan antisipasi atas 

permasalahan yang terjadi jika masalah yang sama kembali muncul 

dikemudian hari. Hasil wawancara dengan Ustadz Fauzi guru TPQ Al-

Munajah adalah sebagai berikut: 

“Ketika pimpinan melihat ada kendala-kendala yang sulit untuk 
diatasi oleh para guru dalam proses belajar santri, maka 
pimpinan akan memberikan pencerahan, mengarahkan dan 
membantu mencarikan solusinya” ( wawancara Selasa Tanggal 
12 April 2022 di TPQ Al-Munajah). 

 
Hasil wawancara dengan Ustadz Munawar pimpinan TPQ Al-

Munajah adalah sebagai berikut: 

“Saya dan para guru selalu sharing dan ketika ada kendala-
kendala selama proses belajar berlangsung, maka kita biasanya 
mencarikan solusinya secara bersama-sama, saling menguatkan 
dan mengarahkan para guru ketika hal tersebut dibutuhkan serta 
mengambil keputusan jika memang membutuhkan suatu 
keputusan atau kebijakan” (wawancara Senin Tanggal 11 April 
2022 di TPQ Al-Munajah). 
 

f. Evaluasi  
 
Proses evaluasi pembelajaran merupakan tahap untuk mengukur 

sejauh mana program yang dilaksanakan dapat direalisasikan. 

Tahapan tersebut bukan hanya sekedar untuk melihat tingkat 

keberhasilan dari suatu program tetapi juga menjadi suatu acuan 

untuk menentukan langkah apa yang harus dilakukan berikutnya.  

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Ustadz Munawar 

pimpinan  TPQ Al-Munajah adalah sebagai berikut:  

“Evaluasi dilakukan melalui tiga tahapan, dimana untuk tahapan 
pertama evaluasi dilakukan setiap pertemuan yang dilaksanakan 
di akhir pertemuan, evaluasi tahapan kedua dilakukan setiap 
pekan, dimana evaluasi tersebut dilakukan sebanyak satu kali 
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dalam sepekan yaitu setiap hari jum’at, sedangkan evaluasi 
tahapan ketiga adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir 
semester (1 kali dalam 6 bulan). Evaluasi dilakukan untuk 
melihat apakah santri-santri dapat menyelesaikan hafalannya 
sesuai target atau tidak, untuk mengetahui kendala-kendala apa 
saja yang menjadi penyebab sehingga santri tersebut belum bisa 
menyelesaikan hafalannya, untuk menentukan kebijakan yang 
harus dibuat bagi santri yang belum mencapai target tersebut, 
serta untuk menentukan strategi belajar berikutnya atau 
memperbaiki hal-hal yang masih kurang sebelumnya, supaya 
periode pembelajaran berikutnya, semua santri memiliki peluang 
yang lebih besar dalam menyelesaikan hafalannya sesuai target” 
(wawancara Senin Tanggal 11 April 2022 di TPQ Al-Munajah). 
 

2. Penerapan Metode An–Nuur pada Santri TPQ Al–Munajah 

Perumahan Anggrek Minasa Upa Gowa  

Metode yang tepat akan sangat menunjang dan memudahkan  

santri dalam menghafal Alquran, meskipun pada dasarnya Alquran sendiri 

sebagai kitab suci sekaligus mujizat dari Allah swt itu, memang telah 

dibuat mudah untuk dihafalkan. Bahkan tentang janji kemudahan 

menghafal Alquran dari Allah ini, disebutkan empat kali dalam surah yang 

sama oleh Allah swt sebagi garansi dan janji untuk hambanya yang ingin 

menghafal Alquran, dalam surah Al-qomar ayat 17, 22, 32 dan 40 sebagai 

berikut: 

                   

Terjemahnya: 

“Dan Sesungguhnya telah kami mudahkan Alquran untuk pelajaran 

(dihafalkan), Maka Adakah orang yang mengambil pelajaran?”. 

Setelah membaca ayat di atas, maka ada hikmah yang bisa kita 

petik sebagi pelajaran yaitu, Allah swt menjanjikan kemudahan menghafal 
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quran untuk siapa yang mau menghafalkanya tanpa memandang usia tua 

ataupun muda, sukubangsa baik Arab atupun non Arab dan lain 

sebagainya. Meski janji kemudahan itu akan diberikan kepada siapa saja 

yang menghafal alquran, namun ada masa ideal dimana seseorang akan 

sangat mudah dalam menghafal alquran yaiti pada usia 3-12 tahun. Hal ini  

dikarenakan pada usia ini seseorang memiliki daya tangkap empat kali 

lebih cepat di banding usia setelahnya. Oleh sebab itu, untuk lebih 

memudahkan seseorang dalam menghafal Alquran maka diperlukan suatu 

metode yang tepat agar memperoleh hasil yang maksimal. 

Metode An-Nuur disusun dengan melihat kebutuan dan 

perkembangan anak.  Metode ini pertama kali digunakan di TPQ Al-

Munajah pada tahun 2021. Penerapan metode An-Nuur pada program 

Tahfidz Alquran diuraikan sebagai berikut: 

a. Sebelum memulai proses belajar mengajar, guru senantiasa 

mengucapkan salam  dan mengajak para santri untuk membaca 

surah Al-Fatihah dan berdo’a bersama-sama. 

b. Setelah itu menunjuk salah satu santri maju ke depan memimpin 

teman-temanya Muraja’ah bersama sebelum penambahan hafalan  

baru agar karakter pemimpin dan  rasa percaya diri tumbuh 

berkembang.  

c. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan belajar menulis dan 

membaca Alquran dengan menggunakan buku iqro, pada sesi ini 

setiap santri akan mendapat tugas untuk menulis setengah 
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halaman dari buku iqro yang akan dibaca dihadapan guru. Sembari 

santri mengerjakan tugas menulisnya guru memanggil nama santri 

satu persatu untuk diajarkan membaca dengan  cara talaqi, yaitu 

santri membaca setengah halaman dari buku iqro dihadapan guru, 

kemudian guru memberikan penilaian terhadap hasil tulisan santri 

dan memberi catatan pada buku prestrasi santri terkait 

perkembanganm tulisan dan bacaan santri. 

d. Menghidupkan suasana kelas dengan melakukan suatu permainan 

(ice breaking), tujuanya adalah untuk membuat suasana kelas 

menjadi suasana yang kondusif untuk belajar. Kondisi ini dapat 

dilihat dari antusias santri ketika memperhatikan dan mengikuti 

arahan dari guru dan terjadi komunikasi dua arah antara santri  dan 

pengajarnya. 

e. Mengajarkan dan membiasakan do’a harian dan adab sehari-hari 

seperti adab makan, minum, bergaul dengan teman, berbicara 

dengan ustadz/ustadzah dan lain-lain diajarkan dan dicontohkan 

lansung oleh guru dan dipraktekan dalam aktivitas keseharian.  

f. Memberikan motivasi kepada siswa terkait keutamaan belajar 

Alquran, menghafalkan dan mengamalkan isinya dalam kehidupan 

sehari-hari serta menceritakan kisah-kisah para penghafal Alquran 

untuk memotivasi dan mengingatkan kembali akan pentingnya 

menghafal Alquran.  

g. Menginstal ayat baru dengan cara sima’ah atau tilawah. Langkah 

selanjutnya untuk menghafal Alquran dengan metode An-Nuur 
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adalah dengan cara menginstal ayat yang akan dihafalkan,dimana 

target hafalan per pertemuan untuk level I yaitu juz 30 adalah 

seperempat halaman, jika surah yang dihafalkan ayat-ayatnya 

panjang, maka jumlah hafalan bisa 4 - 5 ayat, namun jika surah 

yang dihafalkan ayat-ayatnya pendek, maka bisa 5 – 9 ayat. 

Langkah ini bisa dilakukan dengan dua cara, pertama sima’ah dan 

yang  kedua tilawah. 

h. Talqin menuntun baca’an atau hafalan, guru memberikan contoh 

bacaan yang jelas kemudian ditirukan oleh santri. Hal ini dilakukan 

sebanyak 3 – 5 kali pengulangan atau sampai santri benar-benar 

bisa menirukannya. Namun dalam tahap ini, sebaiknya diselingi 

dengan ice breaking yang tujuannya untuk mengembalikan fokus 

dan konsentrasi anak, agar anak tidak merasa jenuh. 

i. Guru menjelaskan makna kandungan dari setiap ayat yang 

dihafalkan dengan tujuan menambah pemahaman tentang ayat-

ayat serta memberikan penjelasan berupa kisah atau  asbabunuzul 

dari ayat yang dihafalkan, sehingga pemahaman dan karakter 

qur’ani akan terbentuk seiring perkembangan pemahaman santri 

akan isi Alquran.  

j. Mengikat hafalan. Setelah proses talqin selesai, maka langkah 

selanjutnya adalah Muraja’ah bersama santri dan guru untuk 

mengikat rangkaian ayat yang telah selesai dibacakan pada tahap 

sebelumnya, mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir yang 
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ditalqinkan pada sesi sebelumnya.hal ini dilakukan sebanyak 

Sembilan kali pengulangan. 

k. Evaluasi. Tahap ini merupakan sesi terakhir, disini akan dilihat 

sejauh mana anak berhasil merekam hafalan yang diajarkan, untuk 

kemudian menjadi catatan guru tentang perkembangan hafalan 

anak   dan diberikan tindak lanjut berupa pelurusan baca’an dan 

catatan khusus jika terjadi kendala pada hafalan anak yang 

berkaitan dengan makhroj baca’an, hukum tajwid, urutan ayat dan 

sebagainya. 

l. Muraja’ah (Mengulang Hafalan). Muroaja’ah atau mengulang 

hafalan yang telah dievaluasi adalah langkah terakhir yang harus 

dikerjakan untuk menyimpan hafalan dalam memori jangka 

panjang. Kegiatan Muraja’ah ini dapat dilakukan dengan bantuan 

rekaman  suara qori yang diputar melalui audio speaker aktif. 

Kegiatan muraja’ah ini dilakukan di rumah masing-masing.   

Hasil wawancara dengan Ustadz Fauzi guru TPQ Al-

Munajah adalah sebagai berikut:  

“Metode An-Nuur pertamakali digunakan di TPQ Al-Munajah 

pada tanggal 22 juni, 2021. Metode tahfidz An-Nuur ini kan 

sudah ada kurikulum dan SOP yang lengkap, jadi guru 

tinggal mengikuti langkah-langkah penerapan yang sudah 

ada, mulai dari memulai proses belajar dengan membaca Al-

Fatihah, Menunjuk salah satu santri untuk maju ke depan 

memimimpin teman-temannya untuk muraja’ah, belajar baca 

tulis alquran, melakukan ice breaking (menghidupkan 

suasana kelas), mengajarkan dan membiasakan do’a harian 

dan adab-adab sehari-hari, memberikan motivasi kepada 

santri, menginstal ayat baru, melakukan talqin secara 
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bersama-sama, menjelaskan makna kandungan setiap ayat 

yang dihafalkan, mengikat hafalan santri, melakukan 

evaluasi harian, evaluasi setiap pekan, yaitu setiap hari 

jum’at dan evaluasi setiap akhir semester. Sedangkan untuk 

tahap yang terakhir adalah mengingatkan santri untuk 

melakukan muraja’ah di rumah dengan didampingi oleh 

orangtua masing-masing”. (wawancara Sabtu Tanggal 16 

April 2022 di TPQ Al-Munajah). 

 
Hasil wawancara dengan Ustadz Munawar pimpinan TPQ Al-

Munajah adalah sebagai berikut: 

“Dalam proses belajar, saya hanya memantau proses belajar 
santri. Sementara untuk kegiatan evaluasi setiap pekan saya ikut 
terlibat langsung untuk mengetahui perkembangan hafalan 
setiap santri, begitupula dengan evaluasi di akhir semester”.  
(wawancara Sabtu Tanggal 16 April 2022 di TPQ Al-Munajah). 

 
 

3. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Manajemen Program 

Tahfidz Alquran dengan Penerapan Metode An-Nuur pada Santri 

TPQ Al–Munajah  

a. Faktor-Faktor Penghambat 

1. Faktor Internal 

a. Sarana yang belum lengkap 

Sarana merupakan salah satu faktor yang dapat 

mendukung berjalannya proses belajar mengajar dengan baik. 

Dan jika sarana tidak lengkap, maka hal tersebut dapat 

menghambat berjalannya pembelajaran.  

Hasil wawancara dengan H. Muhammad Tallasa, 

S.Pd., M.M. Ketua DKM masjid Al-munajah menjelaskan 

bahwa: 
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“Salah satu sarana yang belum lengkap adalah ruang 
belajar yang masih kurang, serta ruang guru, UKS, dan 
kantin yang belum ada” (wawancara Sabtu Tanggal 09 
April 2022 di TPQ Al-Munajah).  

 
b. Tingkat kecerdasan anak yang berbeda-beda 

Tingkat Kecerdasan anak sangat berpengaruh 

terhadap daya tangkap dalam belajar, begitupun juga dalam 

menghafal Alquran. Umumnya Terdapat empat tipe anak 

dalam menghafal Alquran, yaitu: 

1. Tipe anak yang daya tangkapnya bagus sehingga cepat 

dalam menghafal Alquran dan mutqin (kuat) hafalannya, 

2. Tipe anak yang cepat daya tangkapnya, cepat dalam 

menghafal, tetapi cepat pula hilang atau lupa terhadap 

hafalannya (tidak mutqin), 

3. Tipe anak yang lambat dalam menghafal tetapi tidak 

mudah lupa ketika ayat yang dihafalkan sudah tersimpan 

di memorinya, 

4. Tipe anak yang lambat dalam menghafal dan cepat pula 

lupa terhadap apa yang dihafalkan. 

Hasil wawancara dengan Ustadz Fauzi guru TPQ Al-

Munajah, beliau menjelaskan bahwa: 

“Karena anak memiliki tipe yang berbeda-beda, 
sehingga dalam menghafal Alquran, tipe anak yang 
cepat dalam menghafal, seringkali hafalannya 
meninggalkan temannya yang lambat dalam 
menghafal” (wawancara Sabtu Tanggal 23 April 2022 di 
TPQ Al-Munajah).  
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Selanjutnya hasil wawancara dengan Ustadz Munawar 

pimpinan TPQ-Al Munajah menjelaskan bahwa:   

“Guru sering melakukan pengulangan materi 
pembelajaran atau memberikan waktu khusus yang 
lebih banyak bagi anak-anak yang lambat agar bisa 
mengejar materi berikutnya. Kondisi tersebut, seringkali 
membuat guru sulit untuk dapat mengefisienkan waktu” 
(wawancara Ahad Tanggal 24 April 2022 di TPQ Al-
Munajah).  
 

c. Kondisi psikis (emosi / mood anak–anak yang tidak stabil)  
 

Kondisi psikis anak akan berpengaruh terhadap daya 

konsentrasi dalam menerima pelajaran, anak yang memiliki 

kondisi mood yang buruk, misalnya dipaksa pergi mengaji 

oleh orangtuanya, tidak suka dengan gurunya, sulit menerima 

pelajaran, dibandingkan dengan anak-anak yang selalu ceria 

dan memiliki mood yang bagus.  

Hasil wawancara dengan Ustadz Fauzi guru TPQ Al-

Munajah adalah sebagai berikut: 

“Kondisi psikis anak yang buruk sulit menangkap apa 
yang disampaikan oleh guru, begitu juga dalam 
mengahafal Alquran, karena daya konsentrasinya 
kurang” (wawancara Sabtu Tanggal 23 April 2022 di 
TPQ Al-Munajah). 
 

d. Malas, tidak sabar, cepat bosan dan berputus asa 

Hafalan yang kuat adalah hafalan yang sering diulangi 

(muraja’ah), sehingga memerlukan kesabaran dalam 

melakukan muraja’ah agar memperoleh hafalan yang kuat. 

Banyak orang yang sudah hafal sampai 30 juz, namun karena 
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kurangnya melakukan muraja’ah sehingga ia pun lupa 

sebagian besar hafalannya.  

Hasil wawancara dengan Ustadz Fauzi Guru TPQ Al-

Munajah: 

“Anak yang terbiasa melakukan muraja’ah secara 
teratur dan rutin, memiliki hafalan yang mutqin, 
sementara santri yang malas melakukan muraja’ah 
sering lupa dengan hafalan yang sudah dihafalkan 
sebelumnya. Banyak anak yang malas menghafal 
ketika berada di rumah, tidak sabar dan cepat bosan 
ketika belajara dan menghafal Alquran, serta mudah 
berputus asa ketika ia merasa kesulitan dalam 
menghafal, sehingga guru harus pandai dalam 
memberikan  motivasi” (wawancara Sabtu Tanggal 23 
April 2022 di TPQ Al-Munajah). 
 

Hasil wawancara dengan Ustadz Munawar pimpinan 

TPQ-Al Munajah menjelaskan bahwa:   

“Untuk memantau hafalan dan muraja’ah anak di luar 

lingkungan TPQ, seperti di rumah anak, maka pihak 

kami sudah berkoordinasi dengan para orangtua anak, 

agar mereka mendapingi dalam menghafal dan 

muraja’ah di rumah” (wawancara Ahad Tanggal 24 April 

2022 di TPQ Al-Munajah). 

 

2. Faktor Eksternal 

a. Kerjasama orang tua (tidak semua orang tua santri 

memperhatikan hafalan anak ketika di rumah) 

Peran orangtua sangatlah penting untuk membantu 

mendampingi anak dalam menghafal dan muraja’ah ketika 

berada di rumah. Namun masih banyak orangtua yang tidak 

bisa mendapingi anaknya dengan baik. Hal tersebut dapat 
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mempengaruhi daya hafalan anak, anak yang betul-betul 

didampingi oleh orangtuanya memiliki hafalan yang lebih baik, 

karena merasa diperhatikan, diawasi, dan didukung sehingga 

menambah motivasi anak.  

Hasil wawancara dengan Ibu Dwi Rahayu, orangtua 

anak, dimana ia mengatakan bahwa: 

“Salah satu faktor sehingga saya kurang maksimal 
dalam melakukan pendampingan terhadap anak dalam 
menghafal dan muraja’ah adalah karena kesibukan 
dalam mengurus pekerjaan rumah” (wawancara Selasa 
Tanggal 24 Mei 2022 di komplek anggrek). 
   

b. Lingkungan rumah yang kurang kondusif 
 

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat 

berpengaruh terhadap daya hafalan anak, dimana ketika 

lingkungan tempat ia tinggal memiliki lingkungan yang kurang 

kondusif, maka anak akan sulit untuk menghafal dan 

muraja’ah, sebaliknya jika lingkungan tersebut tidak ribut, 

nyaman dan menyenangkan maka anak bisa lebih mudah 

dalam menghafal dan muraja’ah.  

Hasil wawancara dengan Ibu Marini, orangtua santri, 

menjelaskan bahwa: 

“Ketika anak saya sementara menghafal atau 
muraja’ah, terus tiba-tiba ada suara ribut-ribut, maka 
konsentrasinya akan berkurang, begitiupun ketika ada 
temannya yang tiba-tiba datang memanggil untuk main. 
Selain itu, seringkali juga ia mengeluh ketika saya 
suruh menghafal dan muraja’ah, ia mengeluhkan 
kenapa dia terus-terusan disuruh menghafal dan 
muraja’ah, sementara banyak teman-temannya di 
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sekitar lingkungan rumahnya yang tidak disuruh oleh 
orangtua mereka untuk menghafal Alquran, seringpula 
ia malas menghafal dan muraja’ah, karena mereka 
bilang saya dan ayahnya tidak mengaji atau ketika 
kakaknya malas menghafal dan muraja’ah, maka 
adiknya juga ikut-ikutan malas (wawancara Sabtu 
Tanggal 28 Mei 2022 di komplek anggrek). 

 
b. Faktor-Faktor Pendukung 

1. Faktor Internal 

a. Visi dan Misi TPQ yang mendukung 

Suatu program akan berjalan dengan lancar jika 

ditunjang oleh visi dan misi yang mendukung. Karena dengan 

adanya visi dan misi yang searah dengan program tersebut, 

maka semua prosesnya akan lebih mudah dilaksanakan. 

Dimana Visi merupakan tujuan yang ingin dicapai bersama-

sama, dan untuk mencapai tujuan tersebut tentunya harus ada 

langkah-langkah atau cara yang dilakukan untuk 

mencapainya, langkah-langkah atau cara tersebut disebut 

sebagai Misi.   

Hasil wawncara dengan Ustadz Munawar, pimpinan 

TPQ Al-Munajah adalah sebagai berikut: 

“Penerapan metode An-Nuur di TPQ Al-Munajah 
berjalan dengan baik dan lancar karena kurikulum 
metode tersebut sesuai dengan Visi dan Misi TPQ, 
dimana Visi TPQ Al-Munajah adalah menjadi lembaga 
pendidikan Alquran yang melahirkan kader beriman dan 
bertakwa, hafidz dan berakhlaqul karimah. Sedangkan 
Misi TPQ Al-Munajah yaitu (1) membimbing santri 
membaca, menulis dan menghafal Alquran. (2) 
melaksanakan program muraja’ah secara intensif. (3) 
membekali santri dengan ilmu syar’I sesuai dengan 



88 
 

Alquran dan As-Sunnah. (4) menciptakan lingkungan 
yang positif”. (wawancara Ahad Tanggal 01 Mei 2022 di 
TPQ Al-Munajah). 

 
b. Pengajar yang memiliki kualifikasi yang baik (Hafidz) 

Untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang baik bagi 

anak, maka dibutuhkan guru atau pengajar yang memiliki 

kualitas yang baik pula. Begitupun juga pengajar di TPQ Al-

Munajah, dimana para pengajarnya merupakan hafidz dan 

hafidzah, serta memiliki pemahaman yang baik terhadap 

Alquran dan As-Sunnah. Hal tersebut sesuai dengan hasil 

wawancara dengan Ustadz Munawar pimpinan TPQ Al-

Munajah yang menjelaskan bahwa: 

“Kegiatan proses belajar mengajar di di TPQ Al-

Munajah diharapkan bisa memiliki kualitas serta 

kualifikasi yang baik, dengan menghasilkan anak-anak 

yang tidak hanya sekedar hafidz dan hafidzah, tetapi 

juga bisa memiliki pemahaman yang baik terhadap 

Alquran dan As-Sunnah, oleh karenanya pengajar yang 

mengajar di TPQ ini, selain hafidz dan hafidzah, 

mereka juga memiliki pemahaman yang baik terhadap 

Alquran dan As-Sunnah” (wawancara Ahad Tanggal 01 

Mei 2022 di TPQ Al-Munajah). 

 
c. Dukungan Ta’mir Masjid dengan menyediakan sarana dan 

prasarana yang memadai 

Proses belajar mengajar di TPQ Al-Munajah selama ini 

berjalan dengan lancar, karena adanya dukungan prasarana 

dari ta’mir masjid, seperti ruangan belajar yang nyaman dan 

dilengkapi dengan AC dan CCTV, halaman masjid yang luas 

untuk bermain bagi anak-anak saat jam istirahat, ruang belajar 
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dan lingkungan masjid yang selalu bersih, serta memberikan 

rasa aman bagi anak-anak dan orangtua santri dengan 

adanya security.     

Hasil wawancara dengan Ustadz Munawar, pimpinan 

TPQ Al-Munajah yang menjelaskan bahwa: 

“Salah satu dukungan dari ta’mir masjid adalah 

menyediakan ruangan belajar yang nyaman dan 

dilengkapi dengan AC dan CCTV, halaman masjid yang 

luas untuk anak-anak bermain, ruang belajar dan 

lingkungan masjid yang selalu bersih dan nyaman, 

menyiapkan security supaya anak-anak dan 

orangtuanya merasa aman” (wawancara Ahad Tanggal 

01 Mei 2022 di TPQ Al-Munajah). 

d. Motivasi belajar 

Motivasi belajar merupakan salah satu faktor penting untuk 

memacu semangat anak-anak dalam mempelajari Alquran 

terutama saat menghafal dan muraja’ah.  

Hasil wawancara dengan Ustadz Fauzi, guru TPQ Al-

Munajah adalah sebagai berikut: 

“Salah satu cara memotivasi anak-anak yang dilakukan 

oleh guru di TPQ ini adalah dengan memberikan 

apresiasi berupa pujian terhadap pencapain setiap 

anak, menceritakan kisah-kisah para penghafal Alquran 

serta keutamaan menghafal Alquran” (wawancara 

Sabtu Tanggal 30 Mei 2022 di TPQ Al-Munajah). 

Sedangkan bagi orangtua santri, mereka memberikan 

motivasi terhadap anak-anaknya dengan cara yang sedikit 

berbeda, seperti  hasil wawancara dengan Ibu Dwi Rahayu 

salah satu orang tua berikut:  
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Saya memberikan motivasi belajar terhadap anak-anak 

saya dengan cara, menemani belajar, mendampingi 

menghafal dan muraja’ah, memberikan apresiasi 

dengan memberikan pujian, hadiah berupa barang atau 

mainan kesukaannya, serta memberikan hadiah berupa 

liburan” (wawancara Senin Tanggal 25 April 2022 di 

komplek anggrek). 

Sedangkan hasil wawancara dari Ibu marini orangtua 

santri lainnya adalah: 

“Saya memberikan motivasi belajar terhadap anak-anak 

saya dengan cara, menemani belajar, mendampingi 

menghafal dan muraja’ah, memberikan apresiasi 

dengan memberikan pujian, hadiah berupa barang atau 

mainan kesukaannya, serta memberikan hadiah berupa 

liburan, atau hadiah berupa makanan kesukaannya” 

(wawancara Kamis Tanggal 28 April 2022 di komplek 

anggrek). 
 

2. Faktor Eksternal 

a. Lingkungan belajar yang kondusif 

Lingkungan yang kondusif akan membuat anak-anak 

jadi nyaman dalam belajar, menghafal dan muraja’ah. Oleh 

karenanya anak-anak membutuhkan lingkungan yang kondusif 

untuk belajar, bukan hanya di lingkungan tempat belajar 

seperti di TPQ, akan tetapi juga di lingkungan rumahnya, agar 

mereka bisa lebih nyaman dan lebih fokus saat ingin 

mengulangi materi yang didapatkan di TPQ, saat ingin 

menghafal hafalan baru, serta saat ingin melakukan muraja’ah.  

Hasil wawancara dari Ibu marini orangtua santri, 

dimana ia menjelaskan bahwa: 
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“Anak-anak lebih fokus menghafal saat suasananya 
tenang, tidak rebut-ribut (bising), berada pada tempat 
atau ruangan yang sejuk, serta dijauhkan dari 
pengunaan gadjet dan TV yang tidak terkontrol”. 
(wawancara Kamis Tanggal 28 April 2022 di komplek 
anggrek). 
 

b. Orang tua yang ikut serta aktif dalam proses 

perkembangan santri selama di luar linkungan TPQ  

 

Pendampingan orangtua santri ketika anak berada di 

rumah dapat membantu dalam proses belajar, menghafal dan 

muraja’ah. Dampak dari adanya pendampingan tersebut 

adalah anak jadi  lebih rajin belajar dan menghafal, serta lebih 

terstruktur dalam menghafal, hal tersebut terjadi karena anak 

merasa didukung serta merasa terus diawasi oleh 

orangtuanya, sehingga ia bisa lebih semangat dan lebih fokus 

untuk belajar.   

Hasil wawancara dengan Ibu Dwi Rahayu salah satu 

orang tua santri yang mengatakan bahwa: 

“Sebagai ibu rumah tangga, banyak pekerjaan yang 
harus dikerjakan, jadi saya tidak bisa setiap saat 
mendampingi anak dalam belajar, namun saya selalu 
berusaha untuk mendampingi mereka belajar, 
menghafal dan muraja’ah semampu saya, karena 
ketika saya mendampingi mereka, maka hafalannya 
lebih terstruktur dan juga lebih cepat mencapai target, 
misalnya targetnya hari ini tiga ayat (3), maka 
hafalannya bisa cepat selesai sampai tiga ayat 
tersebut, namun ketika tidak didampingi, maka 
hafalannya seringkali lambat selesai, dan terkadang 
malas melakukan muraja’ah” (wawancara Selasa 
Tanggal 24 Mei 2022 di komplek anggrek). 
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C. Pembahasan  

1. Manajemen Program Tahfidz Alquran di TPQ Al-Munajah 

Perumahan Anggrek Minasa Upa Gowa 

TPQ Al-Munajah, sudah menggunakan manajemen program tahfidz 

Alquran dengan baik, hal tersebut terbukti dengan mekanisme manajemen 

pembelajaran yang dilakukan dengan menyiapkan semua langkah-

langkah yang harus dilakukan untuk melaksankan program tahfidz 

tersebut, serta persiapan kurikulum dan standar operasional (SOP) yang 

jelas, rencana pembelajaran dan materi yang jelas, alokasi waktu 

pembelajaran serta alokasi waktu evaluasi hasil pembelajaran yang jelas.  

Semua hal tersebut sudah dipersiapkan sebelum semester dimulai secara 

matang, sehingga tidak heran jika pengeorganisasian pembelajaran 

dengan merealisasikan semua konsep-konsep pembelajaran yang sudah 

dirancang sebelumnya berjalan dapat dilaksanakan secara maksimal. Dari 

hasil tersebut diketahui bahwa semua program dapat terlaksana dengan 

baik, jika ditunjang dengan manajemen pengelolaan yang baik, hal 

tersebut sesuai dengan hasil penelitian Mubarok (2020:185) yang 

menjelaskan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan baik karena 

melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan kaidah manajemen yaitu 

perencanaan,  pengorganisasian, pengawasan serta evaluasi.  

Manajemen pengelolaan yang kurang baik akan memberikan hasil 

yang kurang maksimal, hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Gustria 

dan Wisroni (2020:271) yang menemukan bahwa terdapat hubungan yang 
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signifikan antara pengelolaan lingkungan belajar dengan hasil belajar. 

Hasil penelitian Suryana dkk (2018:225-227) juga menemukan bahwa 

manajemen program Tahfidz Al-Quran  berjalan secara efektif dan efesien 

karena manajemen yang baik mulai dari perencanaan, pengorganisasian, 

pemotivasian, pengawasan dan evaluasi.  

 

2. Penerapan Metode An-Nuur pada Santri di TPQ Al-Munajah 

Metode An-Nuur memiliki kurikulum, SOP serta langkah-langkah 

penerapan yang lengkap dan jelas, sehingga dalam proses penerapannya 

mulai dari pembukaan dengan membaca Al-Fatihah, menunjuk salah satu 

santri untuk maju ke depan memimimpin teman-temannya untuk 

muraja’ah, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan blajar menulis dan 

membaca alquran dengan menggunakan buku iqro. melakukan ice 

breaking (menghidupkan suasana kelas), mengajarkan dan membiasakan 

do’a harian dan adab-adab sehari-hari, memberikan motivasi kepada 

santri, menginstal ayat baru, melakukan talqin secara bersama-sama, 

menjelaskan makna kandungan setiap ayat yang dihafalkan, mengikat 

hafalan santri, melakukan evaluasi harian, evaluasi setiap pekan, yaitu 

setiap hari jum’at dan evaluasi setiap akhir semester. Sedangkan untuk 

tahap yang terakhir adalah mengingatkan santri untuk melakukan 

muraja’ah di rumah dengan didampingi oleh orangtua masing-masing. 

Karena metode An-Nuur memiliki kurikulum, SOP serta langkah-

langkah dan manajemen penerapan yang lengkap dan jelas, sehingga 

proses penerapannya berjalan dengan  baik dan lancar.  Suatu program 
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tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak ditunjang dengan 

manajemen penerapan yang baik pula, karena manajemen yang baik 

akan melakukan perencanaan yang baik sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai, menentukan dan menerapkan metode pembelajaran dengan baik 

serta evaluasi yang baik pula. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan 

Rahman dkk (2021:181) bahwa isi atau muatan kurikulum amatlah luas, 

kurikulum dapat dikatakan sebagai suatu perencanaan pengalaman 

belajar secara tertulis, isi kurikulum pada dasarnya dapat dikelompokkan 

ke dalam empat bagian yaitu tujuan, isi, metode pembelajaran, serta 

evaluasi. Selain itu, hasil penelitian Mahza dan Mumtazul (2019:42) juga 

menemukan bahwa metode tahfidz Alquran dalam pembentukan karakter 

berjalan dengan baik dan lancar karena memiliki target hafalan yang jelas 

setiap harinya. 

Selain memberikan materi tentang tajwid dan serta menjelaskan 

makna di setiap ayat yang dihafalakan, metode An-Nuur juga 

mengajarkan bagaimana cara berakhlakul karimah yang sesuai dengan 

tuntunan Alquran dan As Sunnah dengan cara melakukan praktik secara 

langsung, pembiasaan terhadap para santri, serta keteladanan. 

Pendidikan akhlak sangatlah penting karena anak-anak yang berakhlak 

akan memiliki nilai-nilai yang positif dalam dirinya. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Yusron (2016:92) bahwa metode pendidikan akhlak 

begitu penting dewasa ini bagi anak didik usia sekolah di karenakan 

pendidikan akhlak merupakan pendidikan yang mentranformasikan 
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sebuah nilai-nilai kebaikan yang dituangkan dalam bentuk pembiasaan 

dalam kehidupan sehari-hari di tengah keluarga dan masyarakat. 

Sedangkan hasil penelitian Rahayu dkk (2020:127-128) 

menemukan bahwa ada dua cara yang dilakukan oleh guru mendidik 

karakter anak, yaitu menggunakan kata-kata yang ajaib dalam setiap 

pembelajaran atau lingkungan pembelajaran, seperti: minta tolong, mohon 

maaf, ketika melakukan suatu kesalahan terhadap siapapun, karena kata-

kata ajaib tersebut akan mendidik karakter siswa menjadi lebih baik; serta 

ustazah menjadi teladan nomor satu dalam perhatian dan contoh oleh 

santri, baik di dalam atau luar pembelajaran pada segala hal. 

 

3. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Manajemen 

Program Tahfidz Alquran dengan Penerapan Metode An-Nuur 

pada Santri TPQ Al–Munajah  

a. Faktor Pengambat 

Faktor Internal, yang menghambat penerapan metode An-Nuur 

adalah sarana yang belum lengkap, tingkat kecerdasan anak yang 

berbeda, kondisi psikis (emosi /mood anak – anak yang tidak stabil), 

malas, tidak sabar dan cepat bosan dan berputus asa. Sedangkan Faktor 

Eksternal, yang menghambat penerapan metode An-Nuur adalah 

kerjasama orang tua (tidak semua orang tua santri, memperhatikan 

hafalan anak ketika di rumah) dan lingkungan rumah yang kurang 

kondusif. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Suryana dkk 

(2018:229) yang menemukan bahwa faktor penghambat dalam program 
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ini antara lain santri mudah bosan dalam proses pembelajaran, tidak 

istiqomah, kebanyakan tidak fokus pada saat menghafal Alquran, santri 

belum bisa mengatur waktu/untuk menghafal dan murajaah hafalan dan 

santri sudah mulai tertarik terhadap lawan jenis.  

Begitupun juga dengan hasil penelitian Rahman dkk (2021:183-184) 

yang menemukan bahwa faktor penghambat dalam pembinaan akhlak 

santri TPQ Ulumul Qur’an An-Nur yaitu : 

1) Pengaruh dari luar TPQ Ulumul Qur’an An-Nur terbawah sampai 

kedalam lingkungan TPQ Ulumul Qur’an An-Nur serta pengaruh 

teknologi saat ini. hal ini disebabkan santri sulit menerima pelajaran 

yang diberikan oleh Pembina santri.  

2) Sikap Disiplin, misalnya ketika berdo’a masih terdapat beberapa 

santri/santriwati yang belum serius. 

3) Kemajuan teknologi yang membuat santri kurang berkomunikasi 

dan kurang semangat dalam belajar. 

4) Kurangnya komunikasi sehingga kerja sama antara orang tua santri 

dengan para Pembina terutama dalam hal akhlak santri dan kulitas 

intelektual santri. 

b. Faktor Pendukung 

Faktor Internal, yang mendukung penerapan metode An-Nuur adalah 

Visi dan Misi TPQ yang mendukung, peengajar yang memiliki kualifikasi 

yang baik (Hafidz), dukungan Ta’mir Masjid dengan menyediakan sarana 

dan prasarana yang memadai, serta motivasi belajar. Sedangkan Faktor 
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Eksternal, yang mendukung penerapan metode An-Nuur adalah 

lingkungan belajar yang kondusif, serta orang tua yang ikut serta aktif 

dalam proses perkembangan santri selama di luar lingkungan TPQ. Hal 

tersebut sejalan dengan hasil penelitian Suryana dkk (2018:229) yang 

menemukan bahwa faktor pendukung dalam program Tahfidz Alquran ini 

antara lain ustadz/ustadzah yang hafidz/hafidzah yang senantiasa 

membimbing santri setiap harinya.  

Keinginan kuat dari santri yang mendorong semangat 

ustadz/ustadzah untuk memberikan memotivasi dan semangat kepada 

para santri dalam menghafal Alquran serta didukung lingkungan yang 

kondusif unutk  proses pembelajaran. Begitupun juga dengan hasil 

penelitian Rahman dkk (2021:183-184) yang menemukan bahwa faktor 

pendukung program tahfidz yang ia teliti adalah TPQ Ulumul Quran 

berada dalam lingkungan MDIA Taqwa yang santri-santrinya menghafal 

Alquran, sehingga santri termotivasi untuk anak-anak menghafal. Ketika 

contohnya di sore hari, pembelajaran TPQ bersamaan dengan 

pembelajaran tahfidz Alquran Masjid Taqwa. 
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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

1. Manajemen program tahfidz quran di TPQ Al-Munajah sudah 

berjalan secara efektif dan efisien, karena menggunakan fungsi 

manajemen dengan secara terstruktur 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 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). Sedangkan faktor pendukungnya ada 2 yaitu : (a) Faktor 

internal (Visi dan Misi TPQ yang mendukung, pengajar yang memiliki 

kualifikasi yang baik (Hafidz), dukungan dari Ta’mir masjid dengan 

menyediakan saran dan prasarana yang memadadi, serta motivasi 
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belajar). (b) Faktor Eksternal (lingkungan belajar yang kondusif, serta 

orang tua yang ikut serta aktif dalam proses perkembangan santri 

selama di luar linkungan TPQ). 

B. Saran 

Dari kesimpulan hasil penelitian yang ada, maka peneliti dapat 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Sebaiknya ta’mir masjid menambah ruangan belajar untuk santri-

santri TPQ, agar santri tidak menggunakan ruangan shalat di masjid 

untuk belajar.   

2. Sebaiknya pimpinan dan para guru bisa lebih sering menguatkan 

dan memotivasi orangtua santri agar mereka lebih semangat dalam 

mendampingi anak-anaknya.  

3. Sebaiknya orangtua santri dapat lebih memaksimalkan diri dalam 

mendampingi anaknya selama berada di luar lingkungan TPQ.  
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Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Untuk Wawancara Informan 

1. Bagaimanakah perencanaan yang dilakukan oleh pimpinan TPQ Al-
Munajah, sebelum memasuki tahun ajaran baru atau sebelum 
memulai program tahfidz Alquran? 
 

2. Bagaimanakah manajemen pembelajaran yang dilakukan di TPQ Al-
Munajah, mulai dari perencanaan, pengeorganisasian, pelaksanaan 
kegiatan belajar, pengawasan, pengarahan, serta evaluasinya? 

 

3. Sarana apa saja yang belum memadai di TPQ Al-Munajah? 
 

4. Bagaimana gambaran terkait tingkat kecerdasan anak yang berbeda-
beda? 

 

5. Solusi apa yang diberikan terhadap santri yang lambat dalam 
menangkap materi pembelajaran? 

 

6. Bagaimana pengaruh kondisi psikis (emosi / mood anak–anak yang 
tidak stabil)  anak terhadap daya serap selama proses belajar 
berlangsung? 

 

7. Bagaimana gambaran anak yang malas, tidak sabar, cepat bosan dan 
berputus asa dalam mempelajari dan menghafal Alquran? 
 

8. Bagaimana solusi yang diberikan oleh pihak TPQ agar santri tetap 
konsisten dalam belajar meskipun berada di luar lingkungan TPQ? 

 

9. Apa kendala orangtua santri sehingga tidak maksimal dalam 
memberikan pendampingan di rumah? 
 

10. Seperti apa kondisi lingkungan rumah yang kurang kondusif bagi anak 
untuk belajar dan menghafal Alquran? 

 

11. Seperti apa visi dan misi TPQ yang mendukung penerapan metode 
An-Nuur? 

 

12. Kualifikasi seperti apa yang dimiliki oleh pengajar di TPQ Al-Munajah? 
 

13. Dukungan seperti apa yang diberikan oleh Pengurus atau Ta’mir 
masjid di TPQ Al-Munajah? 

 

14. Bagaimana cara guru dan orangtua memberikan motivasi terhadap 
para santri?  
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15. Menurut orangtua santri, seperti apa kondisi lingkungan yang kondusif 
bagi anak untuk belajar dan menghafal Alquran di rumah, serta 
bagaimana cara orangtua santri ikut serta aktif dalam proses 
perkembangan anak selama di luar lingkungan TPQ? 
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Lampiran 2. Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 3. Surat Keterangan Selesai Penelitian 
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Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian 

 

  

Wawancara dengan Ketua Ta’mir Masjid 

H. Muhammad Tallasa, S.Pd., M.M 

 

Wawancara dengan Pimpinan TPQ Al-Munajah  

Ustadz Munawar, S.Pd 
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Wawancara dengan Guru TPQ Al-Munajah  

Ustadz Muh. Dzulfauzy 

Wawancara dengan Orangtua Santri  

Ibu Dwi Rahayu 
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Gambar dan Nama – Nama Responden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Ustadz Munawar, S.Pd 
Pimpinan TPQ Al-Munajah 

Ustadz Muh. Dzulfauzy 
Guru TPQ Al-Munajah 

Ibu Dwi Rahayu 
Orangtua Santri TPQ Al-Munajah 

Ibu marini 
Orangtua Santri TPQ Al-Munajah 

 

H. Muhammad Tallasa, S.Pd., M.M 

Ketua Ta’mir Masjid Al-Munajah 
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Lampiran 5. Surat Keterangan Hasil Uji Plagiasi 

 



114 
 



115 
 

 

 ,    

 



116 
 



117 
 



118 
 

 

 

  

 



119 
 

  

 

 

 



120 
 

 

 

 

 



121 
 



122 
 

 

 

 



123 
 



124 
 

 

 

 

 



125 
 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Arif Nurfaimin, Lahir di Cendana Pura pada tanggal 

02 Juni 1990, anak ke empat dari enam bersaudara 

pasangan Katiman dan Sundari. Penulis mulai 

menempuh pendidikan Sekolah Dasar (1998 - 

2004), Sekolah Menengah Pertama (2004 - 2007), 

Sekolah Menengah Atas (2007 - 2010) dan tahun 

2010-2012 menempuh pendidikan Diploma 2 di 

Ma’had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar, kemudian 

melanjutkan jenjang pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi 

Tarbiyah/Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) 

Sabili Bandung pada tahun 2013-2016. Pada tahun 2020 penulis 

melanjutkan pendidikan ke jenjang (S2) dengan memilih Program Studi 

Pendidikan Agama Islam pada Program Pascasarjana Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

Penulis menulis tesis dengan judul Manajemen Program Tahfidz 

Alquran dengan Penerapan Metode An-Nuur Pada Santri TPQ Al - 

Munajah Perumahan Anggrek Minasaupa Gowa.  

 

 


