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ABSTRAK 

Noor Cholis. 105191109118. 2022. Efektivitas Metode Pembelajaran sima’an 

Terhadap Penguatan Hafalan Qur’an Santri di Pondok Pesantren Al Imam Al 

Jazary Kabupaten Takalar. Dibimbing Oleh Bapak Abdul Fattah, dan Bapak 

Mahlani S. 

Penelitian ini bertujuan untuk menggetahui bagaimana pelaksanaan 

metode sima’an dalam penguatan hafalan Qur‟an santri di pondok pesantren Al-

imam Al-jazary kabupaten takalar. Mengetahui efektifitas metode sima‟an dalam 

penguatan hafalan Qur;an santri di pondok pesantren Al-imamm Al-jazary 

kabupaten takalar dan mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat 

pelaksanaan metode sima‟an terhadap  penguatan hafalan Qur‟an santri pondok 

pesantren Al-imam Al-jazary kabupaten takalar. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang 

mendeskripsikan tentang pelaksanaan metode sima‟an dalam penguatan hafalan 

Qur‟an santri di pondok pesantren Al-imam Al-jazary kabupaten takalar. Sumber 

penelitian data ini ada 2 macam yaitu data primer meliputi, pembina tahfidz, 

pembina pondok, dan santri. Sumber data sekunder meliputi buku, jurnal, dan 

situs web. Instrument penelitian meliputi: pedoman wawancara, kamera, alat 

perekam, buku catatan dan pulpen. Metode pengumpulan data adalah observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tiga tahap yaitu 

reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Pelaksanaan metode sima’an 

dalam penguatan hafalan Qur‟an santri di pondok pesantren Al-imam Al-jazary 

kabupaten takalar menggunakan sistem One day one Page (satu hari  satu 

halaman), melakukan sima’an (memperdengarkan bacaannya dihadapan para 

santri), memperdengarkan hafalan Qur‟annya keteman, sima’an “One Day One 

Juz”,sima’an dihadapan para santri, ustadz/ustadzah, orangtua santri dan 

masyarakat. 2. Efektifitas metode sima‟an dalam penguatan hafalan Qur;an santri 

di pondok pesantren Al-imamm Al-jazary kabupaten takalar dilihat dari hasilnya 

hafalan para santri bagus, baik dari segi kelancaran, maupun makhraj atau 

tajwidnya. 3. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan metode sima‟an 

terhadap  penguatan hafalan Qur‟an santri pondok pesantren Al-imam Al-jazary 

kabupaten takalar. faktor pendukung diantaranya: mempunyai adanya motivasi 
dari orang tua, adanya kegiatan muroja’ah secara terbimbing, adanya apresiaisi 

yang diberikan kepada santri yang berprestasi dan faktor penghambat diantarnya : 

Menunda-nunda waktu muroja’ah, timbulnya rasa malas dan bosan, Goyahnya 

niat dalam menghafal Al-Qur‟an. 
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