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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. 

 

 

Kata Kunci: Metode Sima’an, Penguatan Hafalan Qur’an. 
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         BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Keberadaan manusia di bumi ini memang menjadi polemic oleh banyak 

pemikiran, ada yang mengatakan berasal dari Adam dan ada juga yang 

berpendapat berasal dari kera seperti yang diungkapkan oleh Darwin dalam teori 

evolusinya. Namun realita yang ada hingga saat ini manusia terus berkembang 

dan mampu menguasai dunia. Semua itu tidak lain karena suatu fitrah atau potensi 

yang dimilikinya dan terus dikembangkan melalui berbagai cara, terutama melalui 

dunia pendidikan. Potensi yang menyakut dan berakar dalam diri manusia itu 

setidaknya ada empat bagian.
1
 

Pertama, manusia dianugrahkan al-Nafs atau disebut sebagai jiwa, yang 

menjadi sebuah subtansi spiritual yang berdiri sendiri dari alam ketuhanan. 

Dengan adanya al-Nafs ini, Ibnu Maskawih mengatakan bahwa manusia seakan-

akan mengetahui dan mengenal dirinya dan mengetahui bahwa dirinya tau 

sesuatu. 

Kedua, stelah adanya al-Nafs manusia juga diberikan anugrah turunan 

yang berupa isi dari al-Nafs itu sendiri yaitu Ruh dan Qalb. Al-Qalb ini 

merupakan kelembutan Tuhan sebagai instrument pencerapan pengertian rohaniah 

guna mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang eksoterik, sehingga hati 

                                                             
1
 Abdul Kadir dkk, Dasar-Dasar Pendidikan, (Jakarta: Kencana Prena Media Group, 

2012), hal. 16. 
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diangggap juga sebagai tepat yang murni dan sangat rahasia. Ia merupakan dasar 

yang paling dalam dari sifat pengetahuan. 

Ketiga, yaitu Ruh. Suhrawardi mengatakan Ruh itu sama dengan al-Aql al-

Mustafad, yaitu sebagai prinsip rasional dan sebagai mode universal, berupa 

subtansi kemalaikatan dan sebagai hakikat manusia ia mencari pengetahuan yang 

sejati. 

Keempat adalah al-Aql, ini subtansi tunggal yang ada pada manusia dan 

keberadaannya dapat dibagi, sifatnya spiritual, dan kedudukannya sebagai alat 

dalam mencari dan menemukan suatu kebenaran dan kepalsuan. Al-Aql juga 

merupakan bagian dari al-Nafs yang sangat merasakan pengetahuan dan 

pendidikan. 

Allah SWT. Memberikan anugrah yang luar biasa kepada makhlukNya 

yang bernama manusia. Dari anugrah yang luar biasa diberikan Tuhan kepada 

makhluk yang bernama manusia, maka di sinilah membuat manusia sempurna dan 

berbeda dengan makhluk yang lain seperti binatang maupun makhluk gaib yang 

lainnya. Secara teoritik manusia yang diberikan potensi berupa akal untuk 

berfikir, hati untuk merasa, dan pancaindera untuk peka terhadap rangsangan 

sekitar, maka dia terdorong untuk hidup lebih layak melalui pengembangan 

potensi tersebut yang disalurkan dalam pendidikan. Setelah manusia memasuki 

dunia pendidikan tentunya dia akan menjadi manusia yang jenius atau disebut 

sebagai Acquired Intelect, yaitu manusia yang sanggup berpikir luar biasa tanpa 

daya upaya.
2
 

                                                             
2
 Ibid., hal. 18. 
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Pendidikan sebagai suatu wadah untuk mengembangkan potensi manusia 

maka diharapkan memiliki tujuan dan fungsi yang jelas. Pada khusus nya lagi 

pada pendidikan agama yang bukan hanya sekedar pengajaran agama yang hanya 

transfer-mentransfer pengetahuan, melainkan pendidikan agama mengandung 

makna yang luas. Ketika pengetahuan itu dapat tertransfer tetapi niai-nilai yang 

tersirat belum menjdi sebuah perilaku maka pendidikan itu belum dikatakan 

berhasil, di satu sisi pengajaran berhasil, di sisi lain pula mendidik tampaknya 

belum berhasil. 

Pendidikan agama meliputi penguasaan konsep serta penguasaan materi, 

hal ini dapat diukur dengan adanya perubahan tingkah laku. Dalam pendidikan 

agama memuat kajian-kajian teoritis serta kajian-kajian praktis. Kajian-kajian 

teoritis memahami konsep-konsep dasar maupun seluruh keilmuan yang ada, 

dimana pendidikan agama memuat seluruh tatanan kehidupan. Sementara kajian-

kajian praktis mencakup raktisnya seseorang hamba beribadah pada sang Khaliq. 

 Proses pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung 

serangkaian pelaksanaan oleh guru dan siswa atas dasar hubungan timbal-balik 

yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi 

atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa ini merupakan syarat utama 

bagi berlangsungnya proses pembelajaran. Pada kenyataan yang kita lihat di 

sekolah-sekolah, seringkali guru terlalu aktif di dalam proses pembelajaran, 

sementara siswa dibuat pasif, sehingga interaksi antara guru dengan siswa dalam 

proses pembelajaran tidak efektif. Jika proses pembelajaran lebih didominasi oleh 

guru, maka efektifitas pembelajaran tidak akan dapat dicapai. Untuk menciptakan 
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kondisi pembelajaran yang efektif, guru dituntut agar mampu mengelola proses 

pembelajaran yang memberikan rangsangan kepada siswa sehingga ia mau dan 

mampu belajar. 

Dalam proses pendidikan Islam, metode mempunyai kedudukan yang 

sangat signifikan untuk mencapai tujuan. Bahkan metode sebagai seni mentrasfer 

ilmu pengetahuan atau materi pelajaran kepada peserta didik dianggap lebih 

signitifikan dibanding dengan materi sendiri penyampaian yang komunikatif lebih 

disenangi oleh peserta didik walaupun sebenarnya materi yang disampaikan 

sesungguhnya terlalu menarik, sebaliknya, materi yang cukup baik, karena 

disampaikan dengan cara yang kurang menarik, maka materi itu sendiri kurang 

dapat dicerna oleh peserta didik. Oleh karena itu penerapan metode yang tepat 

sangat mempengaruhi pencapaian keberhasilan dalam proses belajar mengajar.
3
 

Sedangkan program pendidikan menghafal Al-Quran adalah program 

menghafalkan seluruh ayat-ayat Alquran sampai mutqin atau lancar. Menghafal 

Al-Qur‟an tentu tidak serta merta dimulai tanpa melalui proses pembelajaran 

dasar-dasar Al-Qur‟an. Pembelajaran yang dimaksud dimulai dari mengetahui 

mengetahui huruf-huruf sampai kepada kemampuan membaca Al-Qur‟an dengan 

menggunakan ilmu tajwid. Proses belajar mengajar juga merupakan suatu proses 

yang memandang serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan 

timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

                                                             
3 Armei Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam (Jakarta: Ciputat 

Press, 2002), h.39 
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Merujuk pada uraian tersebut kiranya jelas, bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat santri dalam menghafal Al-Qur‟an sangat kompleks. Faktor-

faktor tersebut, meliputi faktor internal dan eksternal masing-masing individu, 

karena setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda dalam upaya 

melestarikan Al-Qur‟an melalui hafalan. Perlu diperhatikan bahwa menghafal Al-

Qur‟an membutuhkan sebuah metode dan cara yang khusus.
4
 Di butuhkannya 

metode pembelajaran yang efektif bagi penguatan hafalan bagi para siswa 

Tahfidzul Qur‟an itu sangatlah penting, melihat ada nya berbagai fenomena siswa 

atau santri Tahfidzul Qur‟an yang telah menyetorkan hafalannya 30 juz namun 

setelah itu hafalannya tinggal menjadi kenangan. 

Manfaat mengahafal Al-Qur‟an yang didapat secara nyata langsung 

didunia inilah yang menyebabkan orang islam termotivasi untuk menghafalkan 

Al-Qur‟an secara mutqin. Tidak terkecuali beberapa santri pondok pesantren 

Tahfidz Al-Qur‟an Al-Imam Aljazary Kabupaten Takalar. Sesungguhnya setiap 

individu memiliki perbedaan dalam menghafal dan mengingat Al-Qur‟an yang 

sangat memengaruhi proses penguatan hafalan Al-Qur‟an . Tetapi setiap idividu 

dapat meningkatkan kemampuan menghafalnya dengan memperhatikan metode 

yang tepat agar cepat menghafal dan memperkuat hafalan Al-Qur‟an. 

Memperkuat hafalan Al-Qur‟an bukanlah tugas dan perkara mudah, 

artinya tidak semudah membalikkan telapak tangan, sebagaimana pula sabda 

Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص : 

                                                             
4 Meirani Agustina, Ngadri Yusro & Syaiful Bahri, Strategi Peningkatan Minat 

Menghafal Qur’an Santri Dipondok Pesantren Ar-rahmah Curuk, Jurnal Kependidikan, Fakultas 

Tarbiyah IAIN Bone, Vol. 14, No. 1, Juni 2020  
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ُل هللاِ  ْٕ ٌَّ َسسُ َ ًُٓاَ أ َش َسِضَي هللاُ َعُْ ًَ ٍِ ُع ٍْ اَْت ثَِم اإِلتِِم  -ملسو هيلع هللا ىلص-َع ًَ ٌِ َك قاََل : إًَّاَ َيثَُم َصاِحِة اْنقُْشآ

َْثَْث ̣ ﴿ ا رَ َٓ ٌْ أْطهَقَ إ َٔ ا،  َٓ ا أْيَسَك َٓ ََْذ َعهَْي ٌْ َعا عَقَّهَِة، إ ًُ ﴾سٖ ٔ يسهى  اانثخ سِٔ ان  

Artinya :   

“ Sesungguhnya orang yang menghafalkan Al-Qur‟an adalah bagaikan 

seekor unta yang diikat. jika diikat, unta tidak akan lari. Dan apabila 

dibiarkan tanpa ikat, maka dia akan pergi.” (HR. Bukhari no. 5031 dan 

Muslim no. 789)
5
 

 

Sulitnya mengaji Alquran ditambah menghafal dan menguatkan hafalan 

Al-Qur‟an secara harfiah, tampaknya tidak lepas dari keberadaan pondok 

pesantren khususnya, serta guru Alquran pada umumnya baik secara menejerial, 

keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM), metodologi maupun sarana prasarana 

yang ada. Pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan nonformal yang 

telah diakui keberadaannya baik secara nasional maupun internasional, tentunya 

dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. 

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. 

Dalam perjalanan sejarah, pesantren telah memainkan peranan yang benar dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta 

membina akhlak yang mulia. Pondok pesantren Al-Imam Al-Jazary 

menyelenggarakan program utama yakni pendidikan menghafal Al-Qur‟an yang 

lebih mengedepankan kemutqinan dan kualitas kelancaran hafalan. Berbeda 

dengan pondok pesantren lainnya yang pada umum nya mengadakan inovasi serta 

pembaharuan terhadap metode pembelajarannya, tidak memberikan batasan waktu 

program pendidikan dan lebih mengkhususkan program menghafal Al-Qur‟an 

                                                             
5
 Muhammad Bin Ismail Al-Bukhoriy, Kitab : “ Al-Jami’ As-Shahih Al-Musnad “, No. 

6216 (Cairo: Al-Maktabati As-Salafiyah, 1400 H.) 
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secara mutqin yang biasa di sebut prorgram takhassus. 

Selain jenjang pendidikan tersebut, Pondok Pesantren Al-Imam Al-Jazary 

membuka Program Pendidikan Diniah Formal. Program lainnya yang merupakan 

ciri khas kepesantrenan seperti Bahasa Arab dan Kajian Kitab. Sedangkan untuk 

mengembangkan bakat dan minat para santri maka Pondok Pesantren Al-Imam 

Al-Jazary memberikan program pengembangan diri atau lebih dikenal istilah 

ekstrakurikuler. Hal ini dalam rangka menjaga keseimbangan antara aspek 

keilmuan dan aspek amaliyah yang selanjutnya dapat diaplikasikan dalam 

kehidupan nyata yang menjadi ciri khas pesantren. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran Tahfidzul Qur‟an memiliki ruang 

khusus tersendiri, dimana Tahfidzul Qur‟an merupakan ciri khas kepesantrenan 

dan pelaksanaan metode pembelajaran Tahfidzul Qur‟an sebagai salah satu upaya 

untuk menjaga Alquran. Adapun metode yang digunakan santri Pondok Pesantren 

Tahfidzul Qur‟an Al-Imam Al-Jazary dalam menguatkan hafalannya, yaitu 

metode sima’an, yang dimana ini salah satu metode tahfidzul qur‟an unggulan 

bahkan menjadi ciri khas pondok pesantren tersebut. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dengan mengangkat judul 

”Efektifas Metode Sima’an Terhadap Penguatan Hafalan Qur‟an Santri Pondok 

Pesantren Al-Imam Al-Jazary Kabupaten Takalar”. 
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B. Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana pelaksanaan metode sima‟an dalam penguatan hafalan Qur‟an 

santri di Pondok Pesantren Al-Imam Al-Jazary Kabupaten Takalar? 

2. Bagaimana Efektivitas Metode Sima’an Dalam Penguatan Hafalan Qur‟an 

Santri Pondok Pesantren Al-Imam Al-Jazary Kabupaten Takalar? 

3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan metode Sima’an 

Terhadap Penguatan Hafalan Qur‟an Santri Pondok Pesantren Al-Imam 

Al-Jazary Kabupaten Takalar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui pelaksanaan  Metode Sima’an Terhadap Penguatan 

Hafalan Qur‟an Santri Pondok Pesantren Al-Imam Al-Jazary Kabupaten 

Takalar. 

2. Untuk mengetahui Efektivitas Metode Sima’an Terhadap Penguatan 

Hafalan Qur‟an Santri Pondok Pesantren Al-Imam Al-Jazary Kabupaten 

Takalar. 

3. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat 

pelaksanaan Metode Sima’an Terhadap Penguatan Hafalan Qur‟an 

Santri di Pondok Pesantren  Al-Imam Al-Jazary Kabupaten Takalar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Dari segi teori kependidikan: memperkaya pemikiran dan memperluas 

pemahaman tentang metode pembelajaran Al-Quran terkhusus di metode 
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sima’an. 

2. Dari segi praktek kependidikan memberikan informasi kualitatif tentang 

metode pembelajaran Al-Qur‟an yang efektif dalam bidang pendidikan 

yang sebaiknya diaplikasikan oleh guru dalam menjalankan aktifitas 

tanggung jawab kesehariannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Efektifitas Metode Pembelajaran 

 

 Para pengamat pendidikan berpendapat bahwa efektif berarti ada efeknya 

(akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarabnya, dapat membawa 

hasil dalam pelaksanaaan suatu pekerjaan.
6
 Jadi, berdasarkan pengertian diatas 

efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas 

dengan sasaran yang dituju sehingga memberikan hasil yang tepat. Selain itu, 

efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi usaha ataupun kependidikan 

berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan 

tujuan operasional. Efektivitas sangat berkaitan dengan terlaksananya semua tugas 

pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi dari anggota, 

Sedangkan Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan 

oleh pendidik dalam mengadakan hubungan dengan peserta didik pada saat 

berlangsungnya proses pembelajaran. Dengan demikian, metode pembelajaran 

merupakan alat untuk menciptakan proses pembelajaran yang diharapkan. 

 Dengan demikian efektifitas metode pembelajaran ialah bagaimana 

keberhasilan melaksanakan proses pembelajaran yang tercapai tujuannya, 

ketepatan waktu dan adanya partisipasi anggota dengan menggunakan metode-

metode yang berkaitan denagn pembelajaran demi terwujudnya pembelajaran 

yang mampu memberikan atau menambah informasi dan pengetahuan baru bagi 

                                                             
6
 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis-Konsep Strategi dan Implementasi, (Bandung: PT 

RMJ Rosdakarya, 2006), h. 82 
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siswa dengan baik. 

 

B. Pengertian Metode Simaan 

 

Kata sima’an dalam kamus al-Munawwir, akar katanya berasal dari 

bahasa arab  ًَسٍمَع ,َسْمًع, َوَسْمًغ, َوَمْسَمع yang mempunyai arti mendengarkan
7
, akan 

tetapi kata sima’an lebih diakrabi dengan kata semaan. Menurut kamus Mu‟jam 

Al-Muqayis Al-Lugah bahwa kata  ََسٍمع berasal dari tiga huruf, sien, mim dan „ain 

ketiganya dalam satu kata yang diartikan sebagai mendengar, adalah sesuatu 

dengan telinga orang dan setiap orang memiliki telinga, mengatakan bahwa saya 

mendengar hal yang didengar dan mendengar ingatan yang indah dikatakan telah 

pergi. Dia mendengarnya diantara orang-orang yaitu reputasinya. Nanti ditengah 

barat, di dalamnya dibuat tali untuk mengatur ember. Kata penyair dan kita 

koreksi kecendurannya.
8
 

Adapun secara istilah sima‟an ialah suatu tradisi membaca dan 

mendengarkan Al-Qur‟an secara bilghoib (tidak melihat Al-Qur‟an) atau 

binnadzor (melihat Al-Qur‟an) yang biasa dilakukan di masjid dan di pesantren 

pada umumnya. 

Sima‟an dijadikan sebagai metode penghafal Al-Qur‟an yang biasanya 

berkumpul minimal dua orang atau lebih membacakan ayat Al-Qur‟an tanpa 

melihat teks ayat sementara yang lain mendengarkan serta menyimak. Pendengar 

sangat bermanfaat dalam metode ini, karena ia bisa melakukan koreksi atau 

                                                             
7
 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 

659.  
8
 Abu Husain Ahmad Faris Ibnu Zakaria, Mu’jam al-Muqayis al-Lugah, Juz. 3 (Cairo: 

Darul al-Fikri, 1994), h. 102.  
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membenarkan jika pelantunan ayat Al-Qur‟an itu membacanya salah dan 

pahalanya pun berlipat ganda, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. : 

َْا َكاََْث نَُّ َُٕساً   ٍْ جاَلَ َي َٔ ِ جَعَانَٗ ُكحَِة نَُّ َحَسَُةٌ ُيَضاَعفَةٌ ،  َع إنٗ آيٍَة يٍ ِكحَاِب َّللاَّ ًَ ٍِ اْسحَ َي

َو اْنِقيَاي ْٕ (ئ ٔ احًذانثخا س ) سِِٔة يَ  

Artinya : 

“Barangsiapa mendengarkan (dengan sungguh-sungguh) ayat dari 

Alquran, dituliskan baginya kebaikan yang berlipat ganda dan 

barangsiapa membacanya adalah baginya cahaya pada hari Kiamat." 

(HR Bukhari dan Imam Ahmad).
9
 

Sebaliknya bagi sipembaca sangat mudah dan cepat untuk menemukan 

kesalahan dalam membacakan Al-Qur‟an sehingga sipembaca bisa 

memperbaikinya. Dari segi aspek ta‟rifnya kegiatan simaan adalah kegiatan 

mendengarkan Al-Qur‟an secara berjama‟ah atau bersama-sama seperti 

melakukan ibadah salat wajib secara berjama‟ah dan salat sunnah yang lainnya.
10

 

1. Sejarah Sima’an 

 

Simaan yaitu menyimak bacaan Al-Qur‟an orang lain. hanya saja, semaan 

dinilai lebih sederhana karena hanya sekedar membaca dan menyimak, tanpa ada 

kajian untuk mendalami dan memahami isi kandungannya. Semaan/sima‟an ini 

terinspirasi dari firman Allah swt. dalam QS. al-A‟raf /7:204 :  

 

 

                                                             
9 Muhammad Nasir Ad-Dinu Al-Bani, “Silsilati Al-Hadits Ad-Doi’fa Wal Maudu’ah”, No. 

556 (Darul Ma‟arif) 
10

 Nuonline, Semaan, https://nu.or.id/post/read/40612/semaan, diakses 05 Juli 2022.

  

https://nu.or.id/post/read/40612/semaan
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َِْص  اَ َٔ ا نَّ  ْٕ عُ ًِ ٌُ فَاْسحَ اِرَا قُِشَئ اْنقُْشٰا َٔ ٌَ ْٕ ًُ ا نَعَهَُّكْى جُْشَح ْٕ  حُ

Terjemahan: 

“Jika dibacakan Al-Qur‟an, dengarkanlah (dengan saksama) dan 

diamlah agar kamu dirahmati.”
11

 

Tradisi sima’an Al-Qur‟an yang diselenggarakan masyarakat saat ini, 

bukanlah tradisi yang baru, dilihat dari sejarahnya, bahwasanya sima‟an telah 

dipraktekkan pada zaman Rasulullah dan sahabat tradisi ini sudah telah 

berlangsung. Bahkan majelis Khatmul Al-Qur‟an biasanya dijadikan sebagai 

sarana dakwah. Sahabat Abu Musa al-Asy‟ari merupakan sosok sahabat memiliki 

suara merdu dan ahli membaca Al-Qur‟an. Beliau merupakan orang pertama yang 

memiliki insiatif membentuk majelis Qur‟an di rumahnya sendiri. Majelis Al-

Qur‟an ini pun dihadiri oleh Rasulullah SAW. pun dibuat takjub dengan suara 

bacaanAl-Qur‟an yang dibacakan oleh Abu Musa al-As‟ari. Sampai-sampai ia 

memberikan pujian kepadanya dengan mengatakan, “Sesungguhnya Abu Musa 

membaca Al-Qur‟an dengan kemerduan suara yang dimiliki oleh Daud as.” 

Diceritakan bahwa Rasulullah bukan hanya sekali menghadiri majelis al- 

Qur‟an yang diselenggarakan Abu Musa al-Asyari. Diceritakan suatu malam 29 

Rasulullah mendengarkan Al-Qur‟an yang dibacakan oleh Abu Musa al-Asy‟ari. 

Karena terpikat bacaanya Rasulullah pun pulang larut malam. Sesampainya di 

rumah, Aisyah menanyakan mengapa dia pulang larut malam. Pada saat itu 

Rasulullah menjawab bahwa ia terpikat dengan suara merdu Abu Musa yang 

membaca Al-Qur‟an semerdu Nabi Daud. Semasa hidupnya, Rasulullah SAW. 

                                                             
11

 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahan., hal. 176.  
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juga suka mendengarkan (sima‟an) bacaan Al-Qur‟an yang dibacakan 

sahabatnya. Salah satunya adalah sahabat Abdullah bin Mas‟ud. Suatu hari, 

bacakanlah al-Qur‟an untukku,” ia pun menjawab, “Duhai Rasul, apakah pantas 

aku membacannya untukmu sedangkan Al-Qur‟an itu diturunkan Allah 

kepadamu? Rasulullah saw. menjawab, “aku senang mendengarkan Al-Qur‟an 

dari orang lain”. (HR. Bukhari). 

Syaikh Abu Zakariyah Yahya bin Syaraf an-Nawawi dalam kitab al-

Az|kar menyebutkan bahwa Abdullah bin Abbas semasa hidupnya beliau 

memerintahkan seseorang untuk mengawasi orang-orang membaca Al-Qur‟an di 

masjid Nabawi. Jikaada orang yang mengkhatamkan Al-Qur‟an, lelaki itu 

memberitahu Abdullah bin Abbas dan beliau pun berangkat Khatmul al-Qur‟an 

orang tersebut. 

Kegiatan kumpul-kumpul dalam rangkah sima‟an adalah suatu tradisi 

yang bagus dan mulia, sebab adanya tradisi ini bias menjadi dakhwah Al-Qur‟an 

kepada masyarakat luas. Terlebih bagi orang yang jarang membaca Al Qur‟an. 

Setidaknya adanya tradisi tersebut seorang bisa ikut mendengarkannya, ikut 

mendapat hidayah dari Allah swt. dan mendapatkan pahala yang berlipat.
12

 

2. Pelaksanaan Sima’an 

 

Sima’an dalam metode hafalan Al-Qur‟an memiliki cara kerja sendiri 

dalam proses menghafal al-Qur‟an. Dalam melakukan aktifitas sima‟an itu juga 

banyak bervariansi baik dilakukan masyarakat maupun yang terstruktur program 

                                                             
12

 Muhammad Misbah, “Melestarikan Tradisi Tadarrus dan semaan Al-Qur‟an” , Majalah 

Qur’an, no. 1(Januari-Maret,2016), h. 32-34. 
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di pondok pesantren. Dengan demikian, pelaksanaan sima‟an yaitu 

memperdengarkan hafalan Al-Qur‟an kepada orang lain untuk memastikan 

benarnya bacaan lafaz Al-Qur‟an yang dihafalkan saat proses menghafal dan agar 

hafalan lebih berkesan di fikiran.
13

 

Pelaksanaan metode simaan bukan hanya dilakukan ditempat-tempat 

tertentu seperti di masjid,akan tetapi biasa juga dilakukan dimanapun dan 

kapanpun selama tempat itu bersih dan tidak dimakruhkan dalam membaca Al-

Qur‟an. Waktu pelaksanaan metode simaan pun tidak ditentukan kecuali sudah 

menjadi program yang tealh diatur seperti di pondok pesantren. Simaan dilakukan 

sekurang-kurangnya atas dua orang alangkah lebih baiknya klaw lebih dari dua 

orang dan salah seorang dari ustadz/ustadzah yang telah menjadi instruktur proses 

menghafal Al-Qur‟an. 

Proses sima’an dilakukan dengan dengan cara mempersiapkan dua orang 

santri, satu santri lain berhadapan dengan satu santri lainnya. Kemudian dua 

orang santri nanti akan saling bergantian menghafalkan Al-Qur‟an dan saling 

menyimak. Misalnya santri A menghafalkan bacaannya lalu santri B yang 

menyimak sampai menyeleseikan hafalannya yang telah mereka tentukan atau 

yang telah diprogramkan di pondok pesantrenKegiatan simaan yang dilakukan 

atas banyak orang, proses/tahapannya tidak jauh beda dengan yang dilakukan 

pleh kedua santri tersebut. Penyimak yang lebih banyak lebih dapat melakukan 

kegiatan simaan denhggan efektif disbanding hanya satu penyimak karena 

                                                             
13

 Holisatul Fajriyah, “Kegiatan Sima’an Al-Qur‟an Sebagai Sarana Meningkatkan Hafalan 

Santri Tahfidz Putri Di Pondok Pesantren Al-Qur‟aniyy Mangkuduyan Surakarta”, Skripsi, (Jawa 

Tengah Fak. Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), h. 6. 
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terkadang kurang teliti ketika mengoreksi kesalahan santri yang sedang 

membacakan hafalannya.  

3. Kelebihan Dan Kekurangan Metode Sima’an 

 

Adapun kelebihan dari metode sima’an dalam Tahfidzul Qur‟an adalah 

sebagai berikut: 

a. Terjadi hubungan erat antara kyai dan santri 

b. Saran dan kritikan akan lebih jelas karena berhadapan langsung 

dengan santri-santri lain dan kyai. 

c. Kyai dapat mengetahui secara pasti kualitas hafalan santrinya 

d. Kyai lebih mudah membedakan santri yang memiliki IQ rendah dan 

IQ tinggi dalam menghafalkan Al-Qur‟an. 

4. Manfaat Metode Sima’an 

 

Adapun manfaat metode sima’an bagi santri adalah sebagai berikut: 

a. Menjaga Hafalan 

Metode menghafal sima’an dapat menjaga hafalan seorang santri. 

Karena dengan metode ini santri akan menjadi terbiasa untuk terus 

mengulang-ulang hafalannya. 

b. Memotivasi Muroja’ah 

Metode sima’an juga dapat memotivasi santri untuk terus 

melaksanakan muroja‟ah. Karena akan sangat disayangkan ketika seorang 

santri sudah hafal beberapa juz, tapi tidak simurojaahkan.  

c. Mengetahui Bacaan Yang Benar Dan Kerancauan Bacaan 
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Karena metode sima‟an ini dilaksanakan berkelompok dan di 

dampingi langsung oleh seorang guru atau kyai yang sudah lebih paham 

dibidang tersebut, maka jika ada santri yang salah dalam bacaan bias 

langsung diperbaiki. 

d. Mendapat Pahala D an Berkah 

Pendengar sangat bermanfaat dalam metode ini, karena ia bisa 

melakukan koreksi atau membenarkan jika pelantunan ayat Al-Qur‟an itu 

membacanya salah dan pahalanya pun berlipat ganda, sebagaimana sabda 

Rasulullah SAW. : 

َْا َكاَََْث   ٍْ جاَلَ َي َٔ ِ جَعَانَٗ ُكحَِة نَُّ َحَسَُةٌ ُيَضاَعفَةٌ ،  ٍْ ِكحَاِب َّللاَّ َع إنٗ آيٍَة ِي ًَ ٍِ اْسحَ َي

(ثخاسئ ٔ احًذانسِٔ ة )نَُّ َُٕساً يََٕو اْنِقيَاي  

Artinya : 

“Barangsiapa mendengarkan (dengan sungguh-sungguh) ayat dari 

Alquran, dituliskan baginya kebaikan yang berlipat ganda dan 

barangsiapa membacanya adalah baginya cahaya pada hari 

Kiamat." (HR Bukhari dan Imam Ahmad).
14

 

Bagi sipembaca sangat mudah dan cepat untuk menemukan 

kesalahan dalam membacakan Al-Qur‟an sehingga sipembaca bisa 

memperbaikinya. 

C. Pengertian Tahfidzul Qur’an 

 

   Tahfidz yang berarti menghafal, menghafal dari kata dasar hafal yang dari 

bahasa arab hafidza - yahfadzu – hifdzan. Jadi Tahfidz artinya menghafal dan 

dapat di artikan sebagai proses pengulangan suatu pelajaran, baik dengan 

membaca, maupun mendengar.  

                                                             
14 Muhammad Nasir Ad-Din Al-Baniy, op.cit, no.528 
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Sedangkan menurut Abdul Aziz Rauf definisi menghafal adalah “proses 

mengulang sesuatu baik dengan membaca atau mendengar.” Pekerjaan apapun 

jika sering diulang, pasti menjadi hafal ”. 

 Pengertian Al-Qur‟an secara bahasa ialah berasal dari bahasa arab qaroaa 

– yaqrou – quranan yang artimya adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca 

berulang-ulang, Menurut istilah Al-Qur‟an ialah suatu mukjizat Rasulullah SAW. 

Yang diberikan oleh Allah SWT. lewat perantara malaikat jibril yang diturunka 

secara berangsur-angsur untuk menjadi pedoman bagi ummat manusia khusus nya 

ummat islam yang ada di muka bumi ini. 

 Sedangkan menurut Seikh Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani, Al-

Qur‟an adalah kitab yang menjadi mukjizat yang diurunkan kepada nabi 

Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf dan disampaikan secara mutawatir. 

 Para ahli memiliki definisi tersendiri, tetapi defenisi mereka semua tetap 

membenarkan Al-Qur‟an dalam hal apapun. Dan sesuai dengan tingkat 

pengetahuan mereka terhadap Al-Qur‟an. 

 Setelah melihat definisi menghafal dan Alquran di atas dapat 

disimpulkan bahwa Tahfidz Qur‟an adalah proses untuk memelihara, menjaga dan 

melestarikan kemurnian Alquran yang diturunkan kepada Rasulullah saw di luar 

kepala agar tidak terjadi perubahan dan pemalsuan serta dapat menjaga dari 

kelupaan baik secara keseluruhan maupun sebagiannya.  

1. Metode-Metode Dalam Menghafalkan Al-Qur‟an 

Kesulitan menghafal Alquran bukan perkara gampang, apabila tidak 

didasari niat karena Allah. Banyak metode menghafal Alquran yang cepat dan 
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mudah seperti, membaca sebanyak 20 kali, mushafnya jangan ganti-ganti, jika 

ayatnya panjang penggal menjadi beberapa bagian.
15

 

Ada istilah-istilah yang lazim digunakan di lingkungan pesantren tahfidz 

dan merupakan bagian dari cara atau metode dalam proses tahfidz. Namun 

demikian, dalam penerapannya bisa berbeda antara pesantren satu dengan yang 

lainnya, atau ada juga diantaranya yang tidak menerapkan cara tersebut. Istilah- 

istilah tersebut yaitu:  

a. Nyetor, Istilah ini digunakan dalam rangka mengajukan setoran baru 

ayat- ayat yang akan dihafal. Caranya, para santri menulis jumlah ayat 

atau lembaran yang akan dihafalkan pada alat khusus, bisa berupa 

blangko atau alat lainnya, yang telah pojok sesuai yang dikehendaki 

santri. 

b. Muraja’ah, Proses menghafal ayat yang dilakukan para santri dengan 

mengulang ulang materi hafalan yang telah disetorkan, proses ini 

dilakukan secara pribadi. 

 

c. Mudarasah, Saling memperdengarkan hafalan (bil-ghaib) atau bacaan 

(bin-nazar) antara sesama santri dalam kelompok juz pada satu 

majelis. Cara ini dapat dilakukan secara bergantian per ayat atau 

beberapa ayat sesuai yang disepakati oleh pengasuh. 

d. Sima’an, Saling memperdengarkan hafalan (bil-ghaib) atau bacaan 

(bin- nazar) secara berpasangan (satu menghafal atau membaca, satu 

                                                             
15

 Aulia Astuti Yusuf, Skripsi: “Efetifitas Metode Pembelajaran Thafidzul Qur’an 

Terhadap Perkembangan Hafalan Santri Pondok Pesantren Nahdhatul Ulama Kabupaten 

Maros”(Makassar: UMM,2020), Hal. 11. 
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menyimak) dengan cara bergantian dalam kelompok juz. 

e. Takraran (Takrir),Menyetorkan atau memperdengarkan materi 

hafalan ayat-ayat sesuai dengan yang tercantum dalam 

Ngeloh/Saba/Setoran dihadapan pengasuh dalam rangka men-tahqiq 

atau memantapkan hafalan dan sebagai syarat dapat mengajukan 

setoran hafalan yang baru. Takraran biasanya dilakukan tidak hanya 

pada hafalan ayat-ayat yang tercantum dalam satu setoran, akan tetapi 

juga dilakukan pada beberapa setoran sebelumnya. 

f. Talaqqi, Proses memperdengarkan hafalan ayat-ayat Alquran secara 

langsung di depan guru. Proses ini lebih dititik beratkan pada bunyi 

hafalan. 

g. Musyafahah, Proses memperagakan hafalan ayat Alquran secara 

langsung di depan guru yang tidak jauh beda dengan metode talaqqi. 

Proses ini lebih dititik beratkan pada hal-hal yang terkait dengan ilmu 

tajwid, seperti makharijul huruf. Antara talaqqi dan musyafahah 

sebenarnya sama dan dilakukan secara bersamaan dalam rangka men-

tahqiq-kan hafalan santri kepada gurunya. 

h. Bin-Nazar, Membaca Al-Qur‟an dengan melihat teks, proses ini 

dilakukan dalam rangka mempermudah proses menghafal Alquran dan 

biasanya dilakukan bagi santri pemula. Kelancaran dan kebaikan 

membacanya sebagai syarat dalam memasuki proses tahfiz. 

i. Bil-Ghaib, Pengusaan seseorang dalam menghafal ayat-ayat Al-
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Qur‟an tanpa melihat teks mushaf.
16

  

2. Keutamaan Menghafal Al-Qur‟an 

 

Inilah diantara keutamaan menghafal Alquran: 
 

a. Mendapat kedudukan yang tinggi dalam pandangan Allah. Seorang 

penghafal Al-Qu‟ran sudah pasti cinta kepada Kalamullah. Allah 

mencintai mereka yang cinta kepada kalam-Nya.  

Dari Abdillah bin Amr bin „Ash dari Nabi Muhammad Shallallahu 

„Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Akan dikatakan kepada shahib 

Al Qur‟an, “Bacalah dan naiklah serta tartilkan sebagaimana engkau 

dulu mentartilkan Al-Qur‟an di dunia, sesungguhnya kedudukanmu di 

akhir ayat yang kau baca.” (HR. Abu Daud dan Turmudzi). 

 

b. Penghafal Al-Qur‟an akan meraih banyak sekali pahala. Bisa 

digambarkan, jika setiap huruf yang dibaca seorang mendapatkan 10 

pahala, jumlah huruf Alquran (sebagaimana disebutkan Imam Sayuthi 

dalam al-Itqan) adalah 671.323 huruf maka bisa dibayangkan berapa 

juta pahala yang dihasilkan ketika seorang penghafal Alquran 

berulang kali membaca ayat- ayat Al-Qur‟an. 

c. Penghafal Alquran yang menjunjung nilai-nilai Al-Qur‟an dijuluki 

dengan “Ahlullah” atau keluarga Allah atau orang yang dekat dengan 

Allah. 

Nabi Muhammad saw pernah menyegerakan penguburan sahabat yang 

meninggal dalam perang uhud, yang hafalannya lebih banyak daripada lainnya. 

Ini penghargaan bagi mereka yang hafal Alquran. 

                                                             
16

 Ahmad Lutfy, Metode Tahfidz Al-Qur’an, Jurnal Holistik Vol 14 Number 02, 

2013/1435 H, h. 162 
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d. Karena Alquran adalah kitab “Mubarak” yang penuh berkah atau 

tempat menumpuknya kebaikan.
17

 

e. Penghafal Al-Qur‟an akan memakai mahkota kehormatan. 

3. Hukum Menghafal Al-Qur‟an 

 

Mengenai hukum menghafal Al-Qur‟an, apakah hukumnya wajib atas 

semua umat? Apakah wajib atas sebagiannya saja?.Dalam hal ini para ulama 

menegaskan bahwa menghafal Al-Qur‟an jangan sampai terputus jumlah 

(bilangan) tawattur di dalamnya, sehingga tidak dimungkinkan untuk penggantian 

dan pengubahan. Apabila di antara kaum ada yang sudah melaksanakannya, maka 

bebaslah beban yang lainnya, tetapi jika tidak ada sama sekali, maka berdosalah 

semuanya. Al-Qur‟an adalah kitab suci bagi pemeluk agama Islam, sebagai 

pedoman hidup dan sumber-sumber hukum, tidak semuanya manusia sanggup 

menghafal dan tidak semua kitab suci dapat dihafal kecuali kitab suci Al-Qur‟an 

dan hamba-hamba terpilihlah yang sanggup menghafalkannya.
18

 Sebagaimana 

firman Allah SWT dalam QS.  Fatir (35) ayat 32 yaitu: 

ٍَ اْصَطفَْيَُا َسثَُْا اْنِكٰحَة انَِّزْي ْٔ َ ُْٓى َساتٌِقٌۢ  ثُىَّ ا ُْ ِي َٔ ْقحَِصٌذ ۚ ُْٓى يُّ ُْ ِي َٔ ۚ ّٖ ْى َظاِنٌى نَُِّْفِس ُٓ ُْ ًِ ٍْ ِعثَاِدََۚا فَ ِي

ِ ٰۗرِنكَ  ٌِ َّللاه َٕ اْنفَْضُم اْنَكثِْيُشۗ  تِاْنَخْيٰشِت تِِاْر ُْ 

 Terjemahnya : 

“Kemudian Kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih 

di antara hamba-hamba kami, lalu diantara mereka ada yang menzalimi 

diri sendiri, ada yang pertengahan dan ada (pula) yang lebih dahulu 

berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia 

yang besar.”
19

 

                                                             
17 K.H.Ahsan Sakho Muhammad, Menghafalkan Al-Qur’an (Jakarta Selatan: PT. Qaf Media 

Kreativa,2017) h. 27-33
 

18
 Muhaimin Zen, Tata Cara/Problematika Menghafal Al-Qur’an dan Petunjuk- 

Petunjuknya, (Jakarta: Pustaka Al-Husna,1985), hal.35 
19

 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahan, hlm.438. 
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Al-Qur‟an sebagai dasar hukum Islam dan pedoman hidup umat, di 

samping diturunkan kepada hambanya yang terpilih, Al-Qur‟an diturunkan 

melalui Ruhul Amin Jibril AS dengan hafalan yang berangsur-angsur sesuai 

dengan kebutuhan umat di masa itu dan di masa yang akan datang, selama 22 

tahun 2 bulan dan 22 hari Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Al-Qur‟an 

dari Allah SWT melalui Jibril tidak melalui tulisan melainkan dengan lisan 

(hafalan). Hal ini telah dibuktikan dengan firman Allah QS. al-A‟la (87) ayat 6-7 

yaitu: 

 ۖ ٓٗ ّٗ يَعْ اَِّلَّ َيا شَ  ٦َسُُْقِشئَُك فاََل جَُْٰس ُ ۗاََِّ ٗۗ ۤاَء َّللاه َيا يَْخٰف َٔ َش  ْٓ  هَُى اْنَج

 Terjemahnya : 

“Kami akan membacakan (Al-Qur‟an) kepadamu (Nabi Muhammad) 

sehingga engkau tidak akan lupa, kecuali jika Allah menghendaki. 

Sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi”.
20

 

 

Dari ayat tersebut jelaslah bahwa Al-Qur‟an diturunkan bukan dengan 

tujuan namun hafalan. Dari uraian ayat tersebut tidak ada yang menunjukkan 

perintah tentang menghafal Al-Qur‟an karena ayat-ayat itu menunjukkan kalam 

ikhbar bukan kalam insya. Oleh karena itu menghafal Al-Qur‟an bukan kewajiban 

umat. Namun bila dilihat dari segi positif dan kepentingan umat Islam maka 

sangat diperlukan adanya para penghafal Al-Qur‟an sebagai penjaga keaslian Al-

Qur‟an yang menjadi sumber pedoman hidup umat Islam. Oleh karena itu dasar 

bagi orang-orang yang menghafal Al-Qur‟an adalah: 

a. Memang Al-Qur‟an itu diturunkan secara hafalan. 

b. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. 

                                                             
20 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahan, hlm.591. 
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c. Melaksanakan anjuran Nabi Muhammad SAW.
21

 

Atas dasar ini para ulama‟ dan Imam Abu Abbas Ahmad bin Muhammad 

Ajjurjani berkata dalam kitab As-Syafi‟i bahwa hukum menghafal al-Qur‟an 

adalah fardhu kifayah. Seperti apa yang dikatakan Imam Badruddin Muhammad 

bin Abdullah Azzarkasyi dalam kitab Al-Burhan Fii Ulumil Qur‟an juz 1 halaman 

457, begitu pula memeliharanya wajib bagi setiap umat. Lebih lanjut Imam 

Asyikh Muhammad Makki Nashir mengatakan:  

   “sesungguhnya menghafal Al-Qur‟an di luar kepala hukumnya fardhu kifayah”.  

Dengan demikian jelaslah bahwa hukum menghafal Al-Qur‟an adalah 

fardhu kifayah yang artinya jika sebagian kaum muslimin ada yang melakukannya 

maka gugurlah kewajiban muslim lainnya, akan tetapi jika kaum muslimin tidak 

ada satupun yang melakukannya maka berdosalah seluruh kaum muslimin. 

4. Syarat Menghafal Al-Qur‟an 

 

a. Mampu mengosongkan benaknya dari pikiran-pikiran dan teori-teori, 

atau permasalahan yang sekiranya akan mengganggu. 

b. Harus membersihkan diri dari segala sesuatu perbuatan yang 

kemungkinan dapat merendahkan nilai studinya, kemudian menekuni 

secara baik dengan hati terbuka, lapang dada dan dengan tujuan yang 

suci. 

c. Niat yang ikhlas, Niat adalah syarat yang paling penting dan paling 

utama dalam masalah hafalan Al-Quran. Sebab, apabila seseorang 

melakukan sebuah perbuatan tanpa dasar mencari keridhaan Allah 

                                                             
21 Ibid. hal. 35 
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semata, maka amalannya hanya akan sia-sia. Ikhlas merupakan 

merupakan landasan pokok dari berbagai macam ibadah.
22

 

Muhammad Mahmud Abdullah mendefinisikan ikhlas dengan, 

“Mengarahkan seluruh perbuatan hanya karena Allah serta mengharap 

keridaan-Nya tanpa ada sedikit pun keinginan mendapat pujian 

manusia”
23

 

d. Memiliki keteguhan dan kesabaran, keteguhan dan kesabaran 

merupakan faktor yang sangat penting bagi orang yang sedang dalam 

proses menghafal Al-Qur‟an. 

e. Istiqomah, yang dimaksud istiqomah yaitu konsisten terhadap 

hafalannya. Seorang penghafal Al-Qur‟an harus senantiasa menjaga 

efisiensi waktu, berarti seorang penghafal akan menghargai waktu 

dimanapun dan kapanpun saja waktu luang. Seorang penghafal Al-

Qur‟an harus bisa istiqomah, baik istiqomah dalam proses menghafal 

maupun muraja’ah. Keduanya harus seimbang, prinsipnya tiada hari 

tanpa menghafal dan muraja’ah.
24

 

f. Menjauhkan diri dari maksiat dan sifat-sifat tercela. 

g. Mampu membaca dengan baik, sebelum penghafal Al-Qur‟an 

memulai hafalannya, hendaknya penghafal mampu membaca Al-

Qur‟an dengan baik dan benar, baik dalam tajwid maupun makharij al-

                                                             
22

 Ahmad Salim Badwilan, Cara Mudah Bisa Menghafal Al-Qur’an, (Jogjakarta: Bening, 

2010), h.21 
23 Achmad Yaman Syamsudin, Lc. Cara Mudah Menghafal Al-Qur’an. (Solo: Insan 

Kami, 2007), h. 42 
24

 Wiwi Alawiyah Wahid, Cara cepat Menghafal Al-Qur’an. (Yogyakarta: Diva Press, 

2012) h. 72 
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hurufnya , karena hal ini akan mempermudah penghafal untuk 

melafazkannya dan menghafalkannya.
25

 

h. Menggunakan satu mushaf saja untuk menghafal. Syarat ini 

merupakan salah satu perkara yang dapat membantu menghafal Al-

Qur‟an. Penjelasannya, seseorang biasa menghafal melalui 

penglihatannya sebagaimana dia biasa menghafal melalui 

pendengarannya. Letak ayat-ayat di dalam mushaf akan terekam di 

dalam ingatan seiring dengan banyaknya membaca dan melihat 

mushaf yang sama.
26

 

i. Menguatkan hafalan sebelum beralih ke hafalan baru, salah satu cara 

ampuh untuk menguatkan hafalan ialah dengan cara terus menerus 

mengulagi hafalan di waktu senggang. 

D. Penguatan Hafalan  

Penguatan hafalan merupakan proses mengikat hafalan Qur‟an kedalam 

ingatan kita sampai lancar atau mutqin (tanpa kesalahan). Mengikat hafalan Al-

Qur‟an kedalam ingatan kita ialah suatu kewajiban pagi penghafal Qur‟an, karena 

hafalan Al-Qur‟an ibarat seekor unta yang diikat sebagaimana hadits Rasulullah 

SAW. :  

ُل هللاِ  ْٕ ٌَّ َسسُ َ ًُٓاَ أ َش َسِضَي هللاُ َعُْ ًَ ٍِ ُع ٍْ اَْت ثَِم اإِلتِِم  -ملسو هيلع هللا ىلص-َع ًَ ٌِ َك قاََل : إًَّاَ َيثَُم َصاِحِة اْنقُْشآ

َْثَْث ̣  ا رَ َٓ ٌْ أْطهَقَ إ َٔ ا،  َٓ ا أْيَسَك َٓ ََْذ َعهَْي ٌْ َعا عَقَّهَِة، إ ًُ (ٖ ٔ يسهى خاسثانسِٔ ) ان  

Artinya: 
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 Raghib al-Sirjani, Cara Cerdas Menghafal Al-Qur’an, (Solo: Aqwan, 2007) h.63 
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Proses pembelajaran 

Tahfidzul Qur‟an 
   Penerapan 

metode 
Sima’an 

   Hafalan yang kuat Kelancaran dalam  
memuroja‟ah  hafalan 

Qur‟an 

 

“ Sesungguhnya orang yang menghafalkan Al-Qur‟an adalah bagaikan 
seekor unta yang diikat. jika diikat, unta tidak akan lari. Dan apabila 

dibiarkan tanpa ikat, maka dia akan pergi.” (HR. Bukhari  dan Muslim )
27

 

 

 

Menguatkan hafalan Qur‟an memang butuh waktu meluangkan waktu 

agar hafalannya tetapterjaga dan melekat dalam jiwanya. Sebab menghafal Al-

Qur‟an bisa dilakukan di waktu luang sedangkan menjaganya butuh meluangkan 

waktu. Ibarat sebuah bangunan yang sudah berdiri tegak butuh pemeliharaan dan 

penjagaan selama-lamanya agar tetap kokoh dan tidak roboh. Demikian pula 

hafalan Al-Qur‟an, butuh waktu seumur hidup untuk menjaganya agar hafalan 

tidak lupa dari memori ingatan. 

E. Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses menghafal Al-Qur‟an dengan menggunakan atau menerapakan 

metode Sima’an akan menghasilkan kelancaran dalam memuroja‟ah atau 
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mengulangi hafalan Al- Qur‟an, hal ini dikarenakan metode sima’an merupakan 

metode yang berorientasi kepada santri, metode yang menciptakan proses 

mpenguatan hafalan santri secara aktif. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Menurut jenisnya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana 

peneliti harus melibatkan diri mereka sebagai instrumen, mengikuti data. Dalam 

upaya mencapai wawasan imajinatif ke dalam dunia responden, peneliti 

diharapkan fleksibel dan reflektif tetapi tetap mengambil jarak. Pada hakikatnya 

penelitian kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan antara lain. 

Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan 

kenyataan jamak. Kedua, metode ini meyajikan secara langsung hakikat 

hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih 

dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan 

terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.
28

 

Jadi penelitian kualitatif adalah penelitian yang akan menghasilkan 

kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan menghasilkan 

data yang berupa angka-angka. Jika ditinjau dari sudut kemampuan dan 

kemungkinan penelitian dapat memberikan informasi atau penjelasan, maka 

penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. 

Oleh karena itu, hasil dari pada penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan suatu gambaran yang utuh dan terorganisasi dengan baik tentang 
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komponen- komponen tertentu, sehingga dapat memberikan kevalidan dari hasil 

penelitian. 

2. Pendekatan Penelitian 
 

Secara metodologis dan substansi, penelitian dilaksanakan dengan metode 

pendekatan studi rasionalistik yang dikaitkan dengan paradigma naturalistik.  

Metode pendekatan rasionalistik ialah metode pendekatan yang 

mengarahkan kita untuk berfikir rasionalisme dalam meneliti suatu objek yang 

dimana metodologi penelitian kualitatif melandaskan diri pada filsafat 

rasionalisme. Metodologi penelitian kualitatif berlandaskan filsafat rasionalisme 

argumen. Pertama, dilihat secara ontologik, positivisme lemah dalam hal 

membangun konsep teoritik, dengan konsekuensi konseptualisasi teoritik ilmu 

yang dikembangkan  dengan metodologi yang melandaskan pada positivisme, 

sehingga ilmu-ilmu yang dikembangkan dengan metodologi yang berlandaskan 

positivisme (dalam hal ini penulis maksudkan adalah ilmu-ilmu sosial). Ilmu yang 

dibangun berdasarkan rasionalisme perlu pula menyertakan syarat  emperik 

relevan.
29

  

B. Lokasi dan Objek Penelitian 

Lokasi penelitian yang peneliti lakukan di Pondok Pesantren Al-Imam Al-

Jazary. Berlokasi di Lingkungan Tamalate Kelurahan Mangadu Kecamatan 

Mangarabombang Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. Alasan peneliti 

                                                             
29 Willyanto K. Kusumo, SE, M.Si, CFA , Metode Penelitian Kualitatif (Model 

Pendekatan Positivistik, Phenomenologik Dan Rasionalistik .  (Semarang: Semarang University 

Press,2011)  h 11 
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menjadikan Pondok Pesantren Al-Imam Al-Jazary sebagai lokasi penelitian 

karena peneliti tertarik dengan metode sima’an yang diterapkaan dan sebelumnya 

belum pernah ada yang melakukan penelitian mengenai efektivitas metode 

sima’an  dalam pemguatan hafalan santri di Pondek Pesantren Al-Imam Al-Jazary 

Kabupaten Takalar. 

Adapun objek dari penelitian yang dilakukan adalah guru tahfid, siswa dan 

pimpinan Pondok Pesantren Al-Imam Al-Jazary. 

C. Fokus Penelitian  

 

Fokus penelitian adalah pemusatan focus kepada intisari penelitian yang 

akan dilakukan, hal tersebut harus dilakukan dengan  cara eksplesit agar 

kedepannya dapat meringankan peneliti sebelum turun atau melakukan 

observasi/pengalaman.
30

 Jadi fokus penilitan ini adalah : 

1. Efektivitas metode pembelajaran sima’an 

2. Penguatan hafalan Qur‟an 

 

D. Deskripsi Fokus Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Menurut Sugiyono metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian 

yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada 

kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana 

peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan 
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secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian 

deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, 

menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti 

dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau 

suatu kejadian.  

Berdasarkan fokus penelitian, maka peneliti akan mendiskripsikan fokus 

penelitianj yaitu: 

1. Efektivitas Metode Pembelajaran Sima’an 

Para pengamat pendidikan berpendapat bahwa efektif berarti ada efeknya 

(akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarabnya, dapat membawa 

hasil dalam pelaksanaaan suatu pekerjaan.
31

 Jadi, berdasarkan pengertian diatas 

efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas 

dengan sasaran yang dituju sehingga memberikan hasil yang tepat, sedangkan 

metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan oleh 

pendidik dalam mengadakan hubungan dengan peserta didik pada saat 

berlangsungnya proses pembelajaran. Sima’an ialah suatu tradisi membaca dan 

mendengarkan Al-Qur‟an secara bilghoib (tidak melihat Al-Qur‟an) atau 

binnadzor (melihat Al-Qur‟an) yang biasa dilakukan di masjid dan di pesantren 

pada umumnya. Sima’an dijadikan sebagai metode tahfidzul Qur‟an  yang mampu 

menjaga dan memperkuat hafalan Al-Qur‟an kita. 

2. Penguatan Hafalan Qur‟an 
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Penguatan hafalan merupakan proses mengikat hafalan Qur‟an kedalam 

ingatan kita sampai lancar atau mutqin (tanpa kesalahan). 

E. Sumber Data 

 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat 

diperoleh. Adapun sumber data yang digali dalam penelitian ini terdiri dari 

sumber data utama yang berupa kata-kata dan tindakan, serta sumber data 

tambahan yang berupa dokumen-dokumen. Data yang digunakan dalam penelitian 

ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu: 

1. Sumber Data Utama (data primer) 

 
Data primer adalah data yang didapat langsung dari subjek penelitian 

dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada 

subjek sebagi sumber informasi yang dicari. Dalam bidang pendidikan data primer 

ini diperoleh atau berasal dari hasil tes maupun wawancara dengan guru dan 

siswa. 

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai sumber informasi atau 

responden untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian adalah: 

a. Guru tahfidz, berupa wawancara. 

b. Siswa tahfidz, berupa wawancara. 

2. Sumber Data Tambahan (data sekunder) 

 

Data sekunder adalah sumber data yang tidak lansung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen.
32 Data 
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ini berupa dokumen-dokumen sekolah seperti keadaan geografis lembaga 

pendidikan, profil sekolah, struktur kepengurusan sekolah, visi dan misi dan lain 

sebagainya. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data dilapangan. Penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, 

namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan 

akan dikembangkan instrument penelitian, yang diharapkan dapat melengkapi 

data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi
33

 

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa dalam 

penelitian kualitatif pada awalnya permasalahan belum jelas, maka yang 

menjadiinstrumen adalah peneliti sendiri. Tetapi setelah masalahnya yang 

dipelajari jelas, dapat dikembangkan suatu instrumen. Untuk itu instrumen yang 

digunakan oleh peneliti adalah panduan observas, pedoman wawancara dan 

dokumentasi. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standart untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Perlu dijelaskan bahwa pengumpulan data 

dapat dikerjakan berdasarkan pengalaman. Memang dapat dipelajari metode-

metode pengumpulan data yang lazim digunakan, tetapi bagaimana 

                                                             
33

 Ibid,.h. 61 



35 
 

 
 

mengumpulkan data di lapangan dan bagaimana menggunakan teknik tersebut di 

lapangan. 

Maka, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai 

berikut: 

1. Observasi  
 

Observasi adalah adalah cara untuk mengumpulkan data dengan 

mengamati atau mengobservasi objek penelitian atau peristiwa baik berupa 

manusia, benda mati, maupun alam. Data yang diperoleh adalah untuk mengetahui 

sikap dan perilaku manusia, benda mati atau gejala alam. Sedangkan alat yang 

digunakan adalah pedoman observasi. Kelebihan observasi adalah data yang 

diperoleh lebih dapat dipercaya karena dilakukan pengamatan sendiri. Observasi 

ini dilakukan dengan teknik pastisipan, dimana peneliti terjun langsung dalam 

kegiatan yang dilakukan . Observasi ini dilakukan untuk mengamati pelaksanaan 

metode sima’an yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Imam Al-Jazary 

Kabupaten Takalar. 

2. Wawancara 

 

Wawancara mendalam (indepth interview) merupakan metode 

pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara 

mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewanwancara 

dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan 

pedoman (guide) wawancara, pewawancara, dan informan terlibat dalam 

kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian, kekhasan wawancara 
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mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan. Ciri utamanya 

adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan 

sumber informasi. Melalui wawancara ini, peneliti berusaha untuk memperoleh  

informasi dari Pimpinan, Pembina, Pembimbing Tahfidz (Ustadz), dan Santri. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data, dengan cara 

mencari data atau informasi, yang sudah dicatat/dipublikasikan dalam beberapa 

dokumen yang ada, seperti buku induk, buku pribadi, dan surat-surat keterangan 

lainnya. Dalam hal ini peneliti mengambil dokumen melalui gambar, menulis 

ataupun merekam sebagai bukti keaslian data yang diperoleh. 

 

H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya 

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan 

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa 

yang dapat diceritakan kepada orang lain.
34

 

Dalam penelitian kualitatif, dalam melakukan analisis data terdapat 

beberapa komponen sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 
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Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, 

memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana 

kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. 

2. Penyajian Data (Data Display) 
 

Setelah peneliti melakukan reduksi data, langkah yang diambil selanjutnya 

adalah menyajikan data yang diperoleh. Dalam penyajian data dilakukan ke dalam 

bentuk uraian singkat atau teks dan lain sebagainya. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing) 
 

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan dalam penelitian ini 

dapat menjawab rumusan masalah yang sudah kesimpulan. Kesimpulan dalam 

penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan 

sebelumnya, akan tetapi ada kemungkinan tidak dapat menjawab rumusan 

masalah tersebut. Karena rumusan masalah dalam penelitian yang bersifat 

kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang nantinya setelah peneliti 

berada di lapangan. Sangat diharapkan, kesimpulan dalam penelitian ini 

merupakan temuan baru dari peneliti. Temuan baru tersebut dapat berupa 

deskripsi, atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih tampak samar 

sehingga setelah diadakan penelitian dapat menjadi jelas.
35
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BAB 1V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

1. Sejarah Sekolah 

 

Pondok Pesantren Al-Imam Al-Jazary merupakan salah satu lembaga 

pendidikan Islam yang berada di kabupaten Takalar kecamatan Mangarabombang  

yang memiliki kurikulum atau sistem pendidikan takhassus di program Tahfidzul 

Qur‟an. Memiliki konstribusi penting dalam mencerdask an kehidupan 

masyarakat setempat, dimana lembaga pendidikan di kecamatan 

Mangarabombang sendiri masih sangat minim bahkan belum ada yang  sama 

sekali  yang memberikan program khusus dalam menghafalkan Al-Qur‟an, itulah 

yang menjadi tuntutan kebutuhan masyarakat akan adanya sebuah lembaga 

pendidikan yang berbasis keagamaan. 

Berawal dari cita-cita  pimpinan pondok pesantren Al-Imam Al-Jazary  

yakni Ustadz Humaedi Hatta SQ. sejak Masih nyantri di pondok peasantren,beliau 

mempunyai mimpi untuk membangun pesantren di kampung halamannya sendiri 

tepatnya di kelurahan Mangadu kecamatan Mangarabombang kabupaten Takalar.  

Padatnya jadwal menjadi pengajar di berbagai pesantren tahfidzul Qur‟an di 

Sulawesi Selatan khususnya di Makasssar membuat cita-cita itu sempat 

terlupakan, cita-aita itupun kembali hadir dibenak setelah diingatkan oleh 

orangtua bahkan pada waktu itu di desak untuk kembali mengejar mimpi untuk 

membangun pondok pesantren. Maka sekitar tahun 2018  dibangulah pondok 
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pesantren dengan fasilitas sarana dan prasarana yang seadanya, dimana pada 

waktu itu Ibunda Ustadz Humaedi Hatta SQ. merelakan warungnya yang tepat 

berada di halaman rumah disulap menjadi asrama sekaligus tempat belajar 

pertama di pesantren tersebut, di tempat itu juga pesantren ini diresmikan dengan 

sederhana yang dihadiri oleh jajaran strukrtural pondok pesantren, orangtua santri 

dan sebagian tokoh masyararakat di kelurahan Mangadu. 

Pertama kali pondok pesantren ini hanya menerima santri berjumlah 15 

orang dengan sarana dan prasarana yang masih sangat terbatas, pada waktu itu 

sarana dan prasarananya sebatas hanya asrama dan dapur, adapun tempat yang 

dijadikan sebagai tempat belajar yaitu ruang tamu kediaman pimpinan pondok dan 

keluarga. 

Pada dasarnya membangun pondok pesantren itu bukan hal mudah, 

butuhusaha yang keras dalam menjalankannya. Dari hal itu setelah terwujudnya 

mimpi membangun pondok pesantren dikampung halaman sendiri tidak sampai 

pada hanya membangun saja tetapi mewujudkan terbentuknya generasi Qur‟ani 

yang berakhlak mulia dan cerdas. 

Seiring berjalannya waktu dari tahun ketahun jumlah santri bertambah 

menjadi puluhan. Sampailah pada tahun 2022 Alhamdulillah Yayasan Imam Ibnu 

Al-Jazary Takalar secara resmi mendapatkan pemberian izin operasional dan 

nomor statistik 411273050452 sesuai dengan surat  keputusan kepala kantor 

kementrian agama kabupaten Takalar dengan nomor: B.1394/ Kk.21.21/3/PP. 

01.2/06/2022 tentang perizinan operasional dan nomor statistik pondok pesantren, 

sarana dan prasarana pun meningkat, membuka program pembinaan tahfidzul 
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Qur‟an khusus santriwati sehingga kalau di jumlahkan santri pondok pesantren 

Al-Imam Al-Jazary kabupaten Takalar telah berjumlah 200 santri, dan prestasi 

demi prestasi pula telah ditorehkan santri dari tahun ke tahun, puncaknya pada 

event Musabaqah Tilawatil Qur‟an tingkat provinsi di kabupaten Bone dimana 

ada sebanyak 5 santri yang juara dan lanjut mewakili provinsi Sulawesi Selatan 

ditingkat nasional sampai-sampai membawa kafilah kabupaten Takalar sebagai 

juara umum pada waktu itu, dari situlah pondok pesantren Al-Imam Al-Jazary 

mulai dilirik oleh masyarakat bahkan pemerintah kabupaten Takalar sebagai 

pondok pesantren  yang cukup intens di bidang  tahfidzul Qur‟an.   

2. Visi dan Misi Pondok Pesantren Al-Imam Al-Jazary Kabupaten 

Takalar 

 

a. Visi 

 

“Terbentuknya generasi Qur‟ani yang yang berakhlak mulia, 

cerdas, dan meimiliki sumber daya manusia yang unggul serta berkarakter 

rahmatallil „alamin” 

b. Misi 

1) Menghasilkan hafizh-hafizh Qur‟an 30 juz yang mutqin dan 

bersanad sampai ke Rasulullah SAW. Beserta paham makna dan isi 

kandungan Al-Qur‟an. 

2) Mencetak calon-calon isntruktur/pengajar ilmu tajwid yang 

berkompeten dan berkualitas. 

3) Mencetak kader-kader imam masjid yang pofesional. 

4) Menyiapkan lulusan (output) yang mampu berdakhwah di 

masyarakat dengan pemahaman aqidah ahlussunnah waljama‟ah 
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sesuai dengan tuntunan Al-Qur‟an dan As-Sunnah. 

3. Identitas Sekolah 

a. Nama Yayasan  : Yayasan Ibnu Imam Al-Jazary Takalar. 

b. Nama Pesantren : Pondok Pesantren Al-Imam Al-Jazary. 

c. Alamat Sekolah : Jln. Pendidikan No.1 Kelurahan Mangadu 

Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Propinsi Sulawesi-

Selatan. 

d. Kode Pos            :  92261 

e. No.Statistik         : 411273050452 

f. NPWP                 : 94.600.130.2.-807.000 

g. Ketua Yayasan    : Al-Hafidz H. Muhammad Humaedi Hatta, SQ, Lc 

h. E-Mail                 : imamaljazary@yahoo.com 

i. No Hp.                : 085299837469/081241118144 

4. Struktur Pengurus Yayasan Imam Ibnu Al-Jazary 

 

a. Penasehat  

1) KH. Syam Amir Yunus, SQ. 

2) Dr. Ir. HJ. Andi Majdah, M. Zain 

3) Dr. KH. Anwar Sadat Malik, Lc. MA 

4) KH. Munawwar Abd. Djabbar Asyiri, Lc 

5) Muchlis RA DG. Gassing 

6) Drs. Baso Amran Amir, M.Si 

7) Drs. Abdullah Rauf  

mailto:imamaljazary@yahoo.com
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8) Hj. Masnawati, SH, M.Kn 

b. Pembina : 

  

1) Bupati Takalar 

2) Wakil Bupati Takalar 

3) Kepala Kantor Kemenag Takalar 

4) Ketua MUI Takalar 

5) Kapolres Takalar 

6) Kajari Takalar 

c. Pimpinan Pondok : Al-Hafidz H. Muhammad 

d. Wakil Pimpinan : Nur Hamzah, S.Pd.I 

e. Sekretaris Umum : Siti Hardyanti Hatta, SE 

f. Bendahara Umum : Siti Aminah, B.Sc Dg. So‟na 

g. Divisi Kesantrian, Tahfidz dan Taklim:  

1) H. Muh. Humaedi Hatta, SQ 

2) Muhammad Hatta, S.Ag 

3) Muhammad Affandi, S.H.I 

4) Muh Nasrum Syahrir 

5) Nur Hamzah, S.Pd.I 

6) DR. H. Rusli Mu‟arif, M.H 

7) DR. H. Anwar Sadat Malik, LC.MA 

h. Divisi Kesehatan dan Komsumsi Santri : 

 

1) dr. Reski Amaliyah, S.Ked 

2) Imran Bakri, S.Si 
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3) Musdalifah Saleh, S.Pd.I 

4) Siti Wahidah 

i. Divisi Dakhwah dan Hubungan Masyarakat : 

 

1) Indra Bayu, S.Kom 

2) Imran Bakri, S.Si 

3) Musdalifah Saleh, S.Pd.i 

4) Drs. H. Abdul Samad. S.Pd.I 

5) Siti Wahidah 

j. Divisi Pengembangan Minat dan Bakat : 

  

1) Muh. Asmar, S.Pd.I 

2) Umar Saini, S.Pd.I 

3) Rahmat Rawatib, SE 

4) Mair, S.Pd.I 

k. Divisi Pengembangan SDM dan Kewirausahaan : 

 

1) H. Nasrullah, SE 

2) Ahmad Tayyibzain, SE 

3) Syahrir Gassing 

4) H. Abdul Rasyid, S.Pd. 

5) Muh. Jufri Dg. Ngemba 

l. Divisi Keamanan : 

1) Bripka Kaharuddin Dg. Kio 

2) Mayor CZI Muh. Ilyas 

3) Warisman Narang, A.Md 
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4) Abdullah Se‟re, S.Sos 

5) Abdul Rizal Dg. Nga‟ga 

5. Data Tenaga Pengajar 

Tabel 4.1 

 

  NO 

 

NAMA GURU 

 

L/P 

 

STATUS 

 GURU 

 

JABATAN 

1 H. Humaedi Hatta, SQ. L GTY Pimpinan 
Pondok 

2 Nur Hamzah, S.Pd.I L GTY Wakil 
Pimpinan 

3 Muhammad Affandi, 
S.H.I. 

L GTY Ustadz 

4 Muh. Nasrum Syahrir L GTY Ustadz 

5 Muhammad Hatta, S. Ag. L GTY Ustadz 

6 DR. H. Rusli Mu‟arif, 
M.H 

L GTY Ustadz 

7 DR. H. Anwar Sadat M, 
Lc. MA. 

L GTY Ustadz 

8 Syamsu Alam L GTY Ustadz 

9 Arif Idris, Lc L GTY Ustadz 

10 Muhammad Adzim 
Fadlan 

L GTY Ustadz 

 

6. Data Jumlah  Santri Dan Santriwati 

 

a. Jumlah santri : 140 

b. jumlah santriwati : 33 

c. Adapun jumlah santri halaqah (non muqim) : 27 

Total santri : 200 
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7. Sarana dan prasarana 

Adapun Keadaan Gedung/ Bangunan di Pondok Pesantren Al-Imam Al-

Jazary : 

a. Kampus  Putra 
 

Kampus Putra adalah Kampus utama Pondok Pesantren Al-Imam 

Al-Jazary yang terletak di keluran Mangadu kecamatan Mangarabombang 

kabupaten Takalar dengan luas tanah 4.138 M
2
. Adapun keadaan gedung 

yang ada di kampus putra sebagai berikut: 

1) Jumlah Gedung Permanent Kampus  Putra 6 Unit 

Asrama Santri Putra     : 4 unit, 2 diantaranya bertingkat 2 

Office/kantor             : 1 unit 

Dapur                            : 1 unit 

2) Jumlah Gedung Semi Permanent 1 Unit 

Koperasi                        : 1 unit 

3) Jumlah Gedung Masjid 1 Unit 

4) Rumah Pimpinan Pondok : 1 unit 

5) Jumlah MCK : 1 unit 

b. Kampus  Putri 

 

Kampus Putri adalah Kampus Pondok Pesantren Al-Imam Al-

Jazary yang terletak di kelurahan Mangadu kecamatan Mangarabombang 

kabupaten Takalar. Adapun keadaan gedung yang ada di kampus putra 

sebagai berikut: 
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1) Jumlah Gedung Permanent Santri Putri 1 Unit 

2) Asrama Santri Sekaligus Asrama Ustadzah 

3) Jumlah Gedung Masjid 1 Unit 

 

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Setelah melakukan penelitian dan mengumpulkan semua data yang 

diinginkan, baik itu dari hasil penelitian observasi, wawancara, maupun 

dekumentasi maka peneliti menganalisis dan menjelaskan hasil penelitian tentang 

penerapan metode sima’an terhadap penguatan hafalan Al-Qur‟an serta 

saejauhmana efektifitas metode sima‟an yang dilaksanakan di Pondok Pesantren 

Al-Imam Al-Jazary kabupaten Takalar. 

Adapun hasil data yang akan dipaparkan dan di analisa oleh peneliti yang 

sesuai dengan focus penelitian. Untuk lebih jelasnya peneliti akan mencoba 

membahasnya. 

1. Pelaksanaan Metode Pembelajaran Sima’an terhadap penguatan 

hafalan Qur’an Santri di Pondok Pesantren Al-Imam Al-Jazary 

kabupaten Takalar 

Dalam menghafal Al-Qur‟an terdapat beberapa metode yang diterapkan. 

Sedangakan metode yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Imam Al-Jazary 

kabupaten Takalar ini tidak jauh berbeda dengan model pembelajaran yang 

diterapkan di Pondok Pesantren yang lain. Beberapa diantaranya adalah One Day 

One page (satu hari satu halaman) dimana santri menyetorkan hafalan baru 

kepada ustadz yang dilaksanakan setiap pagi dan sore. Untuk mengulang hafalan 
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(muroja’ah) yang dilakukan setiap ba‟da shalat Dhuha serta dilaksanakan setiap 

ba‟da shalat Isya yaitu dengan muroja‟ah hafalan lama secara terbimbing demi 

kelaancaran dan kelulusan di evaluasi pada saat sima‟an. 

Sebagai seorang Tahfizul Qur‟an atau penghafal Al-Qur‟an berkewajiban 

untuk memperkuat hafalannya, memahami apa yang dipelajarinya, dan 

mengamalkannya. Oleh karena proses menguatkan hafalan Al-Qur‟an 

membutuhkan waktu yang lama dan proses yang panjang karena tanggungjawab 

yang diemban oleh penghafal Al-Qur‟an adalah   seumur hidup. Konsekuensi dari 

tanggungjawab tersebut sangatlah berat, ketika seorang penghafal Al-Qur‟an tidak 

bisa menjaga hafalannya dan malas untuk memperkuat hafalannya maka 

perbuatannya tersebut termasuk perbuatan dosa. Oleh karena itu, selain 

membutuhkan kemampuan kognitif yang memadai, menghafalkan Al- Qur‟an 

juga membutuhkan tekad yang kuat dan niat yang lurus. Adapun hasil wawancara 

peneliti yang lakukan, Seperti yang diungkapkan oleh Pembina pondok kepada 

peneliti yaitu : 

“Menurut pandangan saya, memperkuat hafalan yang telah kita hafal itu 
ialah suatu pekerjaan seumur hidup, sebab setiap ayat yang kita hafalkan 

akan dimiintai pertanggungj jawaban di akhirat kelak” 
36

 

Hal serupa yang dikatakan oleh salah satu santri di Pondok Pesantren Al-

Imam Al-Jazary  : 

“Menurut saya kenapa kita harus memiliki tekad yang kuat dan niat yang 

baik dalam memperkuat hafalan, karena dengan tekad dan niat yang 

stengah-stengah kita akan merasa kesulitan dalam memperkuat hafalan 
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 H. Muh. Humaedi Hatta, SQ. (Pembina pondok), wawancara dipondok pesantren Al-

Imam Al-Jazary  kabupaten Takalar, 02 Agustus 2022. 
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kita.”
37

 

Bisa disimpulkan bahwa sebelum kita memperkuat hafalan Al-Qur‟an, kita 

harus memperbaiki niat kita. Setiap proses yang kita lakukkan tentunya tidak 

lepas dari rintangan yang harus dilalui, sama halnya dengan memperkuat hafalan 

Al-Quran, tentunya akan lebih panjang proses dan rintangan yang harus mereka 

lalui. Akan tetapi, niat yang ikhlas dan tulus dapat mengalahkan segala rintangan 

yang menghadang. Jika niat para penghafal Al-Qur‟an karna Allah maka, Allah 

Subhana Wa Ta‟ala akan memberikan jalan yang terbaik dan diberikan keridhaan 

dan keberkahan serta kelancaran dan keistiqomahan dalam menghafal Al- Qur‟an. 

Sungguh sangat banyak keistimewaan yang akan didapatkan bagi para penghafal 

Al-Qur‟an jika mereka menghafal dan memeprkuat hafalannya dengan niat yang 

ikhlas. Seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Pembina pondok kepada peneliti: 

“Iya memang betul, karena orang yang meghafal Qur‟an itu seperti orang 

yang memegang sebongkah emas, sebongkah emas ini terserah kita mau 

apakan, mau dijadikan cincinkah?,mau dijadikan kalung?, mau dijadikan 

gelang juga bisa, begitulah perumpaan penghafal Qur‟an , setelah menjadi 

penghafal terserah kita mau jadi apapun bisa, mau jadi pejabat bisa, 

maujadi polisi bisa, mau jadi tentara bisa, tentara yang bisa hafal Qur‟an , 

akan tetapi harus tetap pada tanngung jawab kita sebagai penghafal 

Qur‟an.”
38

 

Dapat disimpulkan bahwa menjadi seorang penghafal Al- Qur‟an itu akan 

banyak keistimewaan yang kita kita dapatkan dari Allah Subhana Wa Ta‟alaa 

yaitu akan diberikan kelancaran kehidupan masa depan kita dalam meimilih cita-

cita. Dari proses menguatkan hafalan Al-Qur‟an, santri di Pondok Pesantren Al-
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 Muh. Saharuddin (Santri Tahfidz) wawncara dipondok Al-Imam Al-Jazary kabupaten 

Takalar, 03 Agustus 2022. 
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Imam Al-Jazary kabupaten Takalar tidak lepas dari penerapan metode sima’an 

hafalan, dengan tujuan untuk menjaga dan memperkuat  hafalan Al-Qur‟an 

karena sebuah proses harus didasari dengan metode agar tujuan yang 

diharapkan dapat terwujud dan berhasil dengan memuaskan, seperti halnya proses 

menguatkan hafalan Al-Qur‟an. 

Berikut beberapa kegiatan menguatkan hafalan Al-Qur‟an dengan metode 

sima’an yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Imam Al-Jazary kabupaten 

Takalar, yakni: 

a. Memperdengarkan hafalan Qur‟an keteman Seluruh para Tahfiz di 

Pondok diharuskan Sebelum memulai kegiatan sima’an, diharuskan 

untuk memperdengarkan hafalannya kesalah satu temannya.  

Seperti yang diungkapkan oleh ustadz pembimbing Tahfiz kepada 

peneliti : 

“Keseluruhan santri sebelum memulai sima’an, santri harus 

memperlancar atau memurojaah hafalannya dengan baik, bisa 

dengan cara memperdengarkan hafalan Qur‟annya ke temannya 

atau disimak oleh temannya”.
39 

 

Hal serupa yang dikatakan oleh salah satu santri di Pondok 

Pesantren Al-Imam Al-Jazary : 

“Menurut saya, mempersiapkan suatu hafalan yang akan disimak 

di khalayak banyak seperti di kegiatan simaa’an itu perlu bantuan 

ustadz atau teman, supaya jika ada bacaan yang salah bisa di 

perbaiki langsung oleh ustadz atau teman yang menyimak kita, 

dan karena kalau kita murojaah sendiri hafalan kita itu akan jauh 
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beda hasilnya dengan di murojaah langsung di depan teman”.
40

 

 

Dapat disimpulkan bahwa sebelum santri memulai kegiatan 

sima’an, santri harus memperkuat hafalannya dengan memperdengarkan 

hafalannya ketemannya. Pelaksanaan sima’an hafalan baru dilaksanakan 

jikalau santri sudah menghafalkan Al-Qur‟an setiap kelipatan 5 juz. 

Seperti yang diungkapkan oleh ustadzah pembimbing Tahfiz kepada 

peneliti : 

“ Sama seperti pesantren-pesantren tahfidzul Qur‟an lainnya bahwa 

salah satu syarat mengikuti ujian sima’an ialah harus berjumlah 

kelipatan 5 juz, contohnya 5 juz, 10 juz, 15 juz, 20 juz, sampai 

seterusnya.”
41

 

 

Pelaksanaan sima’an di pesantren Al-Imam Al-Jazary kabupaten 

Takalar ialah suatu hal yang wajib dan bahkan dimasukkan di kurikulum 

tersendiri pondok Al-Imam Al-Jazary, sebab ujian sima‟an ini bersifat 

konfrehensif yang mampu merangsang semangat santri untuk istiqomah 

memperkuat hafalan Qur‟annya. Seperti yang diungkapkan oleh ustadz 

pembimbing Tahfiz kepada peneliti : 

“iya betul, jadi salah satu alasan kami mengikuti sistem sima’an 

yang akan diujikan setiap santri yang telah mengahfalkan setiap 

kelipatan 5 juz, karena ujian ini konfrehensif , lewat ujian ini, kita 

bisa menilai sejauh mana kuatnya hafalan Al-Qur‟an santri-santri 

kita , dan setinggi apa tekadnya, karena santri di pondok Al-Imam 

Al-Jazary ini belum bisa diperbolehkan untuk melangkah ke 

hafalan selanjutnya jika belum lulus ujian sima’an.”
42

 

 

Dapat disimpulkan bahwa metode sima‟an yang diterapkan di 
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pesantren Al-Imam Al-Jazary kabupaten takalar sangat berpengaruh 

terhadap penguatan hafalan santri.  

b. Sima’an “ One day one juz” 

Seperti namanya  sima’an “ One day one juz”, kegiatan sima’an  

yang dilakukan setiap hari dengan secrara binnadzor atau sambil melihat 

mushaf yang bacaan perjuz nya ditentukan oleh tanggal, misalnya hari ini 

tanggal 2, maka santri akan membaca juz 2.  

Kegiatan ini dilakukan secara bergilir yang ditentukan oleh ustadz 

atau pembina di pondok pesantren Al-Imam Al-Jazary udengan cara 

penunjukan. Proses pelaksanaan ini bertujuan untuk menambah amalan 

santri, membuat pondok pesantrem dan sekitarnya menjadi nuansa Qur‟ani 

dan tentunya mampu lebih memperkuat murojaah para santri. 

Seperti yang diungkapkan oleh ustadz pembimbing Tahfiz kepada 

peneliti : 

“ Selain proses pelaksanaan sima’an one day one juz mampu lebih 

memperkuat hafalan santri, proses ini juga mampu membawa 

keberkahan bagi pondok pesantren dan sekitarnya, khususnya pula 

bagi masyarakat setempat yang terletak di sekitaran pondok, karena 

kita paasti sama-sama yakin bahwa tidak sdikit orang-orang yang 

mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur‟an itu pasti tersentuh 

hatinya untuk lebih dekat kepada sang pencipta”
43

 

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sima‟an “ one day one juz “ 

ini selain mampu memperkuat hafalan santri di pesantren Al-Imam Al-

Jazary kabupaten Takalar, proses ini juga mampu membawa keberkahan 

bagi pondok pesantren dan sekitarnya , khususnya masyarakat setempat 
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yang terletak disekitaran pondok pesantren.  

c. sima’an dihadapan para santri, ustadz/ustadzah, orang tua santri dan 

masyarakat. 

Pelaksanaan sima’an ini dilaksanakan jikalau santri sudah 

menghafalkan Al-Qur‟an setiap kelipatan 5 juz. Seperti yang diungkapkan 

oleh ustadz pembimbing Tahfiz kepada peneliti : 

“ Sama seperti pesantren-pesantren tahfidzul Qur‟an lainnya bahwa 

salah satu syarat mengikuti ujian sima’an ialah harus berjumlah 

kelipatan 5 juz, contohnya 5 juz, 10 juz, 15 juz, 20 juz, sampai 

seterusnya.”
44

 

 

Pelaksanaan sima’an di pesantren Al-Imam Al-Jazary kabupaten 

Takalar ialah suatu hal yang wajib dan bahkan dimasukkan di kurikulum 

tersendiri pondok Al-Imam Al-Jazary, sebab ujian sima‟an ini bersifat 

konfrehensif yang mampu merangsang semangat santri untuk istiqomah 

memperkuat hafalan Qur‟annya.  

Seperti yang diungkapkan oleh ustadz pembimbing Tahfiz kepada 

peneliti : 

“iya betul, jadi salah satu alasan kami mengikuti sistem sima’an 

yang akan diujikan setiap santri yang telah mengahfalkan setiap 

kelipatan 5 juz, karena ujian ini konfrehensif , lewat ujian ini, kita 

bisa menilai sejauh mana kuatnya hafalan Al-Qur‟an santri-santri 

kita , dan setinggi apa tekadnya, karena santri di pondok Al-Imam 

Al-Jazary ini belum bisa diperbolehkan untuk melangkah ke 

hafalan selanjutnya jika belum lulus ujian sima’an.” 
49

 

 

Dapat disimpulkan bahwa metode sima‟an yang diterapkan di 

pesantren Al-Imam Al-Jazary kabupaten takalar sangat berpengaruh 
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terhadap penguatan hafalan santri, karena tujuaa dari pelaksanaan sima’an 

ini yaitu agar supaya hafalan yang lama dan baru tetap terjaga dan lancar 

hafalannya sesuai apa yang diharapkan santri khususnya dan 

ustadz/ustadzah di pondok pesantren Al-Imam Al-Jazary kabupaten 

Takalar. 

2. Efektivitas Metode Pembelajaran Sima’an Terhadap Penguatan Hafalan 

Qur’an Santri di Pondok Pesantren Al-Imam Al-Jazary kabupaten 

Takalar.  

Dalam memperkuat hafalan Al-Qur‟an dengan menggunakan metode 

metode sima’an  terbimbing yang diperdengarkan secara langsung kepada seluruh 

santri, ustadz, orang tua santri dan masayarakat secara konfrehensif maka, hafalan 

santri akan tetap terjaga dengan baik serta selalu istiqomah dalam memuroja’ah 

baik itu memuroja’ah hafalan lama maupun memuroja’ah hafalan baru karna, 

langsung di kontrol oleh pendamping tahfiz atau ustadzahnya sendiri. Sehingga 

metode sima’an terbimbing ini sangat efektif dan sangat tepat untuk diterapkan 

dalam menguatkan hafalan Al-Qur‟an. Adapun hasil wawancara yang peneliti 

lakukan, Sebagaimana yang diungkapan Ustadz pembimbing tahfiz kepada 

peneliti bahwa : 

“Alhamdulillah sangat efektif karna dengan diterapkannya metode sima’an 

hafalan baru dan hafalan lama setiap target kelipatan 5 juz yang dicapai, 

sesuai target masing-masing yang telah ditentukan. baik itu lewat ustadz 

ataupun pendamping tahfiz. Ini membuat proses penguatan hafalan santri 

setiap harinya terus terjaga dan terkontrol. Bebagai metode yang kami 

lakukan agar santri kita tetap terjaga hafalannya seperti, sima’an 

berpasang-pasangan, sima’an one day one juz, serta sima’an konfrehensif 
dihadapan sleuruh santri, ustadz, orang tua dan masyarakat. Kami tidak 

memperbolehkan santri menambah hafalan baru kalau sima’an hafalan 

lamanya belum tuntas atau belum lancar. Misalkan, apabila ada santri 
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sudah hafal 5 juz maka mereka harus disima’an di depan teman-temannya 

dan dikontrol oleh ustadzah. Pada saat salah satu santri disima’an, para 

santri lain harus ikut memperhatikan dan menyimak hafalannya. Jadi 

mereka bisa mendengar lansung dan mengoreksi hafalan temannya. Proses 

koreksian disima’an ini memiliki batas-batas kesalahan. Jadi, apabila 

santri melakukan banyak kesalahan pada saat disima’an maka kita beri 

mereka kesempatan untuk mengulang lagi hafalannya sampai benar-benar 

lancar”.
45

 

 
Hal yang sama juga diungkapan ustadz pembina tahfidz kepada peneliti 

bahwa : 

“ Iya Alhamdulillah sudah lumayan efektif karna kita lihat juga bahwa 

bagi santri yang sudah khatam 30 juz maka kami wajibkan untuk sima’an 

dan bahkan sudah ada santri yang telah menyeleseikan sima‟an 30 juz nya 

aatau biasa di sebut sima’an kubra dengan kurun waktu persiapannya 

selama 3 tahun. Alhamdulillah kami sangat bersyukur dengan melihat 

semangat dan antusias para santri dalam menghuatkan hafalan Al-

Qur‟annya. Kami berharap mereka tetap istiqomah dalam menjaga 

hafalannya.”
46

 

 

Salah satu juga metode yang efektif yang diterapkan di Pondok Pesantren 

Al-Imam Al-Jazary kabupaten Takalar  adalah apabila seseorang sudah hafal 30 

juz dan telah menyeleseikan sima‟annya maka dia harus siap menjadi 

pendamping tahfiz yang dimana mereka menerima setoran hafalan setiap harinya. 

Walaupun mereka tidak menghafal akan tetapi hafalannya akan terus terjaga 

karna setiap hari karna mereka mendengar dan menerima setoran hafalan dari 

santri lain. 

Sebagaimana yang diungkapan Ustadz pembimbing Tahfiz kepada peneliti 

bahwa : 

“supaya hafalan santri kita tidak mudah hilang dan terus terjaga kualitas 
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bacaannya yang tersmbung sanadnya  sampai ke Rasulullah SAW. adalah 

harus masuk mengabdi di pondok, artinya bahwa kita akan menerima 

setoran tiap hari. Karna kalau sudah diluar pondok itu susah sekali 

menjaga hafalan, cara ini juga mampu menumbuhkan rasa percaya diri 

kepada santri yang mengabdi dikarenakan usaha-usaha nya dalam 

memperkuat hafalannya yang luar biasa, dan saya sendiri yakin bahwa 

santri yang telah menyeleseikan sima‟an  hafalan Qur‟annya 30 juz secara 

mutqin berarti sudah memiliki kualitas hafalan yang baik dan kuat, tinggal 

bagaimana mereka untuk terus istiqomah menjaganya. Walaupun santri 

kita sendiri tidak menghafal tapi santri kita tetap rutin mendengar hafalan 

yang disetor dari santri lain.”
47

 

 
Dapat disimpulkan bahwa efektivitas metode sima’an terhadap pengauatan 

hafalan Qur‟an di Pondok Pesantren Al-Imam Al-Jazary kabupaten Takalar, yaitu 

sudah efektif karna dengan diterapkannya metode sima’an disetiap kelipatan 5 

juz hafalan santri dan diterapkannya sima’an “one day one juz” setiap hari, sesuai 

target masing-masing yang telah ditentukan. Baik lewat ustadz ataupun 

pendamping tahfiz.  

 

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Metode Sima’an 

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

Imam Al-Jazary kabupaten Takalar. 

Dalam sebuah proses pelaksanaan metode, tentunya tidak lepas dari faktor 

pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan metode tersebut. Sama hal 

nya dengan metode sima’an terhadap penguatan hafalan Qur‟an yang diterapkan 

di Pondok Pesantren Al-Imam Al-Jazary. Adapun faktor pendukung dalam 

pelaksanaan metode sima’an yaitu sebagai berikut : 

a. Tidak adanya pendidikan formal 
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Pada umum nya pondok pesantren itu memiliki sistem kurikulum 

pendidikan formal seperti pelajaran umum seperti matematika, bahasa 

Indonesia, biologi dan lainnya, tetapi sistem yang dipakai di pondok 

pesantren Al-Imam Al-Jazary kabupaten Takalar ialah sistem kurikulum 

takhassus (khusus), dimana santri hanya dituntut untuk fokus mempelajari 

Al-Qur‟an dan pelajaran pendidikan formal diniyah kepesantrenan seperti, 

tafsir Qur‟an, fiqih dan bahasa arab. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh ustadz pembina pondok Al-

Imam Al-Jazary kepada peneliti bahwa : 

“ Di pesantren kami ini tidak ada pendidikan formal seperti pondok 

pesantren pada umumnya, tetapi pondok pesantren kami hanya ada 

proogram pendidikan khusus pembelajaran tahfidzul Qur‟an, 

adapun pembelajaran tambahan yakni pelajaran ilmu tafsir, fiqih 

dan bahasa arab, salahb satu alasan kami hanya menyediakan 

proogram khusus ini karena menghafal Al-Qur‟an itu memiliki 

tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibanding pelajaran-pelajaran 

pendidikan formal pada umumnya.”
48

 

 

Dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor pendukung metode 

sima’an terhadap penguatan hafalan Qur‟an santri ialah tidak adanya 

pendidikan formal sehingga santri bisa lebih fokus kepada program 

tahfidzul Qur‟an khususnya penimplementasian metode sima’an. 

Implementasi metode sima’an di pondok pesantren Al-Imam Al-

Jazary efeknya tidak jauh dari output yang dihasilkannya, adapun output 

yang dihasilkan pondok pesantren Al-Imam Al-Jazary selama berjalan 4 

tahun ialah sebagai berikut: 
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1) lahirnya wisudawan-wisudawan Tahfidz yang berkompeten dan 

berprestasi 

2) Meraih prestasi gemilang di event muasabaqah tilawatil Qur‟an 

tingkat nasional sampai tingkat internasional. 

3) Hampir 50% dari keseluruhan jumlah santri bertugas sebagai Imam 

tarwih ramadhan dikampungnya masing-masing maupun di luar 

daerahnya. 

b. Adanya motivasi dari orang terdekat (keluarga) 

Motivasi dalam menguatkan hafalan Al-Qur‟an itu sangat 

dibutuhkan oleh para penghafal Al-Qur‟an, baik motivasi dari dalam diri 

maupun motivasi dari luar atau orang-orang terdekat seperti keluarga. 

Dorongan serta motivasi orangtua untuk anaknya dalam hal menghafal 

Al-Qur‟an itu sangat dibutuhhkan supaya anaknya selalu semangat dalam 

menghafal serta menguatkan hafalannya. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu santri kepada 

peneliti yaitu : 

“Apabila saya merasa down dalam muroja‟ah dalam menguatkan 

hafalan Qur‟an, saya akan selalu mengingat orang tua saya 

dirumah, bagaimana perjuangan mereka menyekolahkan saya 

sampai saya bisa masuk dipesantren ini. Mereka selalu memotivasi 

saya untuk tetap giat belajar agar nantinya saya bisa menjadi anak 

yang sukses dan membahagaikan mereka di dunia dan di akhirat.
49

 

 
Dapat disimpulkan motivasi dari orang-orang terdekat khususnya 

orang tua, sangat berpengaruh dalam menjaga semangat santri untuk 
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menguatkan hafalan Al-Qur‟annya. 

c. Lingkungan yang mendukung 

Situasi dan kondisi suatu tempat ikut mendukung tercapainya 

program tahfidzul Qur‟an. Itulah sebabnya penghafal ada yang cenderung 

mengambil tempat yang luas, seperti masjid, atau ditempat-tempat lain 

yang lapang, sunyi, dan sepi, serta jauh dari gangguan-gangguan alat 

elektronik seperti handphone, laptop dan lainnya.  

Sebagaimana yang diungkapkan oleh ustadz pembimbimg tahfidz 

kepada peneliti yaitu : 

“Lingkungan yang tenang dan mendukung ditambah jauh dari kota 

itu menjadi salah satu faktor pendukung efektiv nya metode atau 

proses sima‟an ini, karena pengaruh lingkungan bagi santri itu 

sangat besar terhadap santri, apa lagi kalau sudah menyentuh 

gadget, itu pasti akan menghambat proses pendidikan santri, 

Alhamdulillah dipondok pesantren kami jauh dari pengaruh-

pengaruh lingkungan tersebut yang mengambat proses pelaksanaan 

program tahfidzul Qur‟an khususnya proses pelaksanaan metode 

sima‟an.”
50

 

Dapat disimpulkan bahwa lingkungan pondok pesantren yang 

mendukung sangat berpengaruh dalam menjaaga keistiqoma‟an santri 

untuk menguatkan hafalan Al-Qur‟annya.  

d. Dibimbing langsung oleh tenaga pengajar yang berprestasi. 

Keefektivan metode sima’an terhadap penguatan hafalan Qur‟an 

santri di pondok pesantren Al-Imam Al-Jazary tidak lepas dari bimbingan-

bimbingan dari para sutadz yang berprestasi, adapun prestasi-prestasi yang 

pernah diraih oleh tenaga pengajar yang ada dipondok pesantren Al-Imam 
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Al-Jazary seperti : 

1) H. Muh. Humaedi Hatta, SQ. (Prestasi MHQ Internasional di 

Jordan, Libia, dan Iran) 

2) Muhammad Hatta, S.Ag. (Prestasi MTQ provinsi Sul-Sel) 

3) Muhammad Affandi, S.H.I (Prestasi MTQ nasional) 

4) Muh. Nasrum Syahrir (Prestasi Internasional di Jordania) 

5) Nur Hamzah, S.Pd.I (Alumni PPTQ Baruga Makassar) 

6) DR. H. Rusli Mu‟arif, M.H (Dosen UIN Alauddin) 

7) DR. H. Anawar Sadat Malik, Lc.,MA (Alumni Universitas Al-

Azhar Mesir) 

8) Syamsu Alam (Prestasi MHQ pondok pesantren se Asean) 

9) Arif Idris, Lc (Alumni Universitas International Of Africa) 

10) Muhammad Adzim Fadlan (Prestasi MTQ provinsi Sul-Sel 

Sebagaimana yang diungkapkan pula oleh santri pondok pesantren 

Al-Imam Al-Jazary kepada peneliti yaitu : 

“Alhamdulillah, suatu kebanggaan kami bisa dibimbing langsung 

oleh guru-yang berprestasi, tentunya sudah tidak diragukan lagi 

kualitas nya sebagai pengajar dipesantren ini, dan kami sebagai 

santri selalu termotivasi untuk memberikan yang terbaik kepada 

guru-guru kami.”
51

 

 
Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya bimbingan langsung dari 

guru-guru yang berprestasi mampu mengembalikan dan meningkatkan 

rasa percaya diri santri untuk terus fokus menjaga hafalan Qur‟annya. 

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan metode sima’an yaitu 
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sebagai berikut: 

a. Menunda-nunda waktu muroja’ah 

Salah satu faktor yang dialami oleh seorang santri pada saat 

menghafal yaitu selalu menunda waktu umtuk memuroja’ah ayat-ayat 

yang mereka sudah hafal, akibatnya hafalan santri masih ada yang hilang 

atau lupa lagi. 

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu santri kepada peneliti 
yaitu : 

 

“Iya pernah kak, mungkin karna saking banyaknya hafalan setiap 

hari dan kita juga terlena untuk ingin cepat menambah hafalan 

padalah hafalan yang lama belum tuntas maka pada saat kita 

menghafal itu terkadang kita mengulang hafalan dari depan, 

hafalan bagian belakang hilang atau malah kebalikannya kita 

mengulang hafalan dari belakang, hafalan bagian depan hilang.” 
65

 

 

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh salah satu santri 

kepada peneliti : 

“Saya juga pernah hilang hafalannya karna faktor dari diri saya 
pribadi, itu mungkin karna saya terlalu fokus untuk mencapai 

target hafalan baru sehingga saya selalu menunda-nunda untuk 

memuroja‟ah hafalan sebelumnya yang mengharuskan saya untuk 

memuroja‟ah dari awal lagi”
52

 

 

Dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam metode 

sima’an terhadap penguatan hafalan Qur‟an santri yaitu terkadang ayat-

ayat sudah dihafal hilang lagi karna terlalu menunda-nunda untuk 

memuroja‟ah hafalan lamanya. 

b. Timbul rasa malas dan bosan 

Hambatan yang paling banyak ditemui pada saat menghafal dan 

                                                             
52

 Muh. Saharuddin (Santri) wawancara dipondok Pesantren AL-Imam AL-Jazary 

Kabupaten Takalar. 04 Agustus 2022. 



61 
 

 
 

memuroja’ah hafalan Al-Qur‟an untuk dipersiapkan dikegiatan sima’an 

yaitu timbulnya rasa malas dan bosan. Sifat ini akan menjadi penghambat 

para santri untuk tidak istiqomah dalam memuroja’ah hafalannya, 

sehingga santri akan lambat umtuk sima’an hafalannya. Seperti juga yang 

dirasakan oleh salah satu santri di pondok pesantren Al-Imam Al-Jazary. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu santri kepada 

peneliti bahwa: 

“Terkadamg rasa malas dan bosan itu tiba-tiba muncul ketika mood 

saya turun, yang mengakibatkan pikiran saya seketika sangat sulit 

untuk memperkuat hafalan saya malas menambah hafalan bahkan 

malas untuk membuka mushaf”
53

 

Hal lain yang lain disampaikan oleh salah satu santriwati kepada 

peneliti : 

“Rasa malas saya muncul itu ketika saya sedang haid, karna pada 

saat kita haid itu kita tidak bisa mengaji dan memperkuat hafalan 

kita. Walaupun kita bisa dibantu oleh teman untuk memuroja’ah 

hafalan kita  tapi terkadang tiba-tiba saja saya merasa malas 

muroja’ah pada saat saya sedang haid, itu mungkin karana saya 

terbawa suasanya juga karna kebanyakan santai pada saat saya 

sedang haid.”
54

 

 

Dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam metode 

sima’an terhadap penguatan hafalan-Qur‟an santri pondok pesantren Al-

Imam Al-Jazary kabupaten Takalar yaitu karna faktor mood yang kurang 

baik sehinnga mengakibatkan munculnya rasa malas sehingga tidak rutin  

memuroja’ah hafaan untuk persiapan sima’an sesuai target yang telah 
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ditentukan. 

c. Goyahnya niat dalam menghafal Al-Qur‟an 

Hal yang paling pertama dan yang paling utama dalam 

menghafalkan Al-Qur‟an ialah niat, kalau niat kita tidak Lillahi Ta‟ala, 

maka apapun usaha-usaha pondok pesantren dalam menggapai visi misi 

itu akan sia-sia bagi santri, maka dari itu Salah satu juga yang menjadi 

faktor penghambat dalam  memuroja’ah hafalan untuk kesiapan kegiatan 

sima’an adalah goyahnya niat santri dalam menghafal Al-Qur‟an. Bisa 

dikatakan bahwa sebenarnya yang menghambat kefektivan kita dalam 

memperkuat hafalan Al-Qur‟an itu ada pada diri kita sendiri yaitu niat.  

Sebagaimana yang diungkapkan oleh ustadz pembimbing tahfiz 

kepada peneliti yaitu : 

“Iya betul, karena innamal a’malu binniats, segala perbuatan tiu 

diawali dengan niat, kalau niat sudah salah itu sanagat jelas akan 

memengaruhi perbuatan kita, makanya setiap ada kami untuk 

memberikan motivasi k epada para santri, tiada lain hal yang paling 

sering kita sampaikan ialah teruslah berusaha untuk memperbarui 

dan memperbaiki niat dalam mengikuti program tahfidzul Qur‟an 

ini.”
55 

 

Dapat disimpulkan bahwa penghambat yang paling utama dalam 

kekefektivan metode sima’an terhadap penguatan hafalan santri dipondok 

pesantren tahfidzul Qur‟an ialah goyah nya niat yang baik dalam 

menghafalakan Al-Qur‟an. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang “Efektifitas Metode 

Pembelajaran Sima’an Terhadap Penguatan Hafalan Qur‟an Santri di Pondok 

Pesantren Al-Imam Al-Jazary kabupaten Takalar”, maka dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Pelaksanaan metode sima’an dalam penguatan hafalan Al-Qur‟an santri di 

Pondok Pesantren Al-imam Al-jazary menggunakan sistem One Day One 

Page (satu hari satu halaman) setelah itu, masing-masing santri 

memperdengarkan hafalan Qur‟annya ketemannya. Melakukan Sima’an 

”One Day One Juz” setelah itu melakukan sima’an dihadapan para santri, 

Ustadz, Orang Tua santi, masyarakat setempat (memperdengarkan 

hafalannya secara komprehensif ). 

2. Metode sima’an yang dilaksanakan di pondok pesantren Al-imam Al-

jazary dinilai efektif, karna dilihat dari hasilnya hafalan para santri bagus, 

baik dari segi kelancaran, maupun makhraj atau tajwidnya. Hal tersebut 

dilihat kemampuannya pada saat melakukan muroja’ah secara teratur dan 

juga dilihat dari segi prestasi-prestasi  gemilang yang diperoleh oleh santri. 

3. Faktor pendukung dan penghambat metode metode sima’an terhadap 

penguatan hafalan Al-Qur‟an santri di Pondok Pesantren Al-imam Al-

jazary. Faktor pendukung diantaranya: tidak adanya pendidikan formal, 

adanya motivasi dari orang terdekat (keluarga), lingkungan yang 
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mendukung, dibimbing langsung oleh tenaga pengajar yang berprestasi. 

Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan metode sima’an terhadap 

penguatan hafalan Qur‟an diantaranya : menunda-nunda waktu muroja’ah 

, imbul rasa malas  dan bosan, goyahnya niat dalam menghafal Al-Qur‟an.  

 

B. Saran 

 

1. Kepada pembina pesantren  

Hendaknya Pembina pesantren mengembangkan dan meningkatkan 

program metode sima’an terhadap pengauatn hafalan Al-Qur‟an menggunakan 

metode  sima’an, agar dapat mencetak seorang hafidzh/hafidzah yang berkualitas 

serta hafalannya baik, lancar, dan benar serta ustadzah dapat meningkatkan 

kualitas pengajaran kepada santri dan dapat meningkatkan kedisiplinan dalam 

mengajar. Selain itu, terus memotivasi santri agar para santri dapat istiqomah 

dalam muroja’ah serta selalu memberikan apresiasi kepada santri yang semangat 

dalam menghafal. 

2. Kepada santri 

Hendaknya santri lebih aktif lagi dalam belajar menghafal Al-Qur‟an. 

Dan juga pandai dalam mengatur waktu, serta mampu mencari solusi dari setiap 

permasalahan dalam menghafalkan Al-Qur‟an, agar kelak mampu menjadi 

hafidzh/hafidzah yang membanggakan kedua orang tua dan mampu menjadi 

generasi Qur’ani yang bermanfaaat bagi masyarakat. 

3. Kepada orang tua santri  

Hendaknya orang tua santri selalu memberikan dorongan yang kuat, dukungan 

yang baik serta selalu memotivasi anaknya agar tetap giat dalam mempelajari Al-
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Qur‟an, menghafal Al-Qur‟an serta mengamalkannya karena, kesuksesan seorang 

anak juga tidak akan lepas dari doa dan ridho orang tua 
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. Pembina Pondok Pesantren AL-Imam AL-Jazary 

1. Penjelasan tentang letak geografis Pondok Pesantren Al-Imam Al-Jazary? 

2. Bagaimana sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al-Imam Al-Jazary? 

3. Apa Visi dan Motto Pondok Pesantren Al-Imam Al-Jazary? 

4. Bagaimana Struktur kepengurusan Pondok Pesantren Al-Imam Al-Jazary  

tahun 2022? 

5. Apa saja Sarana dan prasaran Pondok Pesantren Al-Imam Al-Jazary? 

6. Bagaimana Keadaan Ustadz dan Ustadzah Pondok Pesantren Al-Imam Al-

Jazary? 

7. Bagaimana Keadaan Santri putri Pondok Pesantren Al-Imam Al-Jazary? 

8. Bagaimana Kurikulum Pengajaran Pondok Pesantren Al-Imam Al-Jazary? 

B. Pembimbing Pondok Pesantren AL-Imam AL-JAzary 

1. Bagaimana keadaan ustadz di Pondok Pesantren Al-Imam Al-Jazary? 

2. Bagaimana proses pembelajaran Tahfizhul Qur‟an yang diterapkan di 

Pondok Pesantren Al-Imam Al-Jazary? 

3. Metode apa saja yang diterapkan dalam pembelajaran Tahfizhul Qur‟an 

dipondok Pesantren Al-Imam Al-Jazary? 

4. Bagaimana pelaksanaan metode pembelajaran sima‟an terhadap penguatan 

hafalan Qur‟an santri di Pondok Pesantren Al-Imam Al-Jazary? 

C. Santri dan santriwati Pondok Pesantren AL-Imam AL-Jazary 

1. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam metode sima‟an 

terhadap penguatan hafalan kalian? 
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Dokumen 

 

Wawancara oleh pembina pondok pesantren AL-Imam AL-Jazary Kabupaten 

Takalar. Pada tanggal 03 Agustus 2022 

 

Wawancara oleh Muh bayu fadlan salah-satu santri pondok pesantren AL-Imam 

AL-Jazary Kabupaten takalar pada tanggal 04 Agustus 2022 
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Wawancara oleh saharuddin salah-satu santri pondok pesantren AL-Imam AL-

Jazary Kabupaten takalar pada tanggal 04 Agustus 2022 

 

Pertemuan terhadap santri/santriwati pada tanggal 03 Agustus 2022 
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Wawancara terhadap santri/ santriwati pondok pesantren AL-Imam AL-Jazary 

kabupaten takalar pada tanggal 04 Agustus 2022. 


