
 

ABSTRAK 

M. Age Qodri, Bimbingan Kelompok Dalam Meningkatkan Kualitas Hafalan Al-

Qur’an Santri ( Penelitian di Yayasan Tahfidz Amanah Qur’an Gedebage) 

     Al-Quran merupakan kitab suci penyempurna bagi umat muslim, salah satu 

kewajiban terhadap al-quran adalah membacanya, menghafalnya, dan 

mentadaburinya. Sebagai umat muslim menghafal al-quran menjadi sebuah 

kebutuhan karena tanpa adanya penghafal al-quran dunia ini terasa hampa dan sunyi. 

Fenomena yang terjadi dalam menghafal al-quran di Yayasan Tahfidz Amanah 

Qur’an bahwasannya santri kurang memperhatikan hafalan nya terutama dalam segi 

tajwid, fashahah dan kelancaran nya. Dikarenakan menghafal nya dilakukan secara 

individual, dampaknya yang terjadi hafalan al-quran santri kurang berkualitas. 

Terlihat dari kejelasan bacaan, panjang dan pendeknya huruf dalam al-quran dan 

tingkat kelancaran hafalan yang sangat menurun. Maka dari itu penting adanya 

pembimbing/asatidssz melalui kegiatan bimbingan kelompok dalam meningkatkan 

kualitas hafalan al-quran santri.  

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksaan bimbingan 

kelompok di yayasan Tahfidz Amanah Qur’an dan mengetahui bagaimana metode 

yang digunakan dalam meningkatkan kualitas hafalan santri di Yayasan Tahfidz 

Amanah Qur’an. 

 Landasan pemikiran berdasarkan buku bimbingan kelompok dengan buku cara 

cepat menghafal al-quran dengan pencapaian adanya bimbingan kelompok mampu 

memberikan suatu perubahan yang meningkat pada kualitas hafalan santri.  

 Penelitian ini menggunakan metode deskriftif dengan pendekatan kualitatif, karena 

peneliti berusaha menggambarkan subjek/objek peneliti apa adanya. Penelitian ini 

menghasilkan data-data yang diperoleh dari objek penelitian dengan metode 

observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan pada Pembina, pembimbing 

atau asatidz dan santri di Yayasan Tahfidz Amanah Qur’an. 

 Berdasarkan hasil analisis data penelitian, diperoleh: Bimbingan kelompok di 

Yayasan Tahfidz Amanah Qur’an Gedebage bahwa pembimbing memiliki 

pengetahuan, metodologi dan teknik bimbingan  kelompok, metode yang digunakan 

berupa metode sabaq, sabqi, dan manzil dan teknik bimbingan kelompok di Yayasan 

Tahfidz Amanah Quran dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu tahap 

pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran (evaluasi). 

Sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan kelompok dalam 

meningkatkan kualitas hafalan santri di Yayasan Tahfidz Amanah Qur’an 

menunjukkan adanya perubahan yang sangat signifikan terutama dalam kualitas 

hafalan setiap santri. Hasil ini tidak luput dari diterapkan nya bimbingan kelompok di 

Yayasan Tahfidz Amanah Qur’an ini. 
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