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ABSTRAK 

Nuzula, Salsabila Firdausi. 2021. Efektifitas Metode Tabarak Dalam Menghafal Surat An-

naba’ anak usia 3 tahun di Rumah Tahfiz Balita dan Anak Sukun Malang. Skripsi. Program 

Studi Pendidikan Agama Islam. Fakultas Agama Islam. Universitas Agama Islam Malang. 

Pembimbing (I): Pembimbing (II) 

Kata Kunci: Metode Tabarak, Menghafal Al-Qur’an 

Metode menghafal Al-Qur’an saat ini sudah mulai berkembang, berbagai macam 

metode muncul untuk memudahkan para penghafal Al-Qur’an, baik untuk usia balita, remaja 

maupun dewasa. Namun tentunya tidak semua metode dapat diaplikasikan secara efektif, 

khususnya pada anak usia dini 3  tahun. Dalam pembelajaran Al-Qur’an perlu adanya metode 

pembelajaran, sebagaimana menurut Imam Al-Ghozali, bahwa metode adalah hal yang utama 

dalam proses belajar menghafal Al-Qur’an, karena metode merupakan penunjang utama atas 

pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan digunakannya sebuah metode maka akan dapat 

mengembangkan sikap mental dan kepribadin agar siswa menerima materi dengan mudah, 

efektif, dan dapat dicerna dengan baik (Ramayulis, 2006:224).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana metode Tabarak ini mampu 

secara efektif mempermudah menghafal Surat An-Naba’ pada anak usia tiga tahun di Rumah 

Thafiz Balita dan Anak Sukun Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif  

dan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling pada seluruh santri 

usia 3 tahun yang berada di level 1 Rumah Tahfiz Balita dan Anak Sukun Malang yang 

berjumlah 18 santri. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi sederhana  

melalui pengujian SPSS. 

Berdasarakan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Metode Tabarak 

dalam menghafal Surat An-Naba’ pada anak usia 3 tahun dinyatakan efektif. Hal ini 

dikuatkan oleh haasil uji hipotesis dengan nilai R sebesar 75% yang berarti bahwa terdapat 

efektifitas metode Tabarak dalam menghafal Surat An-Naba’ pada anak usia 3 tahun. 

Sedangkan besaran nilai R-Square sebesar 57,3% yang memilki arti dari besarnya sumbangan 

efektifitas metode Tabarak dalam menghafal surat An-naba’ pada anak usia 3 tahun. 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 Saat ini terdapat beberapa lembaga formal maupun informal yang 

menawarkan hafalan Al-Qur’an, tetapi beberapa metode dianggap kurang tepat 

jika diterapkan pada anak usia dini khususnya usia 3 tahun. Berangkat dari 

permasalahan ini, banyak orang tua yang kesulitan dalam mencari lembaga untuk 

menghafal Al-Qur’an bagi anak usai 3 tahun, dimana terdapat beberapa lembaga 

hafalan Al-Qur’an untuk anak usia dini namun baru dapat diterapkan bagi anak 

usia 5 tahun dengan berbagai persyaratan yang beraneka ragam.  

 Penerapan metode hafalan Al-Qur’an yang banyak berkembang saat ini 

terkesan sangat kaku jika diterapkan pada anak usia 3 tahun, sebab pada anak usia 

ini masih banyak atau bahkan belum mampu anak-anak membaca Al-Qur’an, juga 

dalam penerapannya terkesan sangat membosankan dan kurang menarik bagi anak 

usia 3 tahun. Sehingga anak sering menolak ketika diajarkan tentang Al-Qur’an, 

padahal anak pada tahapan ini lebih memilih hal-hal yang bersifat kerja aktif 

ataupun dibantu dengan media elektronik, baik yang bersifat permainan, dibantu 

dengan video atau audio visual dan lain sebagainya. Sedangkan saat ini masih 

jarang sekali hal tersebut diterapkan dalam proses menghafal Al-Qur’an, sehingga 

daya tarik bagi anak begitu rendah.  

 Saat ini sudah mulai banyak para orang tua yang menginginan anaknya 

menghafal Al-Qur’an namun hanya sedikit yang menemukan metode yang tepat 

untuk anak dalam menghafal ayat-ayat Al-Qur’an, karena kurang efektif sehingga 

anak kurang berminat dalam menghafal ayat-ayat Al-Qur’an. Namun jika  metode 



yang tidak dikhususkan untuk anak usia dini namun tetap diterapkan untuk anak 

usia dini, maka tentu hasilnya negatif, pun jika berhasil maka akan membutuhan 

waktu yang sangat lama. Adapula yang berpendapat bahwasanya sebuah metode 

tidak bisa diterapkan atau disamaratakan antara si anak A dan si anak B, meskipun 

dalam tahapan usia di jenjang yang sama. Tetapi proses dan hasilnya banyak yang 

berbeda.  

Dalam pembelajaran Al-Qur’an perlu adanya metode pembelajaran, 

sebagaimana menurut Imam Al-Ghozali, bahwa metode adalah hal yang utama 

dalam proses belajar menghafal Al-Qur’an, karena metode merupakan penunjang 

utama atas pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan digunakannya sebuah metode 

maka akan dapat mengembangkan sikap mental dan kepribadin agar siswa 

menerima materi dengan mudah, efektif, dan dapat dicerna dengan baik 

(Ramayulis, 2006:224). 

Ada beberapa metode yang muncul tentang cara menghafal Al-Qur’an 

yang mudah dan cepat tetapi hal tersebut masih belum bisa menjawab berbagai 

permasalahan mengenai menghafal Al-Qur’an yang menarik bagi anak usia dini, 

karena sejatinya dunia anak dan orang dewasa berbeda, serta cara penanganan dan 

runtutan hafalan pun berbeda. Demikian itu, efektif bagi orang dewasa belum 

tentu efektif bagi anak usia dini. Ketika suatu metode hadir ditengah-tengah 

kehidupan anak maka proses pengaplikasian metode tersebut harus mengikuti 

kebiasaan anak pula, banyak anak yang cepat menghafal dengan cara melihat, 

dengan cara mendengar, adapula menghafal dengan diselingi berbagai games atau 

permainan ringan.  



 Bermacam metode menghafal Al-Qur’an dikembangkan bertujuan agar 

memudahkan seseorang untuk menghafal Al-Qur’an diantaranya adalah metode 

Tabarak. Metode ini dikembangkan oleh Dr. Kameel dari Mesir yang berhasil 

mencetak ketiga putra putrinya menjadi penghafal Al-Qur’an 30 juz pada usia 4,5 

tahun. Metode ini telah diakui oleh seluruh dunia karena mendukung fitrah anak 

dan balita yang sedang tumbuh maksimal kecerdasannya (golden age moment) 

(Masyhud & Rahmawati, 2017: 224). Metode Tabarak efektif bagi anak usia dini 

dalam menghafalkan Al-Qur’an, metode ini merupakan metode yang modern, 

adapun strategi dari metode ini yakni menghafal Al-Qur’an dengan menggunakan 

media pembelajaran, hal ini terjadi dan sudah diterapkan di Rumah Tahfiz Balita 

dan Anak (Rumah Tahfdz Balita) Kota Malang. Demikian itu menjadikan penulis 

tertarik untuk mengetahui dan mempelajari lebih dalam mengenai efektivitas 

metode Tabarak dalam menghafal surat An-Naba’ bagi anak usia 3 tahun. 

 Rutaba (Rumah Tahfidz Balita dan Anak) terdapat di kota Malang, 

merupakan sebuah lembaga yang menaungi anak-anak dari usia 2,5 tahun keatas. 

Perlu diketahui bahwasanya berhasilnya sebuah hafalan Al-Qur’an pada anak usia 

3 tahun tergantung dengan bagaimana sebuah lembaga menerapkan sebuah 

metode yang tepat, dimana Rumah Tahfiz Balita dan Anak memakai metode 

Tabarak dalam menghafal Al-Qur’an pada siswanya yakni anak usia 2,5 tahun ke 

atas. Pada penelitian ini, penulis ingin meneliti lebih lanjut  terhadap  efektifitas 

metode Tabarak yang diterapkan pada anak usia 3 tahun dalam menghafal surat 

An-Naba’.  

Dari latar belakang permasalahan tersebut penulis bertujuan menilai 

efektivitas metode Tabarak tersebut untuk mengetahui dan memahami bagaimana 



efektivitas  metode Tabarak di Rutaba (Rumah Tahfidz Balita dan Anak) Kota 

Malang  dalam  menghafal surat An-Naba’ pada anak usia 3 tahun. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap obyek penelitian, ada 

hal-hal tertentu yang penulis pandang penting berkaitan dengan efektivitas metode 

Tabarak dalam menghafal surat An-Naba’ anak usia 3 tahun. Hal ini ditetapkan 

sebagai fokus penelitian. Berdasarkan fokus ini dapat dirumuskan pertanyaan 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana efektivitas metode Tabarak dalam kemampuan siswa anak usia 

3 tahun di Rumah Tahfidz Balita dan Anak Kota Malang? 

2. Bagaimana penerapan sistem menghafal surat An-Naba’ anak usia 3 tahun 

di Rumah Tahfidz Balita dan Anak Kota Malang? 

3. Bagaimana hambatan efektivitas metode Tabarak dalam menghafal surat 

An-Naba’ anak usia 3 tahun di Rumah Tahfiz Balita dan Anak Kota 

Malang? 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui secara detail 

efektivitas metode Tabarak dalam menghafal surat An-Naba’ anak usia 3 tahun. 

Selanjutnya secara spesifik tuuan penelitian ini meliputi:  

1. Efektivitas metode Tabarak dalam kemampuan siswa anak usia 3 tahun 

Rumah Tahfiz Balita dan Anak di Kota Malang. 

2. Penerapan sistem menghafal surat An-Naba’ anak usia 3 tahun Rumah 

Tahfiz Balita dan Anak di Kota Malang. 



3. Hambatan efektivitas metode Tabarak dalam menghafal surat An-Naba’ 

anak usia 3 tahun Rumah Tahfidz Balita dan Anak Kota Malang.  

D. Hipotesis Penelitian  

1. Hipotesis Alternatif (Ha) yaitu :  

Ha = Adanya efektivitas metode Tabarak dalam menghafal surat An-

Naba’ anak usia 3 tahun di Rumah Tahfiz Balita dan Anak Kota Malang. 

2. Hipotesis Nihil (Ho) yaitu : 

Ho = Tidak adanya efektivitas metode Tabarak dalam menghafal surat An-

Naba’ anak usia 3 tahun di Rumah Tahfiz Balita dan Anak Kota Malang. 

 Dalam penelitian ini akan dibuktikan adanya efektivitas metode Tabarak 

dalam menghafal surat An-Naba’ anak usia 3 tahun di Rumah Tahfiz Balita dan 

Anak Kota Malang.  

E. Kegunaan Penelitian  

1. Manfaat teorik  

a. Untuk menambah pengetahuan dalam segi keilmuan yang berkaitan 

dengan efektivitas Metode Tabarak di Rumah Tahfiz Balita dan Anak 

Kota Malang. 

b. Untuk memberikan manfaat keilmuan khususnya bagi peneliti dan bagi 

para pembaca pada umumnya. 

2. Manfaat praktis 

a. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas Metode Tabarak dimana dapat 

dijadikan penulis sebagai rujukan untuk mendidik serta mengarahkan 

anak-anak dalam menghafal Al-Qur’an saat mereka masih berusia 3 tahun 

di dalam keluarga. 



b. Untuk dijadikan informasi mengenai efektivitas Metode Tabarak dalam 

pembelajaran hafalan Al-Qur’an terutama pada bagian surat An-Naba’ 

yang dapat mencetak para penghafal Al-Qur’an pada usia 3 tahun. 

F. Ruang Lingkup Penelitian  

 Ruang lingkup adalah sebuah batasan variabel-variabel yang dipakai 

supaya pembaca dapat menyikapi temuan penelitian sesuai dengan kondisi saat 

ini. Dimana keterbatasan mencakup dua hal. Pertama, keterbatasan ruang lingkup 

penelitian yang dilakukan dikarenakan berbagai alasan prosedural. Kedua, 

keterbatasan penelitian dikarenakan kendala yang berasal dari etika yang 

menjadikan ketidakmungkinan peneliti untuk mencapai data yang diinginkan. 

1. Metode Tabarak secara umum berkaitan dengan cara menghafal Al-Qur’an 

dengan menggunakan  media pembelajaran dan Rumah Tahfiz Balita dan 

Anak Kota Malang merupakan lembaga yang menerapkan metode Tabarak 

sebagai induk pembelajaran.  

2. Penelitian ini melihat efektivitas metode Tabarak dalam menghafal Al-

Qur’an anak usia 3 tahun khususnya pada hafalan surat An-Naba’. 

3. Populasi penelitian ini yakni seluruh siswa usia 3 tahun di Rumah Tahfiz 

Balita dan Anak Malang. 

4. Variabel penelitian meliputi metode Tabarak dan hafalan surat An-Naba’ 

pada anak usia 3 tahun.  

5. Data efektivitas metode Tabarak diperoleh dari pengisian angket oleh para 

pengajar anak usia 3 tahun di Rumah Tahfiz Balita dan Anak Kota 

Malang. 



6. Data hafalan surat An-Naba’ anak usia 3 tahun diperoleh dari nilai hasil 

belajar siswa tahun 2020/2021.  

G. Definisi Operasional  

Menurut Indiantoro dan Supomo (1999: 69) menyatakan bahwa definisi 

operasional ialah penentuan contruct sehingga akan menjadi  variabel  yang  dapat 

diukur. Definisi operasional menerangkan bahwa cara tertentu yang akan 

digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalkan contruct, sehingga 

memungkinkan bagi peneliti  selanjutnya  untuk  melakukan  replikasi 

pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran 

contruct yang lebih baik lagi. 

1. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran 

yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, 

berarti makin tinggi efektifitasnya (Suryani:2014). Yang dimaksud oleh 

peneliti seberapa efektif metode Tabarak dalam menghafal surat An-Naba’ 

anak usia 3 tahun di Rumah Tahfiz Balita dan Anak Kota Malang. 

2. Metode Tabarak, Metode Tabarak adalah metode yang bertujuan 

memanfaatkan dan memberdayakan kemampuan anak secara optimal 

untuk menghafalkan Al-Qur’an secara sempurna disertai tajwidnya. 

Metode ini dilakukan dengan memformulasikan metode menghafal yang 

umum dipakai yakni metode talqin, tasmi’, dan muraja’ah. Metode ini 

terdiri dari beberapa tahap, diawali dengan mendiktekan secara sempurna 

mulai dari surat An-Naba’ sampai surat An-Nas. Metode Tabarak adalah 

metode yang diterapkan hampir di seluruh penjuru dunia, metode ini 

terbukti berhasil dalam meningkatkan hafalan anak usia dini.  



3. Menghafal menurut kamus Bahasa Indonesia (2003:381) bahwa 

menghafal berasal dari kata dasar hafal yang artinya telah masuk dalam 

ingatan tentang pelajaran atau dapat mengucapkan di luar kepala tanpa 

melihat buku atau catatan lain. Menghafal artinya adalah berusaha 

meresapkan ke dalam pikiran agar selalu ingat. 

4. Surat An-Naba’ merupakan surat pertama dalam juz 30, terdiri dari 40 

ayat, diturunkan di kota Mekkah. Surat An-Naba’ merupakan surat ke 78 

di dalam urutan surat pada Al-Qur’an, surat An-Naba’ memiliki makna 

tentang berita besar. 

5. Anak Usia 3 Tahun masuk dalam kategori anak usia dini, dimana 

kepribadian anak mulai hadir dari perilaku sang anak, yang dapat menjadi 

gambaran tentang sifat yang dimilikinya.  

 



BAB VI 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas 

Metode Tabarak dalam menghafal surat An-naba’ pada anak usia 3 tahun  di 

Rumah Tahfiz Balita dan Anak Kota Malang, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Efektivitas Metode Tabarak dalam kemampuan siswa anak usia 3 tahun di 

Rumah Tahfidz Balita dan Anak Kota Malang pada tahun 2020 dapat diketahui 

dalam uji hipotesis yang menggunakan rumus uji regresi sederhana untuk 

menentukan efektif tidaknya variabel X (Metoe Tabarak) dan Y (Menghafal 

Surat An-Naba’) dengan bantuan SPSS versi 20.0. Dapat disimpulkan bahwa 

Ha diterima, yakni adanya efektivitas metode Tabarak dalam menghafal surat 

An-Naba’ pada anak usia 3 tahun di Rumah Tahfiz Balita dan Anak Kota 

Malang,  dengan menyumbangkan besaran nilai efektifitas R sebesar 75, 7% . 

Berdasarkan pengujian hipotesis menyatakan bahwa metode Tabarak memiliki 

efektivitas pada anak usia 3 tahun dalam menghafal Al-Qur’an. Hal tersebut 

dapat dilihat dari nilai R yang didapat sebasar 75, 7%. Metode Tabarak 

dikatakan efektif karena ditemukannya lebih banyak siswa yang dapat 

menghafal surat An-Naba’ secara utuh dalam setiap proses pembelajaran yang 

ada, dalam proses pembelajaran ini sangat terlihat memberdayakan 

kemampuan siswa dalam menghafal surat An-Naba’ pada anak usia 3 tahun di 

Rumah Tahfidz Balita dan Anak Kota Malang. 



2. Penerapan sistem menghafal surat An-Naba’ pada usia 3 tahun di Rumah 

Tahfiz Balita dan Anak Kota Malang sesuai denga prosedur yang ditetapkan 

dalam metode Tabarak yang terdiri dari tahap talqin, tasmi’ dan muraja’a. 

3. Hambatan efektivitas Metode Tabarak dalam menghafal surat An-Naba’ pada 

anak usia 3 tahun di Rumah Tahfidz Balita dan Anak Kota Malang pada tahun 

2020 terdapat pada faktor internal dan juga eksternal, serta dapat diketahui 

dalam uji hipotesis yang menggunakan rumus uji regresi sederhana untuk 

menentukan efektif tidaknya variabel X (Metoe Tabarak) dan Y (Menghafal 

Surat An-naba’) dengan bantuan SPSS versi 20.0. Dapat disimpulkan bahwa 

Ha diterima, yakni adanya efektivitas metode Tabarak dalam menghafal surat 

An-Naba’ pada anak usia 3 tahun di Rumah Tahfidz Balita dan Anak Kota 

Malang,  dengan menyumbangkan besaran nilai efektivitas R-Square sebesar 

57, 3% dan sisanya 42,7% diluar dari pembahasan peneliti. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa terdapat 

efektivitas Metode Tabarak dalam menghafal surat An-naba’ pada anak usia 3 

tahun di Rumah Tahfiz Balita dan Anak Kota Malang, maka saran penulis sebagai 

berikut: 

1. Bagi Peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa menambah variabel- variabel 

lain di luar variabel yang telah diteliti ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik 

dan bervariatif. Dan pada pengolahan datanya diharapkan dapat menggunakan 

analisis data lainnya selain SPSS agar hasilnya lebih variatif. 

2. Bagi Pihak Sekolah 



Bagi pihak sekolah, penerapan metode tabarak dalam menghafal surat An-naba’ 

pada anak usia 3 tahun cukup baik dan efektif untuk terus dilakukan dengan 

kerjasama dan peranan besar antara pihak asatizah sebagai fasilitator dengan 

orang tua sebagai pembimbing anak- anak dalam kesehariannya di rumah, karena 

anak pada usia ini lebih dekat denga orang tuanya, dan suara ibu juga lebih mudah 

masuk dan diproses oleh anak saat menghafal Al-Qur’an. 
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