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 Studi ini merupakan penelitian yang menganalisis mengenai strategi guru 

dan peran orangtua dalam pembelajaran tahfidh Al-Qur’an di MI Darun Najach 

Onggorawe Sayung Demak. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan strategi 

guru dalam pembelajaran tahfidh Al Quran di MI Darun Najach Onggorawe 

Sayung Demak dalam hal guru sebagai uswah atau model, guru sebagai motivator, 

serta guru sebagai komunikator, juga mengenai peran orangtua dalam 

pembelajaran tahfidh dalam hal orangtua sebagai mu’allim, orangtua sebagai 

partner, serta orangtua sebagai mediator. 

 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Studi dilakukan dengan dua 

sudut kajian, yaitu 1) teoritis dan 2) empiris. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah deskriptif kualitatif. Penelitian dilaksanakan di MI Darun Najach 

Onggorawe  Sayung Demak yang berlokasi di Jl. Pelajar dusun Onggorawe desa 

Loireng kecamatan Sayung kabupaten Demak. Pengumpulan data dilakukan 

dengan cara observasi, wawancara mendalam, menggunakan dokumentasi dan 

rekaman. Adapun instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sebagai 

instrumen kunci (key instrument). Teknik analisis data adalah teknik analisis data 

mengalir dengan melalui dua tahap, pertama sewaktu pengumpulan data 

berlangsung, kedua setelah proses pengumpulan data selesai. 

 Dari hasil penelitian diketahui bahwa strategi guru dan peran orangtua 

dalam pembelajaran tahfidh Al-Qur’an di MI Darun Najach Onggorawe Sayung 

Demak berkesimpulan sebagai berikut: 1) Strategi guru dalam pembelajaran 

tahfidh Al-Qur’an di MI Darun Najach Onggorawe Sayung Demak beragam, baik 

dalam hal strategi guru sebagai uswah/model, sebagai motivator, maupun sebagai 

komunikator dan berjalan efektif; 2) Peran orangtua dalam pembelajaran tahfidh 

Al-Qur’an di MI Darun Najach Onggorawe Sayung Demak beragam, baik dalam 

hal peran orangtua sebagai mu’allim, sebagai partner, maupun sebagai mediator 

dan berjalan efektif.  

 

 

Kata kunci: Tahfidh Al-Qur’an, MI Darun Najach, Strategi guru, Peran orangtua. 
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حممد منري:  طريق املعلم وتربية الوالدين يف تعليم حتفظ القرأن باملدرسة اإلبتدائية دار النجاح أوغغوراوي سايونخ  
 . 8102دماك. مسا رانج: كلية جمستري يف الرتبية اإلسالمية جبامعة سلطان أجنونج عام

 
القرأن باملدرسة اإلبتدائية دار النجاح هذاالبحث يف طريق املعلم وتربية الوالدين يف تعليم حتفظ 

أوغغوراوي سايونخ  دماك. قصد  هذا البحث لتبيني طريق املعلم يف تعليم حتفظ القرأن باملدرسة اإلبتدائية دار 
ث ه، وتكليمه؛ وتعريف تربية الوالدين يف تعليم حتفظ القرأن  النجاح أوغغوراوي سايونخ  دماك يف أسوة املعلم، وح 

 اإلبتدائية دار النجاح أوغغوراوي سايونخ  دماك يف معلم الوالدين، وشاركهما، ووسيلتهما. باملدرسة

هذالبحث البحث امليداين. هذاالبحث باستعمال طريقتني تيوريتس أوال وأميربيس ثانيا. طريقةالبحث 
بشارع فالجر قرية أغغو باستعمال طريقة  ديسكربتف كواليتاتيف. مكان البحث يف املدرسة اإلبتدائية دار النجاح 

راوي أو لويرنج باملدينة الصغرية سايونج وباملدينة الكبرية دماك. مجع د وان البحث باستعمال أوبسرباسي والتسائل 
ومايتعلق بالد وانية وألة أخذ السمع. وأما أدوات البحث فالباحث هو مفتاحها. وطريقة تعريف الد وانية البحثية 

 بقتني أوال عند اجلمع وثانيا عند الفراغ.بالطريقة اجلارية بالط

يف تعليم حت  ف ظ القرأن باملدرسة اإلبتدائية دار النجاح  نتيجة البحث أن  طريق املعلم  وتربيةالوالدين
يف تعليم حت  ف ظ القرأن باملدرسة اإلبتدائية دار النجاح  أوغغوراوي سايونخ دماك : )االول( أن  طريق املعلم 

؛  و)الثاين( أن   مفيدةايونخ دماك أنواع سواء كان يف األسوة أو يف احلث أو يف التكليم وجتري أوغغوراوي س
يف تعليم حت  ف ظ القرأن باملدرسة اإلبتدائية دار النجاح أوغغوراوي سايونخ دماك أنواع سواء كان يف  تربيةالوالدين

    .       مفيدة معلمهما أو يف شاركهما أو يف وسيلتهما وجتري

 
ه م ة:  حتفظ القراءن، املدرسة اإلبتدائية دار النجاح، طريق املعل م، تربية الوالدين. 
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