
3. Memperbaiki bacaan dan mengakrabkan diri dengan bacaan Al-Qur'an
Artinya sebelum sahabat semua menghafalkan Al-Qur'an, sangat penting untuk membaca
berulang-ulang bacaan yang akan dihafalkan. Hal ini dilakukan agar bacan kalian benar dan juga
agar bacaan yang akan sahabat hafal tidak terasa asing dalam ingkatan kita. Sehingga ketika
menghafal Al-Qur'an kita tidak harus bersusah payah karena setengah dari bacaan tadi surat
melekat dalam ingatan sahabat sekalian.
4.Pasang target hafalan
Sebelum menghafal Al-Qur'an penting juga untuk memasang target hafalan yang akan kita
hafal. Hal ini dilakukan karena bisa menjadi motifasi diri untuk terus semangad dalam mencapai
target hafalan tersebut, terkadang di tengah menghafal Al Qur'an, kita biasanya mengalami
kendala, seperti hafalan yang menjadi susah masuk atau malas menambah hafalan. Kalau sudah
begitu, semangat kita biasanya akan berkurang. Sehingga kita merasa bahwa Al Qur'an susah
untuk dihafalkan. Oleh karena itu, adanya target akan sangat membantu dalam mendisiplinkan
hafalan kita.
5. Banyak mendengarkan bacaan Alquran (murattal)
Salah satu cara paling mudah dalam menghafal Al Qur'an adalah dengan sering mendengarkan
murotal. Biasanya, kita akan lebih mudah mengingat sebuah ayat ketika ayat tersebut
dilantukan dalam irama yang merdu dan didengarkan berulang-ulang. Semakin sering kita
mendengarkan murotal, maka semakin banyak ayat yang kita hafal dengan cepat.
6. Mencari musyrif/musyrifah 
Untuk menghindari bacaan yang salah, ayat atau halaman yang sudah dihafal sebaiknya
diperdengarkan kepada orang lain. Ini bertujuan agar orang tersebut bisa mengoreksi atau
membenarkan jika bacaan kita salah. Selain itu, dengan menyetorkan hafalan kita kepada orang
lain, akan menambah semangat kita untuk bisa menghafal dengan rajin dan dengan sempurna.
7. Mencari teman sesama penghafal Al-Qur'an
Hal ini dilakukan supaya sahabat BUMI sekalian termotifasi dan berlomba-lomba untuk selalu
menambah hafalan Al-Qur'an. Perbnyak berkumpul dengan para penghafal alquran atau orang-
orang yang bisa mendukung keinginan kita dalam menghafal alquran. Jangan sampa sahabat
BUMI sekalian terhenti karena disibukkan dengan lingkungan yang tidak mendukung proses kita
dalam menghafal Al-Qur'an.
8. Istiqamah 
Menjadi penghafal Al-Qur'an harus memiliki prinsip yang teguh untuk selalu menjaga hafalan
walau dalam keadaan dan situasi apapun. Sebab tidak ada kesuksesan yang dapat diraih kecuali
dilandasi konsistensi yang kuat, begitu pula tidak ada hafalan yang kuat diraih kecuali konsisten
mengulang hafalan. Oleh karena itu, untuk menjaga hafalan seorang penghafal Al Quran harus
konsisten dengan manajemen waktu dan murajaah yang telah ditetapkan.
9.  Murajaah hafalan yangsudah dihafalkan
Semakin sering mengulangi satu ayat, maka akan lebih mudah ayat tersebut melekat di dalam
ingatan kita. Jangan terburu-buru menambah hafalan tanpa mengulang ayat sebelumnya
berkali-kali. Hal ini untuk mengurangi resiko hilangnya hafalan tersebut. Sangat disarankan
untuk mengulang murojaah sesering mungkin agar ayat yang sudah kita hafalakan bisa melekat
di ingatan kita dalam waktu yang lama.
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Asslamualaikum sahabat BUMI...
Berjumpa lagi dengan BUM (Buletin Muhammadiyah Inovatif) pada edisi 09 ...
Bagaimana kabar hari ini sahabat BUMI ?

Alhamdulillah pada kesempatan kali ini BUMI hadir kembali, dan kita masih diberi kesempatan
untuk bisa menambah ilmu-ilmu Allah melalui Buletin ini...
Nah, BUMI kali ini akan memberikan tips n trick mudah dalam menghafal Alquran. Sahabat BUMI
disini siapa yang masih selalu kesuhan dalam menghafalkan Alquran ? yang masih bingung
bagaimana menghafal Quran itu ? atau yang masih tidak percaya kalau  Al - Quran itu bisa
dihafalkan ? 

Jangan bingung dan percayalah bahwa Alquran itu bisa dihafalkan, karena Allah menjaga mushaf-
mushaf Al-Qur'an melalui para penghafalnya. Menghafal Alquran itu merupakan salah satu
amalan paling baik yang ingin diraih semua umat islam, karena banyak keutamaan dalam
menghafal alquran, diantaranya yaitu penghafal alquran adalah dia didalam surga akan diberikan
derajat yang tinggi dan juga penghafal Al-Quran dapat memberikan mahkota disurga untuk
orang tua dan juga akan terbebas dari siksa neraka. 

Sahabat BUMI mau kan mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut...
Simak yaa tips n trik agar mudah dalam menghafal Al-Qur'an dibawah ini... Let’s go...
1. Niat dan meluruskan niat
Sahabat BUMI sebelum memulai menghafal Al-Qur'an, niat menjadi hal paling utama yang harus
dilakukan sahabat semua. Niatkan sungguh-sungguh menghafal Alquran untuk beribadah dan
ingin mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah SAW. Jangan sampai niat menghafal menjadi niat
yang salah dan akan terjerumus pada perbuatan riya’. Dengan niat yang lurus dan hatiyang ikhlas
karena Allah maka rasa lelah, malas, dan perasaan sulit tidak akan menjadi penghalang dalam
menghafal Alquran.
2. Menggunakan satu jenis mushafAl-Qur'an
Agar menghafal alquran menjadi lebih mudah, pastikan menggunakan alquran yang sama. Karena
menggunakan mushaf yang sama dapat mempermudah untuk mengingat letak ayat yang telah
kita hafalkan.

Quotes of the day ·    ·        
 

اْقَرُءوا اْلُقْرآَن َفِإنَُّه َيأِْتي َيْوَم اْلِقَياَمِة َشِفيًعاِألَْصَحابِِه   
    “Bacalah Al-Qur’an, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya” 

(Imam Muslim, Shahih Muslim, Beirut: Dar Ihya’ Ihya’ al-Turats al-Arabi, tt, juz 1, hal. 553).
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