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ABSTRAK 

 

Margaretno, Neti. 2019. Peran Menghafal Al-Qur’an dalam 

Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Santri Ma’had Al-

Muqoddasah Li Tahfidhil Qur’an Nglumpang Mlarak 

Ponorogo Tingkat Sekolah Dasar Tahun Ajaran 

2018/2019. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Pembimbing Dr. Moh. Miftachul Choiri, M.A 

 

Kata Kunci: Menghafal AL-Qur’an, Kecerdasan Spiritual, 

Siswa Sekolah Dasar 

 

Seseorang dalam hidupnya harus mempunyai pedoman 

dan visi sebagai bekal memantapkan diri dari laju kemajuan 

zaman yang serba modern. Dimulai pendidikan dan pengajaran 

yang baik dari usia dini karena pada masa ini anak mengalami 

perkembangan intelektualnya, sehingga perkembangan ingatan 

anak sudah mampu merekam dengan baik, selain itu anak 

masih mudah untuk diarahkan pada kebaikan salah satunya 

menghafal Al-Qur’an. Dalam menghafal Al-Qur’an santri tidak 

hanya dididik untuk membaca, menghafal dan memahami isi 

kandungan Al-Qur’an tetapi juga mampu mengamalkannya 

dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang diperoleh setelah 

menghafal Al-Qur’an tidak hanya untuk kepentingan 

“mencerahkan spiritual”, tetapi untuk kepentingan 

keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. 



 

Tujuan Penelitian ini yaitu: 1) Untuk memaparkan 

pelaksaan menghafal Al-Qur’an santri Ma’had Al-Muqoddasah 

Li Tahfidhil Qur’an Ponorogo. 2) untuk memaparkan 

kontribusi menghafal Al-Qur’an dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual santri Ma’had Al-Muqoddasah Li 

Tahfidhil Qur’an Ponorogo tingkat Sekolah Dasar. 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti 

melakukan penelitian lapangan menggunakan jenis kualitatif 

pendekatan studi kasus. Dalam teknik pengumpulan data 

peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Kemudian, teknik dalam analisis data 

menggunakan analisis kualitatif Miles dan Huberman yang 

meliputi: reduksi data, display data dan pengambilan 

kesimpulan atau verifikasi. 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa: 1) Menghafal 

Al-Qur’an di Ma’had Al-Muqoddasah Li Tahfidhil Qur’an 

dilaksanakan 3 kali dalam sehari dimulai ba’da shalat subuh, 

ba’da sholat ashar, dan ba’da sholat maghrib dan berlangsung 

selama 1 jam 30 menit. Sistem yang digunakan dalam 

meghafal itu menggunakan sistem halaqah yaitu satu 

pembimbing ada beberapa anak.  Metode yang digunakan 

adalah metode tasmi’ yaitu mendengarkan bacaan Al-Qur’an 

yang dibacakan oleh beberapa orang dan didengarkan serta 

dikoreksi. 2) Kontribusi menghafal Al-Qur’an terhadap santri 

Ma’had Al-Muqoddasah Li Tahfidhil Qur’an Ponorogo tingkat 

Sekolah Dasar memberi dampak positif dan negatif bagi santri, 

dampak positif yaitu Menghafal Al-Qur’an memberi dampak 

positif  bagi santri, yaitu senantiasa bertawakal kepada Allah, 



 

berbakti terhadap orang tua, menjauhkan diri dari perbuatan 

yang tercela, selalu sabar dalam menjalankan kegiatan, sabar 

dalam menghadapi masalah dan ujian, menumbuhkan rasa 

tanggung jawab untuk beribadah, memiliki rasa ikhlas, dan 

meningkatkan ketaqwaan. Sedangkan dampak negatifnya yaitu 

dengan banyaknya kendala yang dialami membuat santri 

kurang istiqomah dalam menghafal Al-Qur’an sehingga 

memutuskan berhenti dan bahkan keluar dari pondok. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan adalah suatu proses terus menerus 

yang mengantarkan manusia muda ke arah kedewasaan, 

yaitu dalam arti kemampuan untuk memperoleh 

pengetahuan (knowledge acquisition), mengembangkan 

kemampuan/ketrampilan (skill developments), 

mengubah sikap (attitude of change) serta kemampuan 

mengarahkan diri sendiri, baik di bidang pengetahuan, 

ketrampilan, serta memaknai proses pendewasaan itu 

sendiri dan kemampuan menilai.
1
 

Diakui atau tidak saat ini terjadi krisis yang 

nyata dan mengkhawatirkan dalam masyarakat dan 

bahkan melibatkan anak-anak yang paling berharga. 

Krisis itu antara lain berupa maraknya angka kekerasan  

anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, 

kebiasaan mencontek, merusak milik orang lain, dan 

bahkan mengambil milik orang lain. Hal ini menjadi 

masalah yang saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. 

Tugas pendidikan yang paling utama adalah 

menanamkan nilai-nilai dan perubahan sikap. Nilai 

yang ditanamkan salah satunya adalah nilai religi atau 

nilai agama. Sejalan dengan fungsi dan peranannya, 

maka sekolah sebagai kelembagaan pendidikan yang 

                                                           
1
 Agustinus Ahermino, Kepemimpinan Pendidikan di Era 

Globalisasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 5. 
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didalamnya terdapat proses perubahan dan segala 

pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap peserta 

didik agar mempunyai kemampuan yang sempurna 

dengan kesadaran penuh terhadap hubungan dan tugas 

sosial. Terkait dengan upaya yang dilakukan sekolah 

untuk menumbuh kembangkan tingkat religiusitas 

siswanya dalam hal ini sangat bermacam-macam. Di 

antaranya, adalah melalui shalat dhuha, kegiatan-

kegiatan keagamaan, menghafal Al-Qur’an, serta 

menghayati makna yang terkandung di dalam Al-

Qur’an. 

Setelah melakukan penjajakan awal di lokasi 

penelitian yaitu di Ma’had Al-Muqoddasah Li Tahfidhil 

Qur’an Ponorogo bahwa dari pihak pesantren 

mewajibkan untuk menghafal Al-Qur’an mulai dari 

santri kelas 1 SD. Dari pihak pesantren berusaha 

menanamkan panca jiwa pondok (keikhlasan, 

kesederhanaan, berdikari, ukhuwah islamiyah, dan 

kebebasan) panca jiwa pondok ini ditanamkan pada 

seluruh santri yang mukim di Ma’had Al-Muqoddasah 

Li Tahfidhil Qur’an tersebut. Pondok pesantren juga 

menanamkan pada diri santri agar mampu menguasai 

dengan baik hafalan Al-Qur’an serta mengerti isi 

kandungan yang terdapat dalam Al-Qur’an, dengan 

tujuan mampu membedakan mana hal yang baik dan 

buruk serta mana hal diridhoi Allah dan mana yang 

tidak diridhoi Allah. Karena dengan jauhnya orang tua 

dan terbatas fasilitas yang diperbolehkan di pesantren, 

masih ada beberapa santri yang mengganggu dan 



 

bahkan menyakiti temannya, hal ini dapat dibuktikan 

masih ada beberapa santri yang memakai barang milik 

temannya tanpa izin dan bahkan mengambil barang 

milik temannya. Harapannya dengan berbekal hafalan 

Al-Qur’an dapat menumbuhkembangkan kesadaran 

agama dalam diri mereka dan mampu meningkatkan 

kecerdasan spiritual pada santri sehingga dapat 

menjauhkan diri dari perbuatan tercela.
2
 

Menghafal Al-Qur’an adalah simbol umat Islam 

dan duri bagi masuknya musuh-musuh Islam. James 

Mansiz berkata, “Boleh jadi, Al-Qur’an-lah kitab yang 

paling banyak dibaca seluruh dunia. Dan, tanpa 

diragukan lagi, ia merupakan kitab yang paling mudah 

dihafal.”
3
 Menghafal Al-Qur’an bukanlah hal yang 

mudah, tetapi juga bukan pula hal yang tidak mungkin 

dicapai, karena tidak sedikit kita temukan umat Islam 

yang hafal Al-Qur’an, bahkan anak kecil yang berumur 

kurang dari sepuluh tahun pun sudah banyak yang hafal 

Al-Qur’an. Padahal kitab Al-Qur’an ini tergolong kitab 

yang besar, surat-suratnya yang banyak berjumlah 144 

surat, dan banyak pula ayat yang mirip dan bahkan 

hampir sama. Kita akan semakin takjub saat 

menemukan begitu beragamnya tingkat usia dari kaum 

muslim yang sudah mampu menghatamkan Al-Qur’an 

30 juz. 

                                                           
2
 Hasil observasi di Ma’had Al-Muqoddasah Li Tahfidhil Qur’an 

Ponorogo pada tanggal 21 Oktober 2018. 
3
 Ahmad Salim Badwilan, Paduan Cepat Menghafal Al-Qur’an, 

(Jogyakarta: DIVA Press, 2009), 27.  



 

Al-Qur’an berfungsi menyampaikan risalah 

hidayah untuk menata sikap dan perilaku yang harus 

dilakukan manusia. Menurut Syaikh Abdurrahman 

Nashir As-Sa’di, Al-Qur’an memiliki dua macam 

petunjuk; Pertama, berupa perintah, larangan, dan 

informasi tentang perbuatan yang baik menurut syariat 

atau ‘urf (kebiasaan) yang berdasarkan akal, syariat dan 

tradisi. Kedua, menganjurkan manusia memanfaatkan 

daya nalarnya untuk melakukan sesuatu yang 

bermanfaat.
4
 

Al-Qur’an itu memberikan pengaruh besar 

terhadap jiwa, kemudian menyinari, membimbing, dan 

menyentuh kalbu. Ketika jiwa itu semakin jernih, maka 

pengaruhnya pun akan semakin jernih.
5
 Al-Hafizh as-

Suyuti berkata, “pengajaran Al-Qur’an adalah dasar 

dari prinsip-prinsip Islam. Anak-anak tumbuh di atas 

fitrahnya dan cahaya-cahaya hikmah yang masuk ke 

dalam kalbu mereka sebelum dikuasai oleh hawa nafsu 

dan cahaya hitamnya yang dilekati kotoran-kotoran 

maksiat dan kesesatan.”
6
 Untuk itu belajar Al-Qur’an 

harus diajarkan sejak dini kepada anak-anak sebagai 

bentuk mengenalkan mereka pedoman untuk kehidupan 

kelak. Karena anak-anak adalah manusia yang paling 

kuat kejernihan serta fitrahnya, selama mereka masih 

                                                           
4
 Ulil Amri Syafari, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur’an, 

(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), 63. 
5
 Ahmad Salim Badwilan, Paduan Cepat Menghafal Al-Qur’an, 

233. 
6
 Ibid., 229. 



 

bersih. Mengajarkan anak-anak untuk menghafal Al-

Qur’an adalah satu hal yang penting dan mulia. 

Dari beberapa keutamaan yang dimiliki Al-

Qur’an diharapkan siswa yang menghafalkannya dapat 

mempunyai hati yang bersih sehingga dengan hati yang 

bersih dapat terhindar dari sifat iri, dengki dan proses 

transfer nilai dapat dilakukan dengan maksimal. 

Hafalan tersebut sebagai media untuk melatih dan 

mensucikan jiwa dan juga diharapkan dengan hafalan 

tersebut siswa dapat terhindar dari sifat yang tercela 

seperti yang disebutkan diatas, dan yang menjadi 

indikator dari peningkatan kecerdasan pada aspek 

ruhaniyah atau spiritual. 

Tanpa kita sadari penemuan-penemuan di 

bidang psikologi, ternyata banyak kecerdasan yang 

telah ditemukan oleh para ilmuwan. Ada IQ, EQ, dan 

Spiritual Quotient (SQ). Spiritual Quotient atau 

kecerdasan spiritual (SQ) merupakan temuan mutakhir 

secara ilmiah yang pertama dari Danah Zohar dan Ian 

Marshall mereka menjelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk 

menghadapi dan memecahkan persoalan makna value 

yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan 

hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan 

kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau 



 

jalan hidup seseorang lebih bermakna dibanding dengan 

yang lain.
7
 

SQ merupakan tingkat kecerdasan yang paling 

tinggi, mulia, dan suci. Lebih tinggi tingkatannya dari 

Kecerdasan Intelektual (IQ) dan Kecerdasan Emosional 

(EQ). Sifat SQ biasanya memotivasi, mengingatkan 

mana yang baik dan benar serta mana yang diridhoi dan 

tidak diridhoi Allah. Semua ini terbit dari lubuk hati 

yang terdalam (heart spot), bisikan nur ilahi. Kalau kita 

melakukan suatu kebaikan sesuai petunjuk dan 

kehendak Allah atau diridhoi Allah maka yang 

berbicara bukanlah hati kasar kita tetapi adalah bisikan 

hati nurani kita yang merupakan kata hati yang bersih, 

bukan hati yang kotor.
8
 

Beberapa hal di atas dikatakan suatu masalah 

yang menarik, unik dan layak untuk diteliti, karena 

Ma’had Al-Muqoddasah Li Tahfidhil Qur’an Ponorogo 

adalah salah satu pondok pesantren yang mempunyai 

ciri khusus yaitu menghafal Al-Qur’an sebagai 

kurikulum inti, sedangkan pendidikan formalnya 

sebagai salah satu hal yang penting pula. Peneliti 

memilih lokasi penelitian di Ma’had Al-Muqoddasah Li 

                                                           
7
 Desmita, Psikologi Perkembangan, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2005), 174. 
8
 Tuloli Jasin H dan Ismail Dian Ekawaty, Pendidikan Karakter 

Manjadikan Manusia Berkarakter Unggul, (Yogyakarta: UII Press 

Yogyakarta, 2016), 128-129. 

 

 



 

Tahfidhil Qur’an Ponorogo karena didasarkan pada 

pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, 

dan kesesuaian dengan topik yang dipilih di Ma’had Al-

Muqoddasah Li Tahfidhil Qur’an. Dengan pemilihan 

lokasi ini peneliti berharap menemukan hal-hal yang 

bermakna dan baru. Dari fenomena di atas maka 

peneliti bermaksud mengadakan penelitian dengan 

judul “Peran Menghafal Al-Qur’an dalam 

Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Santri Ma’had Al-

Muqoddasah Li Tahfidhil Qur’an Nglumpang Mlarak 

Ponorogo Tingkat Sekolah Dasar Tahun Aajaran 

2018/2019” 

Penelitian ini pastinya bukanlah penelitian yang 

pertama kalinya, ada beberapa penelitian yang 

membahas mengenai tahfidz Al-Qur’an ataupun 

kegiatan keagamaan untuk meningkatkan berbagai 

aspek yang berkaitan dengan berbagai jenis-jenis 

kecerdasan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Nisma Shela Wati dengan judul Peranan tahfidz Al-

Qur’an di Madrasah Aliyah Ummul Akhyar Sawu 

Capur Darat Tulungagung. Dengan hasil penelitian 

yaitu dengan berbekal tahfidz Al-Qur’an yang 

diterapkan di madrasah dengan metode muroja’ah dan 

metode al-Qosimi  akan melatih sensitifitas indra 

pendengaran siswa, tahfidz Al-Qur’an melatih siswa 

untuk berkonsentrasi tinggi, tahfidz Al-Qur’an 

membatu para siswa mudah memahami Al-Qur’an 

(sebagai petunjuk hidup).  



 

Akan tetapi pada penelitian ini mempunyai 

beberapa perbedaan dari penelitian yang sudah ada, 

pada penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana 

peran menghafal Al-Qur’an dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual pada anak-anak yang masih 

berkembang, tahap penghayatan rohaniyah, batiniyah, 

atau psikis anak belum terlibat secara mendalam dalam 

melakukan ibadah masih ikut-ikutan dan mengikuti 

dorongan rasa ingin tahunya. Pengetahuan pada anak-

anak pada tahap ini dapat berkembang dengan 

dipengaruhi oleh kegiatan keagamaan seperti, 

mendengarkan nasihat orang tua, guru, atau orang yang 

lebih tua darinya, membaca Al-Qur’an, menghafal Al-

Qur’an, memahami makna dan isi kandungan Al-

Qur’an sehingga sikap spiritual benar-benar tertanam 

dalam diri anak.  

 

B. Fokus Penelitian 

Banyak faktor-faktor yang dapat di tindak 

lanjuti dalam penelitian ini. Namun, karena keterbatan 

waktu dan tenaga, maka perlu adanya fokus penelitan. 

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah 

Peran Menghafal Al-Qur’an dalam Meningkatkan 

Kecerdasan Spiritual Santri Ma’had Al-Muqoddasah Li 

Tahfidhil Qur’an Ponorogo Tingkat Sekolah Dasar. 

 

C. Rumusan Masalah 



 

Berkaitan dengan latar belakang masalah diatas, 

ada 2 permasalahan penelitian yang perlu dicermati, 

antara lain : 

1. Bagaimana pelaksanaan menghafal Al-Qur’an 

santri Ma’had Al-Muqoddasah Li Tahfidhil Qur’an 

Ponorogo ? 

2. Bagaimana kontribusi menghafal Al-Qur’an dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual santri Ma’had 

Al-Muqoddasah Li Tahfidhil Qur’an Ponorogo 

tingkat Sekolah Dasar? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang bermuara pada rumusan 

masalah diatas, antara lain: 

1. Untuk memaparkan pelaksanaan menghafal Al-

Qur’an santri Ma’had Al-Muqoddasah Li Tahfidhil 

Qur’an Ponorogo ? 

2. Untuk memaparkan kontribusi menghafal Al-

Qur’an dalam meningkatkan kecerdasan spiritual 

santri Ma’had Al-Muqoddasah Li Tahfidhil Qur’an 

Ponorogo tingkat Sekolah Dasar? 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian dapat bermanfaat baik secara 

teoretis maupun praktis 

1. Manfaat secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan informasi dalam ilmu 

tarbiyah, dan diharapkan dapat menjadi bahan 



 

pertimbangan dan sumber informasi bagi peneliti 

lain yang akan meneliti dan meningkatkan mutu 

pendidikan dalam menghafal Al-Qur’an 

2. Manfaat secara praktis antara lain: 

a. Bagi Lembaga Pendidikan/Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna 

bagi lembaga pendidikan khususnya lembaga 

Tahfidhil Qur’an agar dapat meningkatkan 

kualitas para calon penghafal Al-Qur’an 

menjadi lebih baik 

b. Bagi Guru/Ustadz dan Ustadzah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan masukan, pertimbangan, dan 

evaluasi bagi guru dalam melaksanakan 

tugasnya untuk membimbing dan mendidik 

anak didiknya. 

c. Manfaat bagi peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan bagi penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan menghafal Al-Qur’an 

khususnya bagi peneliti sendiri untuk 

mengambil manfaat dari ilmu-ilmu Al-Qur’an. 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian 

agar dapat dicerna secara runtut diperlukan sebuah 

sistematika. Sistematika pembahasan pada penelitian 

kualitatif ini terdiri dari enam bab yang berisi: 



 

Bab I: Berisi pendahuluan yang meliputi latar 

belakang, masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 

dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini 

dimaksudkan untuk memudahkan dan memaparkan 

data. 

Bab II: Berisi telaah hasil penelitian terdahulu 

dan kajian pustaka. Telaah hasil penelitian terdahulu 

berisi tentang hasil penelitian yang pernah dilakukan 

oleh orang lain. Kajian pustaka berisi deskripsi 

landasan teori tentang pengertian, tujuan, manfaat, 

fungsi, dan hambatan-hambatan dalam menghafal Al-

Qur’an serta pengertian kecerdasan spiritual, manfaat 

relevan dengan penelitian kualitatif ini. 

Bab III: Berisi tentang metode penelitian. 

Metode penelitian ini memuat pendekatan dan jenis 

penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber 

data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan 

penelitian. Bab ketiga ini dimaksudkan untuk 

mengetahui metode yang dipakai dalam skripsi ini. 

Bab IV: Berisi uraian tentang data umum dan 

data khusus. Data umum berisi deskripsi singkat profil 

lokasi penelitian, sedangkan data khusus berisi tentang 

temuan yang diperoleh dari pengamatan dan atau hasil 

wawancara serta dokumentasi lainnya yang terkait 

dengan rumusan masalah. Data umum lokasi penelitian 

meliputi deskripsi singkat tentang sejarah, letak 



 

geografis, visi dan misi serta tujuan sekolah, keadaan 

guru dan murid, struktur organisasi, serta sarana dan 

prasarana di lokasi penelitian. Data khusus merupakan 

deskripsi data temuan peneliti yang merupakan hasil 

dari pengamatan, wawancara, dan dokumentasi di 

lokasi penelitian. 

Bab V: Berisi analisis dari peran menghafal Al-

Qur’an dalam meningkatkan kecerdasan spiritual santri 

Ma’had Al-Muqoddasah Li Tahfidhil Qur’an Ponorogo 

tingkat Sekolah Dasar, pada bab keempat dijelaskan 

sekaligus melakukan penafsiran terhadap data hasil 

temuan di lapangan. 

Bab VI: Adalah penutup. Bab ini berfungsi 

untuk mempermudah para pembaca untuk mengambil 

intisari dari skripsi. Bab ini berisi kesimpulan dan 

saran. 

  



 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nur 

Endah Lestari dengan judul penelitian “Dampak Kegiatan 

Keagamaan Islam Terhadap Spiritual Quotient (SQ) 

Siswa-Siswi MI Ma’arif Singosaren Ponorogo Kelas V 

Tahun Pelajaran 2012/2013” dengan hasil penelitian 

bahwa (1) kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di MI 

Ma’arif Singosaren Ponorogo adalah tadarus Al-Qur’an, 

sholat berjamaah, pondok ramadhan, puasa ramadhan, 

zakat fitrah, dan PHBI, (2) Dampak dari kegiatan 

keagamaan terhadap SQ, siswa-siswi menjadi bertanggung 

jawab, memiliki sikap sopan santun, rasa empati kepada 

sesama, mampu menguasai diri dalam menahan hawa 

nafsu, disiplin, mandiri, memiliki kualitas sabar, 

merasakan kehadiran Allah, berdzikir dan berdo’a, 

berfikiran maju, memiliki misi, cerdas, dan energik. Yang 

muncul akhlak, kebiasaan, perilaku, keimanan, dan 

pengetahuan keagamaan siswa-siswi.
9
  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rocmah 

Nafi’ah dengan judul penelitian “ Efektivitas Program 

Tahfidz Al-Qur’an dalam Memperkuat Karakter Siswa di 
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Madrasah Aliyah Negeri Lasem” hasil penelitian 

pelaksanaan program tahfidz yang dijalankan di Madrasah 

Aliyah Negeri Lasem termasuk kategori baik, dan program 

ini merupakan kegiatan ekstrakulikuler yang 

dilakasanakan saat pembelajaran PAI, dengan target 

hafalan 1 tahun, siswa hafal minimal 5 juz. Dari hasil 

penelitian dapat dikatakan bahwa siswa memiliki karakter 

yang baik, hal ini diketahui dari hasil rata-rata yaitu 49,87. 

Karakter menonjol yang dimiliki siswa adalah karakter 

religius yang tinggi.
10

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nisma 

Shela Wati dengan judul penelitian “Peranan Tahfidz Al-

Qur’an di Madrasah Aliyah Ummul Akhyar Sawo Capur 

Darat Tulungagung” dengan hasil penelitian (1) Tahfidz al-

Qur’an merupakan salah satu ciri khas dari Madrasah 

Aliyah Ummul Akhyar Sawo Campurdarat Tulungagung, 

setiap pagi sebelum memulai pelajaran para siswa 

menghafalkan al-Qur’an terlebih dahulu, di madrasah ini 

mewajibkan para siswanya mampu menghafalkan 2 juz al-

Qur’an dalam setahun, metode tahfidz yang diterapkan di 

madrasah ini adalah metode muroja’ah dan metode al-

Qosimi. (2) Jenis-jenis kecerdasan adalah: Kecerdasan 

Intelektual (IQ), Kecerdasan Emosional (EQ), Kecerdasan 

Spiritual (SQ), kecerdasan berfikir analitis, kecerdasan 

berfikir komparatif, kecerdasan berfikir kritis, dan 

kecerdasan berfikir holistis. Dan kaitan tahfidz al-Qur’an 
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dengan kecerdasan berfikir siswa adalah: tahfidz al-Qur’an 

akan melatih sensitifitas indera pendengaran siswa, tahfidz 

al-Qur’an melatih siswa untuk berkonsentrasi tinggi, 

tahfidz al-Qur’an membantu para siswa mudah memahami 

al-Qur’an (sebagai petunjuk hidup) dan menjadi taqwa.
11

 

Dari ketiga penelitian tersebut, sama-sama 

membahas Spiritual Quotien atau kecerdasan spiritual, 

dimana yang menjadi objek adalah siswa. Yang intinya 

dari ketiga penelitian tersebut adalah meningkatkan 

keimanan dan ketaqwaan. Maka dalam penelitian ini 

meneliti tentang bagaimana seorang siswa yang mampu 

berfikir positif dengan nilai-nilai agama Islam, membuat 

jiwa yang sadar bagi para murid, bertanggung jawab akan 

tugas maupun kewajiban, dapat mandiri dalam bertindak, 

mendekatkan diri kepada Allah, dan mampu menjahui 

perbuatan-perbuatan tercela. 

 

B. Kajian Teori 

1. Menghafal Al-Qur’an 

a. Pengertian Menghafal Al-Qur’an 

Tahfidzul Qur’an terdiri dari dua suku kata, 

yaitu tahfidz dan Al-Qur’an yang mana keduanya 

mempunyai arti yang berbeda. Pertama tahfidz yang 

berarti menghafal, menghafal dari kata dasar hafal 

yang dari bahasa Arab hafidza-yahfadzu-hifzdan, 

yaitu lawan dari lupa, yaitu selalu ingat dan sedikit 
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lupa.
12

 Secara bahasa/ etimologi al Hifzd bermakna 

selalu ingat dan sedikit lupa. Hafizh (Penghafal) 

adalah orang yang menghafal dengan cermat dan 

termasuk sederet kaum yang menghafal, Al Hifzh 

juga bermakna memelihara, menjaga, menahan diri, 

ataupun terangkat.
13

 

Dalam definisi tersebut, menghafal Al-Qur’an 

diistilahkan juga dengan tahfidz Al-Qur’an yang 

artinya adalah proses untuk memelihara, menjaga 

dan melesarikan kemurnian  Al-Qur’an yang 

diturunkan kepada Rasulullah SAW di luar kepala 

agar tidak terjadi perubahan dan pemalsuan serta 

dapat menjaga dari kelupaan baik secara keseluruhan 

maupun sebagiannya. 

Al-Qur’an adalah firman Allah yang 

mengandung mukjizat, diturunkan kepada Nabi dan 

Rasul akhir melalui perantara Malaikat Jibril As, 

tertulis dalam mushaf, dinukilkan kepada kita secara 

mutawatir, dan membacanya merupakan ibadah, 

yang dimulai dari surat Al- Fatihah dan diakhiri 

dengan surat An-Nas.
14
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Al-Lihyani, ia berpendapat bahwa Al-Qur’an 

merupakan akar kata dari qara’a yang berarti 

membaca. Kemudian kata ini dijadikan sebagai nama 

firman Allah yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad. Penamaan ini termasuk dalam kategori 

penamaan isim maf’ul dengan isim masdur. Ia 

merujuk ayat berikut: 

 

فَِا ذَاقََرأْنَا هٌ فَا ( ٧١)اِنَّ َعلَْينَا َجْمعَهُ َوقُْر آنَه

(٧١)تَّبِْع قٌْرآنَهٌ   

 
“Sesungguhnya atas tangguangan kamilah 

mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu 

pandai) membacanya. Apabila kami telah selesei 

membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu.” 

(QS. Al-Qiyamah:17-18).
15

 

 

Al-Qur’an adalah kitab suci agama Islam yang 

abadi, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Barang 

siapa yang berkata dengannya (Al-Qur’an), maka ia 

berbicara benar; barang siapa yang 

mengamalkannya, maka ia akan mendapatkan 

pahala, barang siapa menyeru padanya, maka ia telah 

ditunjuki pada jalan yang lurus, barang siapa yang 

berpegang teguh padanya, maka ia telah berpegang 

tali yang kuat, yang tidak akan pernah terpecah-
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pecah, dan barang siapa yang berpaling darinya dan 

mencari petunjuk selainnya, maka ia telah sangat 

sesat.
16

 

Al-Qur’an adalah firman-firman Allah, bahkan 

seluruh isi Al-Qur’an adalah kebenaran yang tidak 

meragukan (QS. 2:2). Al-Qur’an merupakan 

petunjuk bagi manusia dan merupakan pembeda 

antara yang benar dengan yang salah (2: 185). Al-

Qur’an adalah penawar dan rahmat bagi orang-orang 

yang beriman (Al-Isra: 82). Al-Qur’an adalah 

peringatan bagi semesa alam (Al-Furqan: 1). 

Keberadaan Al-Qur’an itu bukanlah dimaksudkan 

untuk menimbulkan kesusahan bagi manusia, akan 

tetapi ia adalah peringatan bagi orang yang takut 

kepada Allah, sebab Al-Qur’an itu diturunkan dari 

Allah yang menciptakan langit dan bumi (QS. 

Thaha: 2-4).
17

 

Al-Qur’an adalah kitab hidayah yang 

memberikan petunjuk kepada manusia seluruhnya 

dalam persoalan-persoalan akidah, tasyri’, dan 

akhlak demi kebahagiaan hidup di dunia dan 

akhirat.
18
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b. Tujuan Pokok Al-Qur’an 

Dari sejarah diturunkannya Al-Qur’an, dapat 

diambil kesimpulan bahwa Al-Qur’an mempuyai 

tujuan pokok yaitu: 

1. Petunjuk akidah dan kepercayaan yang harus 

dianut oleh manusia yang tersimpul dalam 

keimanan akan keesaan Tuhan dan kepercayaan 

akan kepastian adanya hari pembalasan. 

2. Petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan 

jalan menerangkan norma-norma keagamaan dan 

susila yang harus diikuti oleh manusia dalam 

kehidupannya secara individual dan kolektif 

3. Petunjuk mengenal syariat dan hukum dengan 

jalan menerangkan dasar-dasar hukum yang harus 

diikuti oleh manusia dalam hubungannya dengan 

Tuhan dan sesamanya. Atau dengan kata lain “Al-

Qur’an adalah petunjuk bagi seluruh manusia ke 

jalan yang harus ditempuh demi kebahagiaan 

hidup di dunia dan akhirat.
19

 

c. Hukum Menghafal Al-Qur’an 

Al-Qur’an diturunkan Allah sebagai pedoman 

untuk umat, petunjuk bagi makhluk dan menjadi 

bukti akan kebenaran Rasul, juga sebagai bukti atas 

kenabian dan kerasulan Muhammad, serta menjadi 

hujjah yang kuat pada hari pembalasan (hari kiamat). 

Oleh karena itu kita sebagai umat muslim wajib 

                                                           
 19

 Ibid., 40. 



 

menjaga dan memelihara Al-Qur’an agar tidak 

kehilangan petunjuk.
20

 

Syaikh Nashiruddin Al-Albani berpendapat 

bahwa hukum menghafal Al-Qur’an adalah fardu 

kifayah. Begitu pula mengenai hukum mengajarkan 

Al-Qur’an. Jika di dalam suatu masyarakat tidak ada 

seorang pun yang mau mengajarkan Al-Qur’an, 

maka berdosalah suatu masyarakat tersebut. Perlu 

diketahui, mengajarkan Al-Qur’an merupakan 

ibadah seorang hamba yang paling utama. Rasulullah 

Saw. Bersabda:  

أََن َو َعلََّمهُ  َخْيُر ُكْم َمْن تَعَلََّم اْلقُرْ   
Sebaik-baik kamu adalah orang yang 

mempelajari Al-Qur’an dan mengajarkannya 

(HR. Bukhari). 

 

Dari hadits diatas terlihat keutamaan orang 

yang membaca Al Qur’an dan mengamalkannya 

sangat besar. Selain dibaca, Al Qur’an perlu untuk 

dihafalkan, karena dengan menghafal Al-Qur’an 

akan dapat menjaga keaslian dan kemurnian Al 

Qur’an itu sendiri.
21

 

 

 

d. Kaidah-kaidah Menghafal Al-Qur’an 
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Terdapat kaidah penting yang dapat membantu 

dalam proses penghafalan Al-Qur’an yaitu:  

1. Ikhlas 

Ikhlas merupakan tujuan pokok dari berbagai 

macam ibadah. Ia merupakan salah satu dari dua 

rukun yang menjadi dasar diterimanya sebuah 

ibadah. Barang siapa yang ingin dimuliakan Allah 

dengan menghafal Al-Qur’an, maka ia harus 

niatkan untuk mencari keridhaan Allah, tanpa 

bertujuan lainnya, seperti mencari keuntungan 

material atau immaterial.
22

 

2. Memperbaiki Ucapan dan Bacaan 

Bagian ini merupakan rukun kedua dari 

beberapa rukun diterimanya perbuatan, yakni 

dasar kebenaran suatu perbuatan dan 

kesesuaiannya dengan sunnah (syariat). Barang 

siapa yang ingin menghafal Al-Qur’an, maka ia 

harus mempelajarinya dari guru yang menguasai 

dengan baik, tidak cukup hanya bersandar kepada 

diri sendiri saja.
23

 

3. Penentuan Ukuran Hafalan Harian 

Berpegang pada kaidah ini, maka kita bisa 

mempermudah penghafalan Al-Qur’an. Ia 

menghadirkan sejenis komitmen harian bagi 

orang yang ingin menghafal Al-Qur’an. Kami 
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disini mengusulkan untuk berpegang pada metode 

Rasullullah SAW. Dalam sabdanya, “Ambillah 

suatu perbuatan yang kamu sanggup 

menjalankannya. Perbuatan yang paling dicintai 

Allah adalah perbuatan yang dilakukan secara 

rutin oleh pelakunya, meskipun itu sedikit.” 

(Hadis riwayat Bukhari dan Muslim).
24

 

4. Memperkuat Hafalan yang Telah Dilakukan 

Sebelum Pindah pada Halaman lain 

Seseorang yang mulai menghafal Al-Qur’an 

tidak sepantasnya berpindah pada hafalan yang 

telah ia lakukan sebelumnya secara sempurna. 

Salah satu hal yang dapat membantu memecahkan 

masalah ini adalah mengulang hafalan tersebut di 

setiap ada waktu longgar, kapan pun itu, seperti 

pengulangan hafalan di waktu shalat wajib dan 

sunnah, waktu menunggu shalat, dan lain 

sebagainya. 

5. Memakai satu Mushaf yang Digunakan untuk 

Menghafal 

Manusia menghafal dengan melihat sama 

halnya menghafal dengan mendengar. Posisi-

posisi ayat dalam mushaf akan tergambar dalam 

benak penghafal, sebab seringnya membaca dan 

melihat pada mushaf. Oleh karena itu 

berpeganglah pada satu mushaf saja adalah yang 

paling baik. Mushaf yang diutamakan adalah 
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“mushaf penghafal” yang halaman-halamannya 

dimulai dengan ayat dan diakhiri dengan ayat 

pula.
25

 

6. Menyertai Hafalan dengan Pemahaman 

Disini yang perlu diperhatikan adalah 

keterkaitan antara penghafalan dan pemahaman 

secara bersama-sama. Salah satunya 

menyempurnakan yang lain dan memperkuatnya, 

di samping tidak bisa dipisahkan oleh keadaan 

apa pun 

7. Mengikat Awal surat dengan Akhir Surat 

Setelah selesei melakukan penghafalan surat 

secara utuh, yang paling baik bagi seorang 

penghafal adalah jangan beralih dulu kepada surat 

lain kecuali jika telah dilakukan pengikatan 

(pengaitan) antara awal surat yang dihafal dengan 

akhir surat.
26

 

8. Mengikat hafalan dengan Mengulang dan 

Mengkajinya Bersama-sama 

Bagi seseorang yang diberikan hidayah untuk 

menghafal Al-Qur’an, maka ia harus mengikatnya 

dengan mengulang-ulangi hafalan dan 

mengkajinya bersama-sama secara terus menerus. 

Diutamakan untuk melakukan pengulangan 

hafalan dengan menghafal yang lain karena dalam 

hal itu terkandung banyak kebaikan, di satu sisi 
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membantu memperkuat hafalan, dan di sisi lain 

membantu memperbaiki hafalan yang dilakukan 

dengan cara yang salah.
27

 

e. Metode Menghafal Al-Qur’an  

 Untuk mengurangi kesulitan dalam menghafal 

Al-Qur’an maka digunakan metode-metode untuk 

menghafal Al-Qur’an yaitu: 

1. Metode Jama' (berkumpul/bersama-sama) adalah 

metode menghafal Al-Qur’an ayat per-ayat secara 

jama'. Metode ini dilakukan secara kolektif atau 

bersama-sama dan dipimpin oleh seorang 

instruktur. Metode ini terdiri dari dua cara, yaitu: 

pertama instruktur membacakan satu ayat atau 

beberapa ayat kemudian santri menirukan secara 

bersama-sama, dan cara kedua instruktur 

membimbing santri dengan mengulang kembali 

ayat-ayat tersebut kemudian santri mengikuti. 

Para santri selanjutnya diinstruksikan untuk 

mengikuti bacaan sedikit demi sedikit lalu 

mencoba melepaskan mushaf (tanpa melihat 

mushaf). Cara ini dilakukan terus-menerus hingga 

santri mampu menghafal dengan sempurna. 

2. Metode Wahdah (satu persatu ayat) adalah 

metode menghafal Al-Qur’an satu per satu 

terhadap ayat-ayat yang hendak dihafal oleh 

santri. Pertama, setiap ayat harus dibaca sebanyak 

sepuluh kali atau lebih. Hal ini dilakukan agar 
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terbentuk pola dalam ingatan santri. Oleh karena 

itu, penghafal akan mampu mengkondisikan ayat-

ayat yang dihafal bukan hanya dalam bayangan 

tetapi hingga membentuk gerak refleks pada lisan. 

Ketika satu ayat tersebut telah dihafal secara 

sempurna barulah dilanjutkan pada ayat-ayat 

berikutnya dengan cara yang sama. Cara seperti 

ini telah diterapkan di Pondok Pesantren Al-Badr. 

3. Metode Muraja'ah (Pengulangan Hafalan) adalah 

metode Muraja’ah menggunakan cara takrir 

artinya santri mengulang kembali hafalan yang 

sebelumnya telah dihafalkan. Tujuannya untuk 

menjaga dari lupa dan salah. Hafalan tersebut 

diperdengarkan kepada ustadz dan kyai. Hafalan 

yang salah akan langsung dikoreksi dan diulang 

kembali. Metode ini diulang terus-menerus baik 

secara sendiri ataupun meminta bantuan orang 

lain.  

4. Metode penggabungan antara Metode Wahdah 

dan Jama' adalah penggabungan antara metode 

wahdah dengan metode jama’. Metode ini 

mengharuskan santri mampu menghafal secara 

sendirian dan bersama-sama. Santri kemudian 

diarahkan untuk mengulang (muraja’ah) kepada 

ustadz/pengampu tahfidz. Metode ini sangat 

efektif dan telah banyak diterapkan oleh para 

pencinta hafidz Al-Qur’an. Metode ini dianggap 

mampu memudahkan penghafal dalam 

mengkondisikan ayat-ayat yang akan dihafal 



 

ataupun membentuk gerak refleks pada lisan 

karena senantiasa terbayang terus dalam ingatan. 

5. Metode Halaqah adalah metode halaqah berarti 

santri berada di bawah pengawasan seorang 

musyrif (guru pengampu). Metode ini dilakukan 

ketika santri sedang mencoba hafalan baru. 

Metode ini biasanya diterapkan pada waktu dini 

hari atau setelah qiyamul lail. Hafalan disetorkan 

setelah shalat subuh dengan cara membaca satu-

persatu. Bacaan tersebut akan didengarkan oleh 

seorang musyrif dan akan dikoreksi langsung jika 

terjadi kesalahan baik dari segi tajwid ataupun 

kelancaran hafalan.
28

 

f. Hambatan-hambatan Menghafal Al-Qur’an 

Berikut adalah hal-hal yang dapat menghambat 

dalam menghafal Al-Qur’an yaitu: 

1. Banyak dosa dan maksiat. Karena, hal itu 

membuat seorang hamba lupa pada Al-Qur’an 

dan melupakan dirinya pula, serta membutakan 

hatinya dari ingat kepada Allah Swt serta dari 

membaca dan menghafal Al-Qur’an. 

2. Tidak senantiasa mengikuti, mengulang-ulang, 

dan memperdengarkan hafalan Al-Qur’annya. 

3. Perhatian yang lebih pada urusan-urusan dunia 

menjadikan hati terikat denganya, dan pada 
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gilirannya hati menjadi keras, sehingga tidak bisa 

menghafal Al-Qur’an dengan mudah.
29

 

4. Menghafal banyak ayat pada waktu yang singkat 

dan pindah ke selainnya sebelum menguasainya 

dengan baik. 

5. Semangat yang tinggi untuk menghafal 

dipermulaan membuatnya  banyak ayat tanpa 

menguasainya dengan baik, ia pun malas 

menghafal dan meninggalkannya.
30

 

 

2. Kecerdasan Spiritual 

a. Pengertian Kecerdasan Spiritual 

Secara konseptual spiritual terdiri dari 

gabungan kata kecerdasan dan spiritual. Sebelum 

menelaah tentang pengertian Spiritual Quotien (SQ) 

atau kecerdasan spiritual. Kata spiritual sendiri Spirit 

secara etimologi berasal dari bahasa latin spiritu, 

yang berarti ruh, jiwa, sukma, kesadaran diri, nafas 

hidup, nyawa hidup. Dari sini, dapat diartikan 

spiritual sebagai suatu hal yang berkaitan dengan 

kemampuan dalam membangkitkan semangat.
31

 

Spiritual Quotient (SQ) adalah landasan yang 

diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ scara 

efektif. SQ merupakan kecerdasaan tertinggi 
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manusia yang mempunyai ciri sejumplah karakter, 

yakni pluck (berani), optimism (besar hati), faith 

(keimanan), contruktive action (tindakan 

memperbaiki). Even agility in the face danger 

(kecerdikan dalam menghadapi bahaya), all these 

are spiritual traits (semua sifat rohaniah).
32

 

Danah Zohar dan Ian Marshall menjelaskan 

bahwa yang dimaksud dengan kecerdasan spiritual 

adalah kecerdasan untuk menghadapi dan 

memecahkan persoalan makna value yaitu 

kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup 

kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, 

kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan 

hidup seseorang lebih bermakna dibanding dengan 

yang lain.
33

 Makna SQ yang tepat bagi umat Islam 

adalah konsep yang dikemukakan oleh Ary Ginanjar 

Agustian yaitu bahwa “kecerdasan spiritual adalah 

kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap 

setiap perilaku dan kegiatan, melalui langkah-

langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah, menuju 

manusia yang seutuhnya (hanief), dan memiliki pola 

pemikiran tauhid (integralistik), serta berprinsip 

hanya karena Allah”
34
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Kecerdasan Spiritual (SQ) merupakan tingkat 

kecerdasan yang paling tinggi, mulia, dan suci. 

Lebih tinggi tingkatannya dari Kecerdasan 

Intelektual (IQ) dan kecerdasan Emosional (EQ). 

Sifat SQ biasanya memotivasi, mengingatkan mana 

yang baik dan benar serta mana yang diridhoi dan 

tidak diridhoi Allah. Semua ini terbit dari lubuk hati 

yang terdalam (heart spot), bisikan nur ilahi. Kalau 

kita melakukan suatu kebaikan sesuai petunjuk dan 

kehendak Allah atau diridhoi Allah maka yang 

berbicara bukanlah hati kasar kita tetapi adalah 

bisikan hati nurani kita yang merupakan kata hati 

yang bersih, bukan hati yang kotor.
35

 Karena 

kecerdasan spiritual dan intelektual akan mampu  

terciptakan apabila emosi dalam keadaan stabil 

sehingga semua aspek dalam diri dapat terkendali 

dengan baik.
36

 

Kecerdasan spiritual (SQ) adalah pedoman saat 

kita berada “di ujung” masalah-masalah eksistensial 

yang paling menantang dalam hidup berada di luar 

yang diharapkan dan dikenal, di luar aturan-aturan 

yang telah diberikan, melampaui masa lalu, dan 

melampaui sesuatu yang kita hadapi. “Ujung” adalah 

sesuatu tempat bagi kita agar menjadi sangat kreatif. 

Sehingga kita dapat menggunakan SQ untuk menjadi 
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lebih cerdas secara spiritual dalam beragama. SQ 

membawa kita ke jantung segala sesuatu, ke 

kesatuan di balik perbedaan, ke potensi di balik 

ekspesi nyata. SQ mampu menghubungkan kita 

dengan makna dan ruh esensial di belakang semua 

agama. Seseorang yang memiliki SQ tinggi mungkin 

menjalankan agama tertentu, namun tidak secara 

picik, eksklusif, fanatik, atau prasangka. Dengan 

demikian, seseorang yang ber-SQ tinggi dapat 

memiliki kualitas spiritual tanpa beragama secara 

literal sama sekali.
37

 

Menurut pendapat Toto Tasmoro yang 

memunculkan istilah kecerdasan rohaniyah atau 

Trecendental Intellegensi (TQ). Kecerdasan 

rohaniyah merupakan esensi dari keseluruhan 

kecerdasan yang ada. Atau dapat dikatakan, sebagai 

kecerdasan spiritual plus, dan plusnya itu berada 

dalam ruhani. Kecerdasan ruhani merupakan bentuk 

kesadaran tertinggi yang berangkat dari keimanan 

kepada Allah, atau setidaknya dapat dikatakan 

bahwa dengan kecerdasan ini berarti memberikan 

muatan yang bersifat keilahian ke dalam Good Spot 

yang merupakan fitrah manusia.
38

 

Dalam bukunya Desmita, Psikologi 

Perkembangan, disebutkan bahwa SQ merupakan 
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konsep baru dalam khasanah psikologi. Meskipun 

demikian, yang pasti adalah anak-anak telah 

memiliki dasar-dasar kemampuan SQ yang 

dibawanya sejak lahir. Untuk mengembangkan 

kemampuan ini, pendidikan mempunyai peran yang 

sangat penting. Untuk melahirkan manusia yang ber-

SQ tinggi, dibutuhkan pendidikan yang tidak hanya 

memperhatikan pengembangan aspek IQ saja 

melainkan sekaligus EQ dan SQ. Dengan demikian 

diharapkan akan lahirlah dari lembaga-lembaga 

pendidikan manusia yang benar-benar utuh. Untuk 

itu, sesuai dengan konsep SQ yang digagas oleh 

Zohar dan Marshall, pendidikan agama nampaknya 

harus dipertahankan sebagai bagian penting dari 

program-program pendidikan yang diberikan di 

sekolah-sekolah.
39

 

Kita telah mengetahui, baik dari sudut pandang 

neurologi maupun fisika kesadaran bahwa SQ 

merupakan suatu kemampuan bawaan dari otak kita 

dan dari hubungan mereka dengan realitas. Kita 

tidak harus mempelajarinya, kita tidak harus 

mewarisinya. Diri yang didalam itu selalu menyertai 

kita begitu kita lahir sebagai manusia, dan selalu 

menyertai kita dengan menjadi saksi bagi kehidupan 

kita yang terbuka.
40
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Dari pendapat para ahli di atas, maka dapat 

dipahami bahwa kecerdasan spiritual adalah 

kecerdasan yang sudah ada didalam setiap manusia 

sejak lahir yang membuat manusia memanjakan 

hidup ini dengan penuh makna, jika manusia selalu 

mendengarkan suara hati nuraninya, maka semua 

yang dijalaninya akan bernilai.  

b. Manfaat Kecerdasan Spiritual 

Ada 8 (delapan) manfaat yang didapatkan 

dengan menerapkan SQ dengan penjelasan sebagai 

berikut: 

Pertama SQ telah “menyalakan” kita untuk 

menjadi manusia seperti adanya sekarang dan 

memberi kita potensi untuk “menyala lagi” untuk 

tumbuh dan berubah, serta menjalani lebih lanjut 

evolusi potensi manusiawi. 

Kedua, menggunakan SQ untuk menjadi 

kreatif. Kita menghadirkannya ketika ingin menjadi 

luwes, berwawasan luas, atau spontan secara kreatif, 

untuk berhadapan dengan masalah eksistensial yaitu 

saat kita secara pribadi merasa terpuruk, terjebak 

oleh kebiasaan, kekhawatiran, dan masalah masa lalu 

kita akibat penyakit dan kesedihan.  

Ketiga, menggunakan SQ untuk berhadapan 

dengan masalah eksistensial yaitu saat merasa 

terpuruk, terjebak oleh kebiasaan, kekhawatiran, dan 

masalah masa lalu kita akibat penyakit dan 

kesedihan. SQ menjadikan kita sadar bahwa kita 

memiliki masalah eksistensial dan membuat kita 



 

mampu mengatasinya atau setidak-tidaknya bisa 

berdamai dengan masalah tersebut. SQ memberi kita 

semua rasa yang “dalam” menyangkut perjuangan 

hidup.
41

 

Keempat, SQ pedoman saat berada pada 

masalah yang paling menantang, masalah-masalah 

eksistensial yang paling menantang dalam hidup 

berada di luar yang diharapakan dan dikenal, di luar 

aturan-aturan yang telah diberikan, melampaui masa 

lalu, dan melampaui sesuatu yang dihadapi. SQ 

adalah hati nurani kita.  

Kelima, SQ adalah hati nurani kita, yang 

mampu mambuat kita lebih cerdas secara spiritual 

dalam beragama. SQ membawa kita ke jantung 

segala sesuatu, ke kesatuan di balik perbedaan, ke 

potensi di balik ekspesi nyata. SQ mampu 

menghubungkan kita dengan makna dan ruh esensial 

di belakang semua agama. Seseorang yang memilki 

SQ tinggi mungkin menjalankan agama tertentu, 

namun tidak secara picik, eksklusif, fanatik, atau 

prasangka. 

Keenam SQ memungkinkan kita untuk 

menyatukan hal-hal yang bersifat intrapersonal dan 

interpersonal, serta menjembatani kesenjangan 

antara diri sendiri dan orang lain. SQ yang membuat 
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kita mempunyai pemahaman tentang siapa diri kita 

dan apa makna segala sesuatu bagi kita. Bagaimana 

semua itu memberikan sesuatu tempat di dalam diri 

kita kepada orang lain dan makna-makna mereka. 

Ketujuh menggunakan SQ untuk mencapai 

perkembangan diri yang lebih utuh karena kita 

memiliki potensi untuk itu. Pada tingkatan ego murni 

kita adalah egois, ambisius terhadap materi, serba-

aku, dan sebagainya. Akan tetapi, kita memiliki 

gambaran-gambaran transpersonal terhadap 

kebaikan, keindahan, kesempurnaan, kedermawanan, 

pengorbanan, dan lain-lain. SQ membantu kita 

tumbuh melebihi ego terdekat diri kita dan mencapai 

lapisan yang lebih dalam yang tersembunyi di dalam 

diri kita. Ia membantu kita menjalani hidup pada 

tingkatan makna yang lebih dalam. 

Kedelapan menggunakan SQ kita untuk 

berhadapan dengan masalah baik dan jahat, hidup 

dan mati, dan asal-usul sejati dari penderitaan dan 

keputusasaan manusia. Agar kita memiliki 

kecerdasan  spiritual secara utuh, terkadang kita 

harus melihat wajah neraka, mengetahui 

kemungkinan untuk putus asa, menderita, sakit, 

kehilangan, dan tetap tabah menghadapinya. 

Kesembilan M. Quraish Shihab dalam bukunya 

Dia ada di mana-mana mengatakan bahwa 

kecerdasan spiritual melahirkan iman yang kukuh 

dan rasa kepekaan yang mendalam. Kecerdasan yang 

melahirkan kemampuan untuk menemukan makna 



 

hidup, memperhalus budi pekerti, dan melahirkan 

indra keenam bagi manusia.
42

 

Zohar dan Marshall mengatakan bahwa SQ 

adalah kecerdasan yang memfasilitasi suatu dialog 

antara akal dan emosi, antara pikiran dan tubuh, 

menyediakan titik tumpu bagi pertumbuhan dan 

perubahan, menyediakan pusat pemberi makna yang 

aktif dan menyatu bagi diri. Pengetahuan diri adalah 

pengetahuan terbesar.
43

 Dengan spiritual akan 

memberikan rasa moral, kemampuan menyesuaikan 

aturan yang kaku dibarengi oleh pemahaman dan 

cinta. 

Keceradasan spiritual adalah kecerdasan jiwa 

yang dapat membantu kita menyembuhkan dan 

membangun diri kita secara utuh. Salah satu cara 

untuk menjadi cerdas spiritual adalah menghafal Al-

Qur’an. Teknologi semakin maju dan manusia 

memerlukan pedoman dan pegangan hidup yang 

sejati yaitu Al-Qur’an. Al-Qur’an sebagai petunjuk 

akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh 

manusia yang tersimpul dan keimanan akan kesesaan 

Allah dan kepercayaan akan kepastian adalah hari 

pembalasan.
44

 Dengan panduan Al-Qur’an, terutama 
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agama yang berasal dari Allah, teknologi dapat 

dikembangkan dan diarahkan untuk tujuan yang 

bermanfaat bagi kehidupan kita, membawa 

keselamatan dan kebahagiaan untuk umat manusia. 

Tujuan spiritual didalam Islam yang dijabarkan 

oleh Al-Ghazali dari komponen ibadat ialah 

pembentukan jiwa manusia yang alim (berilmu), 

mukmin, abid (suka beribadat), muqarrib (suka 

mendekatkan diri pada Allah), mau beramal, 

berdo’a, berdzikir, sadar akan keterbatasan umurnya, 

mau menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman 

hidupnya, dan berkemampuan dalam menjadikan 

seluruh aktivitas hidupnya bernilai ibadah kepada 

Allah.
45

 

Sementara itu manfaat SQ yang terpenting 

adalah untuk dapat memahami bahwa setiap saat, 

detik, dan desah napas selalu diperhatikan oleh Allah 

dan tak pernah luput dari pengawasan Allah. Ketika 

seorang merasa dilihat oleh Allah maka akan merasa 

kecil dan tiada daya dihadapan-Nya, sehingga ini 

berdampak positif dengan perilaku maupun dalam 

setiap tindakannya. 

c. Ciri-ciri Kecerdasan Spiritual 

Orang yang memiliki SQ tinggi ditandai 

dengan beberapa ciri atau indikator sebagai berikut: 
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1. Bersifat fleksibel, yaitu mampu beradaptasi secara 

aktif dan spontan 

2. Memiliki kesadaran (self awereness) yang tinggi 

3. Memiliki kemampuan untuk menghadapi 

penderitaan dan mengambil hikmah darinya 

4. Memiliki kemampuan untuk menghadapi dan 

mengatasi rasa sakit. 

5. Memiliki kualitas hidup yang ilhami oleh visi dan 

nilai-nilai. 

6.  Enggan melakukan sesuatu yang menyebabkan 

kerugian atau kerusakan 

7. Cenderung melihat hubungan antar berbagai hal 

yang berbeda menjadi suatu yang holistik. 

8. Cenderung untuk bertanya “mengapa” atau “apa” 

dan mencari jawaban-jawaban yang fundamental 

9. Bertanggungjawab untuk menebarkan visi dan 

nilai-nilai kepada orang lain dan menunjukkan 

cara menggunakannya. Dengan kata lain, dia 

adalah orang pemberi inspirasi kepada orang 

lain.
46

  

Menurut Jalaludin Rakhmat, ciri atau 

karakteristik kecerdasan spiritual ialah:
47

 

1. Mengenal Motif Kita yang Paling Dalam 

Motif yang paling dalam terdapat dalam diri 

kita. Dalam Islam motif yang paling dalam ialah 

                                                           
46

 Syamsu Yusuf dan Juantika Nurihsa, Landasan Bimbingan dan 

Konseling, 244-245. 
47

 Sudirman Tebba, Tasawuf Positif,  (Bogor: Kencana, 2003),  20-

23. 



 

fitrah, karena Tuhan memasukkan ke dalam hati 

yang paling dalam suatu rasa kasih sayang pada 

sesama. Kita perlu bergerak didorong oleh motif 

kasih sayang ini. 

2. Memiliki Tingkat Kesadaran yang Tinggi 

Tingkat kesadaran yang tinggi disebut self 

awareness. Maksudnya kalau dia memiliki tingkat 

kesadaran berarti dia mengenal dirinya dengan 

baik, dan selalu ada upaya untuk mengenal 

dirinya lebih dalam. Jadi, orang yang tingkat 

kecerdasan spiritualnya tinggi adalah orang yang 

mengenal dirinya lebih baik.  

3. Bersikap Responsif pada Diri yang Dalam  

Pada ciri ini seseorang sering melakukan 

refleksi dan mau mendengarkan dirinya. 

Kesibukan sehari-hari sering membuat orang 

tidak sempat mendengarkan  hati nurani sendiri. 

Orang yang biasanya mau mendengarkan hati 

nuraninya kalau ditimpa musibah baru mengingat 

Allah. 

4. Dapat Memanfaatkan dan Mentransendenkan 

Kesulitan atau Penderitaan 

Orang yang biasanya mau menghayati dirinya 

lebih dalam ketika menghadapi kesulitan atau 

penderitaan. Jadi, penderitaan bisa membawa 

kepada peningkatan kecerdasan spiritual. Orang 

yang cerdas secara spiritual sewaktu mengalami 



 

penderitaan tidak pernah mencari kambing hitam, 

tetapi mengambil hikmah dari penderitaan itu.
48

 

5. Sanggup Berdiri Mentang dan Berbeda dengan 

Orang Banyak 

Manusia cenderung mengikuti trend arus 

massa. Misalnya orang cenderung mengikuti 

model pakaian, rambut dan lain-lain yang sedang 

banyak diminati. Hal ini secara spiritual disebut 

tidak cerdas. Yang disebut cerdas adalah berani 

berbeda atau kalau perlu melawan arus massa jika 

hal itu dianggap tidak bermanfaat.  

6. Enggan Menggangu atau Menyakiti 

Seseorang akan merasa bahwa alam semesta 

ini merupakan sebuah kesatuan, sehingga kalau 

mengganggu alam atau manusia, maka akhirnya 

gangguan itu akan menimpa dirinya. Misal kalau 

membuang sampah sembarangan, maka alam 

akan menganggu dia dengan mendatangkan 

penyakit atau banjir. Begitu pula kalau merampas 

hak-hak orang lain, maka suatu saat orang itu 

akan balik menyakiti. Jadi, ciri kecerdasan 

spiritual adalah enggan menimbulkan gangguan 

dan kerusakan kepada alam dan manusia di 

sekitarnya. 

7. Memperlakukan Agama Secara Cerdas 

Maksudnya apabila seseorang beragama, 

menganut suatu agama, tetapi tidak menyerang 
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orang yang beragama lain. Kalau dia menganut 

satu madzab atau paham dalam agamanya tidak 

menyerang orang yang menganut azhab atau 

paham yang lain dalam agamnya. Orang yang 

menyerang orang yang beragama atau mazhab 

yang lain tidak cerdas secara spiritual.  

8. Memperlakukan Kematian Secara Cerdas 

Maksudnya memandang kematian sebagai 

peristiwa yang harus dialami oleh setiap orang. 

Kematian sering menimbulkan penderitan bagi 

orang yang ditinggalkan, tetapi malah kadang-

kadang mengakhiri penderitaan bagi yang 

bersangkutan dan orang banyak. Maka dari itu 

orang yang memiliki kecerdasan spiritual akan 

membuat kematian tersebut menjadi suatu hikmah 

untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan 

malah mendatangkan penderitaan yang 

mendalam.
49

 

Menurut Toto Tasmoro mengungkapkan 

indikator kecerdasan spiritual diantaranya adalah:
50

 

 

1. Takwa  

Taqwa merupakan bentuk rasa 

tanggungjawab yang dilaksanakan dengan  penuh 

rasa cinta dan menunjukkan amal prestatif di 

bawah semangat pengharapan ridha Allah. 

                                                           
49

 Ibid.,22-27. 
50

 Toto Tasmara, Kecerdasan Spiritual (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2001), 1. 



 

Sehingga, sadarlah bahwa dengan bertaqwa, 

berarti ada semacam nyala api di dalam qalbu 

yang mendorong pembuktian atau penunaian 

amanah sebagai rasa tanggungjawab yang 

mendalam atas kewajiban-kewajiban kita sebagai 

muslim. Tentunya pembuktian atau penunaian 

amanah itu dilakukan dengan semangat yang 

berwawasan amal prestasi.  

Karena rasa tanggungjawab itu pula, maka 

seorang muslim tidak mungkin mengkhianati hati 

nuraninya dengan melakukan perbuatan dosa dan 

permusuhan yang sengit penuh dendam. Karena 

prinsip keimanannya lebih menekankan pada 

perdamaian, kebebasan, dan penghargaan yag 

mendalam terhadap nilai-nilai kemanusiaan. 

Sehingga, taqwa merupakan hasil dari pencerahan 

qalbu yang terang benderang dan membuat 

seseorang memahami lalu bertindak diatas 

kebenaran saja. Karenanya, orang yang bertaqwa 

selalu meminta nasehat pada qalbunya.  

2. Memiliki Misi 

Visi adalah komitmen (keterikatan akad) 

yang dituangkan dalam konsep jangka panjang, 

sedangkan tindakan merupakan bentuk 

operasional yang harus dijabarkannya dalam 

jangka pendek. Visi membuat kita akan terus 

menjalani proses menjadikan hidup lebih berarti 

yang dilaksanakan secara terus-menerus untuk 

memperoleh sesuatu yang belum pernah kita 



 

alami sebelumnya. Seorang yang telah 

menetapkan visi berarti ingin menjadikan hari 

esok lebih gemilang dari sebelumnya.  

Dengan menetapkan visi, berati akan terus 

berupaya untuk mencari jalan. (itulah sebabnya di 

dalam Islam dikenal berbagai istilah tentang 

makna jalan seperti sabil, syariat, wasilah, thariq, 

shirot, dan minhaj). Jalan dapat diartikan sebagai 

metode, upaya, atau cara kita memilih ikhtiar). 

3. Merasakan Kehadiran Allah 

Mereka yang bertanggungjawab dan cerdas 

secara ruhaniyah, merasakan kehadiran Allah 

dimana saja mereka meyakini bahwa salah satu 

produk dari keyakinannya beragama antara lain 

melahirkan kecerdasan moral spiritual yang 

menumbuhkan perasaan yang sangat mendalam 

(zauq) bahwa dirinya senantiasa berada dalam 

pengawasan Allah.
51

 Rasulullah bersabda: 

“Beribadahlah engkau seakan-akan engaku 

melihat Allah. (karena engkau tidak mampu 

melihatnya), maka ketahuilah bahwa Allah 

senantiasa melihatmu.” 

Mereka yang memiliki kecerdasan ruhaniyah 

merasakan dirinya berada dalam limpahan karunia 

Allah. Dalam suka dan duka atau dalam sempit 

dan lapang, mereka tetap merasaan kebahagiaan 

                                                           
51

 Ibid., 1-15. 



 

(sa’adah, bliss, happiness), karena kepada Allah 

mereka bertawakal. 

4. Memiliki Kualitas Sabar 

Sabar berarti menetapkan harapan (tujuan, 

perjumpaan, dan perjalanan menggapai ridha 

Allah), hanya dapat terwujud apabila mampu “ 

menegang atau bertoleransi dengan waktu”. Sabar 

juga berarti memilki ketabahan dan daya yang 

sangat kuat untuk menerima beban, ujian, atau 

tantangan tanpa sedikit pun mengubah harapan 

untuk menuai hasil yang ditanamnya.  

Di dalam nilai-nilai sabar itu, tampak 

sikapnya yang paling dominan antara lain sikap 

percaya diri (self confidence), optimis, mampu 

menahan beban ujian, dan terus berusaha skuat 

tenaga (mujahadah). Mereka sangat yakin akan 

janji Allah yang berfirman,  

“Mereka yang berusaha sekuat tenaga di 

jalan-Nya, niscaya mereka akan diberikan 

petunjuk dari berbagai jalan kami” (al-

Ankabuut:69) 

5. Cenderung Pada Kebaikan 

Kebaikan merupakan kodrat yang melekat 

pada fitrah manusia itu sendiri. Sehingga, taqwa 

adalah bentuk tanggung jawab, bentuk rasa cinta 

karena menerima amanah kebaikan dari Allah. 

Artinya, manusia hanya dapat memanusiakan 

dirinya, selama ia mau bertanggung jawab 

terhadap amanah yang diberikan Allah 



 

kepadanya. Dengan demikian hidup dan 

kehidupan yang kita jalani dengan orang lain 

adalah amanah yang harus ia laksanakan dalam 

bentuk tanggung jawab (bertaqwa). 

6. Memiliki Empati Berjiwa Besar 

Empati adalah kemampuan seseorang untuk 

memahami orang lain. Merasakan rintihan orang 

lain, mau mendegarkan orang lain, dan 

mendengarkan debar jantungnya, sehingga 

mereka mampu beradaptasi dengan merasakan 

kondisi batiniah dari orang lain.
52

 

d. Meningkatkan Kecerdasan Spiritual 

Perubahan SQ dari yang rendah ke yang lebih 

tinggi melalui beberapa langkah utama sebagai 

berikut: 

1. Menyadari dimana saya sekarang 

Seseorang harus menyadari di mana ia berada 

sekarang. Misalnya bagaimana situasi anda saat 

ini. Apakah konsekuensi dari reaksi yang 

ditimbulkannya. Apakah akan membahayakan diri 

sendiri atau orang lain. Langkah ini menuntut kita 

menggali kesadaran diri, yang pada gilirannya 

menuntut kita merenungkan pengalaman. 

Kebanyakan kita tidak pernah merenungkan 

hanya hidup hari kehari. SQ yang lebih tinggi 

berarti sampai kedalam segala hal, menilai diri 

sendiri, dan perilaku waktu ke waktu. 
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2. Merasakan dengan kuat bahwa saya ingin berubah 

Sesorang merenungkan dalam diri 

mendorong merasa bahwa, perilaku, hubungan, 

kehidupan, atau hasil kerja dapat lebih baik, 

seeorang harus ingin berubah, berjanji dalam hati 

untuk berubah. Ini akan menuntut memikirkan 

secara jujur apa yang harus di tanggung demi 

perubahan itu dalam bentuk energi dan 

pengorbanan 

3. Merenungkan apakah pusat saya sendiri dan 

apakah motivasi saya yang paling dalam.  

Kini dibutuhkan tingkat perenungan yang 

paling dalam. Seseorang harus mengenal diri 

sendiri, letak pusat diri, dan motivasi yang paling 

dalam. Jika akan mati minggu depan, apa yang 

ingin bisa katakan mengenai apa yang telah 

dicapai atau sumbangan dalam kehidupan? Jika 

diberi waktu satu tahun lagi apa yang harus 

dilakukan dalam waktu tersebut. 

4. Menemukan dan mengatasi rintangan 

Seseorang harus menemukan rintangan dan 

berusaha mengatasi masalah tersebut. Apakah 

kemarahan, kerakusan, rasa takut? Perlu 

dilakukan usaha untuk mengatasi semua tersebut. 

Akan tetapi, mungkin itu juga suatu proses yang 

panjang dan lambat, dan akan membutuhkan 

“pembimbing” ahli terapi, sahabat, atau penasehat 

spiritual. 



 

5. Menggali banyak kemungkinan untuk  melangkah 

maju 

Seseorang harus disiplin dengan keputusan 

yang diambil. Pada tahap ini sesorang perlu 

menyadari berbagai kemungkinan untuk bergerak 

maju. Curahkan usaha mental dan spiritual untuk 

menggali sebagian kemungkinan ini, biarkan 

mereka bermain dalam imajinasi kita, temukan 

tuntuan praktis yang dibutuhkan dan putuskan 

kelayakan setiap tuntutan tersebut bagi kita. 

6. Menetapkan hati saya pada sebuah jalan. 

Seseorang harus menetapkan hati pada satu 

jalan kehidupan dan berusaha menuju pusat 

semntara. Dan merenungkan setiap hari apakah 

sudah berusaha dengan sebaik-baiknya demi diri 

dan orang lain. Apakah sudah mengambil banyak 

manfaat dari setiap tindakan? Menjalani hidup 

dijalan menuju pusat berarti mengubah pikiran 

dan aktivitas sehari-hari menjadi ibadah terus 

menerus, memunculkan kesucian alamiah yang 

ada dalam setiap situasi yang bermakna. 

7. Tetap menyadari bahwa ada banyak jalan 

Dan akhirnya seseorang harus melangkah 

dijalan yang telah dipilih sendiri. Tetaplah sadar 

bahwa masih ada jalan lain. Hormatilah mereka 

yang melangkah dijalan-jalan tersebut, dan apa 



 

yang ada dalam diri sendiri yang di masa 

mendatang mungkin perlu mengambil jalan lain.
53

 

 

3. Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

  Masa Sekolah Dasar adalah masa dimana usia 

anak untuk pertama kalinya menerima pendidikan 

formal. Menurut Nasution bahwa masa usia Sekolah 

Dasar sebagai mas kanak-kanak akhir berlangsung dari 

usia enam tahun hingga sebelas atau dua belas tahun. 

Usia ini ditandai dengan mulainya sejarah baru dalam 

kehidupan yang kelak akan mengubah sikap-sikap dan 

tingkah lakunya. Tetapi bisa juga dikatakan bahwa 

masa usia sekolah adalah masa matang untuk belajar 

maupun matang untuk sekolah. Disebut masa sekolah, 

karena anak sudah menamatkan taman kanak-kanak, 

sebagai lembaga persiapan bersekolah yang sebenarnya. 

Disebut masa matang untuk belajar, karena anak sudah 

berusaha untuk mencapai sesuatu. Disebut masa matang 

untuk bersekolah, karena sudah menginginkan 

kecakapan-kecakapan baru, yang dapat diberikan oleh 

sekolah.
54

 

  Sebagai hasil pemberian bantuan yang diberikan 

keluarga, dan amaan kanak-kanaknya, pada masa ini 

anak telah mengalami perkembangan-perkembanagan 

yang membantu anak untuk dapat menerima bahan 
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yang diajarkan oleh gurunya. Dalam masa usia sekolah 

dasar ini, anak sudah siap menjalani lingkungannya. Ia 

tidak puas lagi sebagai penonton saja, ia ingin 

mengetahui lingkungannya, tata kerjanya, bagiamana 

perasaan-perasaan, dan bagaimana ia dapat menjadi 

bagian dari lingkungannya.  

  Masa sekolah dianggap oleh Suryobroton, 

sebagai masa intelektual atau masa keserasian 

bersekolah. Tetapi dia tidak berani mengatakan pada 

umur berapa tepatnya anak matang untuk masuk 

sekolah dasar. Pada masa keserasian bersekolah ini, 

secara relatif anak-anak lebih mudah dididik daripada 

sebelumnya. Masa ini dapat diperinci menjadi dua fase 

yaitu:
55

 

1. Masa Kelas-elas Rendah  Sekolah Dasar Umur 6 /7 

Tahun sampai Umur 9/10 Tahun 

 Beberapa sifat khas anak-anak pada masa ini 

antara lain sebagai berikut: 

a. Adanya korelasi positif yang tinggi antara 

keadaan kesehatan pertumbuhan jasmani dengan 

prestasi sekolah. 

b.  Adanya sikap yang cenderung untuk mematuhi 

peraturan-peraturan permainan yang tradisional. 

c. Adanya kecenderungan memuji diri sendiri 

d. Suka membanding-bandingkan dirinya dengan 

anak lain kalau hal itu dirasanya menguntungkan 

untuk meremehkan anak lain. 
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e. Pada masa ini anak menghendaki nilai yang baik, 

tanpa mengingat apakah prestasinya memang 

panas diberi nilai baik atau tidak. 

2. Masa Kelas-kelas Tinggi Sekolah Dasar Umur 9/10 

Tahun sampai Kira-kira Umur 12/13 Tahun. 

 Beberapa sifat khas anak-anak pada masa ini 

antara lain sebagai berikut: 

a. Adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-

hari yang konkret, hal ini menimbulkan adanya 

kecenderungan untuk membandingkan pekerjaan-

pekerjaan praktis. 

b. Amat realistis, ingin tau, dan ingin belajar. 

c. Menjelang akhir masa ini telah ada minat 

terhadap hal-hal dan mata pelajaran khusus. 

d. Sampai kira-kira 11 tahun anak membutuhkan 

guru atau orang-orang dewasa lainnya.
56

 

  Melihat sifat-sifat khas anak seperti 

dikemukakan diatas, maka memang beralasan 

pada saat umur anak antara umur 7 sampai 

dengan 12 tahun dimasukkan para ahli kedalam 

tahap perkembangan intelektual. Dalam tahap ini 

perkembangan intelektual anak dimulai ketika 

anak sudah dapat berfikir atau mencapai 

hubungan antara kesan secara logis serta 

membuat keputusan tentang apa yang 

dihubungkan secara logis perkembangan 

intelektual ini biasanya dimulai pada masa anak 
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siap memasuki sekolah dasar. Dengan 

perkembangannya fungsi pikiran anak, maka anak 

sudah dapat menerima pendidikan dan 

pengajaran. Masa perkembangan intelektual ini 

meliputi masa siap bersekolah dan masa anak 

bersekolah, yaitu umur 7 sampai 12 tahun.  

  Meskipun begitu, Dalyono 

mengungkapkan jauh sebelum perkembanagan 

intelektualnya, perkembangan ingatan anak sudah 

berlangsung, yaitu pada umur 2 sampai  tahun. 

Dalam tahap ini fungsi ingatan anak ini 

disebabkan oleh fungsi pengamatan yang sudah 

mampu menagadakan perekaman terhadap kesan-

kesan yang diterimanya. Disamping itu, kesadaran 

anak telah mampu menampung setiap hasil 

pengamatan anak.
57
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif. Adapun jenisnya yaitu 

penelitian studi kasus (case sudy) atau penelitian 

lapangan (field study) dimaksudkan untuk mempelajari 

secara intensif tentang latar belakang  keadaan dan 

posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial 

yang tertentu yang bersifat apa adanya (given). Subyek 

peneliti bisa berupa individu, kelompok, institusi atau 

masyarakat. Penelitian studi kasus merupakan studi 

mendalam mengenai unit sosial tertentu, yang hasil 

penelitian itu memberi gambaran yang luas mendalam, 

mengenai unit sosial tertentu. Subyek yang diteliti 

relatif terbatas tetapi variabel-variabel dan fokus yang 

diteliti sangat luas dimensinya.
58

  

Maka dalam penelitian ini menjelaskan 

bagaimana kondisi awal lokasi penelitian dilanjutkan 

sampai kondisi setelah di observasi maka itu akan 

menjadi bahan analis data yang diperoleh. Peneliti 

dalam melakukan penelitian yaitu mengamati aktivitas 

menghafal Al-Qur’an di Ma’had Al-Muqoddasah Li 

Tahfidhil Qur’an Ponorogo untuk lebih mengetahui 
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sikap spiritual santri dari rasa tanggung jawab, ikhlas, 

tawadlu’, taqwa, keikhlasan, sabar dan  jujur. 

 

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dari pengamatan berperanserta, namun 

peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.
59

 Begitupun pada penelitian kualitatif 

peneliti melakukan penelitiannya dengan cara 

berinteraksi dengan objek penelitian untuk melakukan 

wawancara dengan sumber data guna mendapatkan data 

yang diinginkan, melakukan observasi untuk melihat 

sejauh mana peran menghafal Al-Qur’an dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual santri Ma’had Al-

Muqoddasah Li Tahfidhil Qur’an Ponorogo dan 

melakukan dokumentasi untuk mendapatkan data-data 

temuan. 

 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini adalah Ma’had Al-

Muqoddasah Li Tahfidhil Qur’an Ponorogo. Penentuan 

lokasi ini didasarkan pada penyesuaian, topik yang 

dipilih oleh peneliti. Peneliti memilih lokasi ini karena 

menurut peneliti Ma’had Al-Muqoddasah Li Tahfidhil 

Qur’an Ponorogo ini adalah pesantren yang 

mengedapankan nilai-nilai kesopanan, kedisplinan dan 
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spiritual santri-santrinya. Dan bahkan mereka juga 

memepelajari ilmu-ilmu umum untuk menyeimbangkan 

antara keagamaan dan ilmu pengetahuan. Tapi dengan 

era globalisasi ini nilai-nilai tersebut mulai tergeser dari 

yang semestinya. 

Melihat hal tersebut lembaga pendidikan 

berlomba-lomba untuk menjaga dan mengembangkan 

nilai-nilai spiritual dengan berbagai kegiatan yang ada 

di pesantren dan di sekolah formal SD Muqoddasah 

agar para siswa dapat bersaing dan bertahan di era 

globalisasi dan kemajuan zaman. 

 

4. Data dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber 

data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu 

data yang diambil dari sumber data primer atau 

lapangan. Data primer merupakan data yang diperoleh 

dari sumber pertama baik dari individu maupun 

kelompok.
60

 Sumber data utama dalam penelitian ini 

diperoleh dari ustadz dan ustadzah senior, staff 

pengurus, sebagian santri, serta tindakan yang diperoleh 

dari observasi ketika pelaksanaan kegiatan menghafal 

Al-Qur’an. 

Sumber data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari sumber kedua. Sumber data sekunder 

merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut 

dan disajikan baik oleh pengumpul data maupun pihak 
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lain yang sangat diperlukan dalam peneliitian ini, 

diperoleh dengan cara melakukan pencatatan terhadap 

dokumen-dokumen.
61

 Data sekunder dalam penelitian 

ini didapatkan dari dokumentasi seperti dokumentasi 

tertulis, foto, buku-buku dan karya ilmiyah lain yang 

terkait dengan pelaksanaan kegiatan manghafal Al-

Qur’an 

 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian 

kualitatif meliputi wawancara mendalam, observasi, 

dan dokumentasi. Teknik ini penting digunakan, sebab 

bagi peneliti kualitatif, fenomena dapat dimengerti 

maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi 

dengan sabjek melalui wawancara mendalam dan 

observasi pada latar dimana fenomena tersebut 

berlangsung. Disamping itu untuk melengkapi data, 

diperlukan dokumen (tentang bahan-bahan yang ditulis 

oleh atau tentang subjek). Metode pengumpulan data 

pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

a. Metode observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan 

data yang menggunakan pengamatan terhadap 

objek penelitian. Ada beberapa alasan mengapa 

teknik observasi digunakan dalam penelitian ini. 
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Pertama, pengamatan didasarkan atas pengalaman 

secara langsung. Kedua, pengamatan 

memungkinkan peneliti untuk melihat dan 

mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku 

dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada 

keadaan sebenarnya.
62

 

Observasi dilakukan pada saat menghafal Al-

Qur’an berlangsung dan diluar dari kegiatan 

tersebut, seperti mengamati perilaku di dalam 

kelas, sekolah dan bisa di dalam lingkungan 

asrama, Sehingga peneliti lebih mengetahui rasa 

tanggung jawab, ikhlas, tawadlu’, taqwa dan jujur 

dari para siswa untuk memperoleh data yang 

akurat. 

b. Metode wawancara 

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, 

yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan, 

dan pihak yang diwawancarai memberikan jawaban 

atas pertanyaan tersebut. 

Macam-macam wawancara: 

1. Wawancara terstruktur, yaitu peneliti telah 

mengetahui dengan pasti informasi apa yang 

akan diperoleh. 

2. Wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara 

yang bertujuan untuk menemukan permasalahan 
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secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak 

wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya. 

3. Wawancara tidak berstruktur, yaitu wawancara 

bebas dimana peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk penumpulan 

datanya.
63

 

Dalam penelitian ini wawancara 

menggunakan teknik wawancara semi terstruktur 

yaitu peneliti mewancarai informan dengan lebih 

terbuka dalam masalah yang ditanyakan. 

Wawancara dilakukan kepada para guru yang 

terkait dengan kegiatan menghafal Al-Qur’an. 

1. Kepala sekolah, yaitu untuk memperoleh 

informasi berupa, latar belakang diadakannya 

kegiataan tersebut. 

2. Guru/ustadzah, serta guru-guru yang terkait 

dalam kegiatan tesebut. 

3. Siswa, untuk memperoleh informasi tentang 

kontribusi dari kegiatan menghafal Al-Qur’an 

dalam meningkatkan kecerdasan spiritual 

c. Metode dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya seseorang. Dokumen 

berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah 
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kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. 

Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, 

gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Studi dokumen 

merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian 

kualitatif.64 

Dalam penelitian ini metode dokumentasi 

digunakan untuk menggali data mengenai sejarah, 

visi misi dan tujuan, struktur organisasi, keadaan 

guru dan siswa, sarana dan prasarana Ma’had Al-

Muqoddasah Li Tahfidhil Qur’an Ponorogo. 

 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah proses mencari 

dan menyusun secara sistematika data diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan 

lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dapat 

dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya dalam unit-unit, melakukan sitensi, 

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang 

dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis 

data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles 

& Huberman. Miles & Huberman, mengemukakan 

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus 
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pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, 

dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis 

data, meliputi data reduction, data display, data 

concolusion/verification.65 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, 

pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan 

pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam 

catatan-catatan lapangan tertulis. Sebagaimana kita 

ketahui, reduksi data terjadi secara kontinu melalui 

kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara 

kualitatif. 

Peneliti setelah data diperoleh dari lapangan, 

mancatat dengan teliti dan terperinci, mereduksi data 

berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari 

tema polanya, serta membuang yang tidak perlu. 

b. Model Data (Data Display) 

Langkah kedua dari kegiatan analisis data 

adalah model data. Mendefinisakan “model” sebagai 

suatu kumpulan informasi yang tersusun yang 

membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. 

Peneliti selanjutnya, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori dan sejenisnya. 
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c. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan 

Langkah ketiga dari aktifitas analisis adalah 

penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan 

pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai 

memutuskan apakah “makna” sesuatu, mencatat 

keteraturan, pola-pola, penjelas, konfigurasi yang 

mungkin, alur kausal, dan proposisi-proposisi. 

Peneliti yang kompeten dapat menangani 

kesimpulan-ini secara jelas, memlihara kejujuran, 

dan kecurigaan tetapi kesimpulan masih jauh.
66

 

Peneliti menganalisis data dengan terus 

menerus, baik selama maupun sesudah pengumpulan 

data untuk menarik kesimpulan yang dapat 

menggambarkan pola yang terjadi. 

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Bagian ini memuat tentang usaha-usaha peneliti 

untuk memperoleh keabsahan temuannya. Keabsahan 

data merupakan konsep penting yang diberbaharui dari 

konsep kesahihan (validitas), keadilan (reliabilitas), 

dan derajat kepercayaan keabsahan data (kredibilitas 

data). Dapat diadakan pengecekan dengan teknik 

pengamatan yang tekun, dan tringulasi. Ketekunan 

pengamatan yang di maksud adalah menemukan ciri-

ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan 

dengan persoalan atau isu yang sedang dicari bisa juga 
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diartikan sebagai pengamatan secara lebih cermat dan 

berkesinambungan.
67

 

Ketekunan pengamatan, salah satu cara paling 

penting dan mudah dalam uji keabsahan, maka jalan 

penting lainnya adalah dengan meningkatkan ketekunan 

dalam pengamatan di lapangan. Pengamatan bukanlah 

suatu teknik pengumpulan data yang hanya 

mengandalkan kemampuan pancaindra, namun juga 

menggunakan semua pancaindra termasuk adalah 

penengaran, perasaan, dan insting peneliti. Dengan 

meningkatkan ketekunan pengamatan di lapangan 

maka, derajat keabahan data telah ditangkap pula.68 

Ketekunan pengamatan ini peneliti  melakukan 

dengan cara (1). Mengadakan pengamatan dengan teliti 

dan rinci secara berkesinambungan terhadap kondisi 

keadaan santri dari belum menghafal Al-Qur’an dan 

setelah mengikuti menghafal Al-Qur’an di Ma’had Al-

Muqoddasah Li Tahfidhil Qur’an Ponorogo (2). 

Menelaah secara rinci sampai pada suatu titik, sehingga 

pemeriksaan tahap awal dari seluruh faktor yang 

ditelaah sudah dipahami sampai memperoleh data yang 

akurat. 

Teknik triangulasi berarti teknik pengecekan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. 

Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. Cara ini 
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dilakukan untuk, menguji, kejujuran, subjektivitas yaitu 

dengan meminta bantuan peneliti lain melakukan 

pengecekan langsung, wawancara ulang, serta merekam 

data oleh peneliti di lapangan.  Hal ini adalah sama 

dengan proses verifikasi terhadap hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh seseorang peneliti. Ada tiga 

macam Teknik triangulasi yaitu sumber data, metode, 

dan teori.69 

Dalam penelitian ini, digunakan teknik 

triangulasi dengan pemanfaatan sumber data. Teknik 

triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan 

mengecek baik derajat kepercayaan suatu infomasi 

yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda 

dalam metode kulitatif yang dilakukan dengan: (1) 

membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil 

wawancara, (2)  membandingan apa yang dikatakan 

orang di depan umum dengan apa yang dikatakan 

secara pribadi,  (3) membandingkan apa yang dikatakan 

orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang 

dikatakan sepanjang waktu, (4) membandingkan 

keadaan dan persepektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang lain  seperti karya biasa, 

orang yang berpendidikan menengah atau tinggi,  (5) 

membandingakan hasil wawancara dengan isi suatu 

dokumen yang berkaitan. Hasil dari perbandingan yang 
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diharapkan berupa kesamaan atau alasan terjadinya 

perbedaan.70 

Dalam penelitian ini yaitu dengan mewancarai 

sumber untuk memperoleh data yang relevan, salah 

satunya dengan mewancarai Kepala Sekolah, 

Guru/ustadz/ustadzah maupun siswa  serta 

membandingkan dengan data yang diperoleh sampai 

mendapat data yang akurat. 

 

8. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian kualitatif menurut 

Bogdan menyajikan tiga tahapan yaitu: 

a. Tahapan pra lapangan yang meliputi: menyusun 

rancangan penelitian, memilih lapangan fokus 

penelitian, mengurus perizinan,  menjajaki dan 

menilai keadaan lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informasi, menyiapkan perlengkapan 

penelitian, dan etika persoalan etika penelitian. 

b. Tahapan pekerjaan lapangan, yang meliputi: 

memahami latar penelitian dan persiapan diri, 

memasuki lapangan, dan berperan serta sampai 

mengumpulkan data. 

c. Tahapan analisis data, yang meliputi: selama dan 

setelah pengumpulan data dan yang terakhir.71 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya Ma’had Al-Muqoddasah Li Tahfidhil 

Qur’an Ponorogo 

Ma’had Al-Muqoddasah adalah pesantren khlafi 

yang diresmikan pada tanggal 18 Oktober 1992 yang 

menekankan pada hafalan Al-Qur'an. Kemudian pada 

awal tahun itu untuk memperoleh ilmu umum santrinya 

bergabung dengan SD Nglumpang 01 setelah santrinya 

makin banyak baru pada tahun 1994 Ma’had Al-

Muqoddasah Li Tahfidhil Qur’an mendirikan SD Al-

Muqoddasah kemudian mendirikan SMP Al-

Muqoddasah pada tahun 1999.  

Sebenarnya pembangunan Ma’had Al-

Muqoddasah Li Tahfidhil Qur’an ini berasal dari Hj. 

Sutihah Sahal yaitu istri KH. Hasan Abdullah Sahal. 

Setelah lembaga Islam yang konsentrasinya untuk 

menghafal Al-Qur'an, serta K.H Hasan Abdullah Sahal 

ingin mendirikan pondok pesantren yang berbeda, 

dikarenakan di kota Ponorogo belum ada pondok tahfidz 

Al-Qur'an untuk anak-anak. 

Proses pendirian Ma’had Al-Muqoddasah Li 

Tahfidhil Qur’an ini berasal dari Madrasah Tarbiyatul 

Qur'an (MTQ/MTA) yang berada di rumah K H. Hasan 

Abdullah Sahal yaitu Gontor, yang santrinya adalah Al-

64 



 

Ustadz Mulyono Abdullah, Al-Ustadz Sutomo, dan 

warga-warga sekitar kegiatan ini sudah dimulai sejak 

tahun 1980an sampai akhirnya tahun 1992 beliau mulai 

mendirikan bangunan-bangunan diantaranya gedung Al-

Fath tetapi belum bertingkat, koperasi santri-santriah 

yang tepatnya didekat tangga kantor SMP.  

Dari segi bangunannya mayoritas berwarna biru, 

menyukai bentuk bulat seperti tiang-tiangnya, bulat 

seperti sistemnya pondok pesantren lainnya, Ma’had Al-

Muqoddasah Li Tahfidhil Qur’an mempunyai ciri khusus 

yaitu tahfidz Al-Qur'an. Tahfidz menjadi kurukulum inti, 

sedangkan pendidikan formalnya sebagai salah satu hal 

yang penting pula Ma’had Al-Muqoddasah Li Tahfidhil 

Qur’an memadukan antara Ma’had Al-Muqoddasah Li 

Tahfidhil Qur’an dan tahfidz, dan pendidikan formal 

dana dikeluarkan dalam pendirian  Ma’had Al-

Muqoddasah Li Tahfidhil Qur’an menggunakan uang 

K.H. Abdullah Sahal sendiri. Dilihat dari 

perkembangannya, dahulu susah sekali mencari tenaga 

kerja, tetapi sebaliknya, banyak warga yang ingin 

membantu Ma’had Al-Muqoddasah Li Tahfidhil Qur’an 

ini. Warga sekitar pun ikut senang dan bangga dengan 

berdirinya pendidikan Ma’had Al-Muqoddasah Li 

Tahfidhil Qur’an ini. 

Ma’had Al-Muqoddasah Li Tahfidhil Qur’an, 

menanamkan panca jiwa pondok (keikhlasan, 

kesederhanaan, berdikari, ukhuwah Islamiyah, dan 

kebebasan) panca jiwa pondok ini ditanamkan kepada 



 

seluruh santri yang ada dan mukim di Ma’had Al-

Muqoddasah Li Tahfidhil Qur’an tersebut. Bahkan panca 

jiwa santri pondok diinternalisasaikan oleh semua santri 

dan menjadi hak milik bagi setiap santri lebih jauh 

diinternalisasikan oleh semua  santri ini disebabkan oleh 

sistem penanamannnya tidak saja dilakukan dengan 

nasihat atau pengajaran secara lisan, melainkan lebih 

banyak yang dipercontohkan dengan perilaku oleh kyai, 

ustadz atau guru dalam kehidupan sehari-hari.  

Sejak berdirinya, Ma’had Al-Muqoddasah Li 

Tahfidhil Qur’an telah mencetak para hafidz dan 

hafidzah yang tersebar diberbagai Provinsi, Indonesia, 

serta melanjutkan ke universitas dalam maupun luar 

negeri, diantaranya LIPIA Jakarta, PTIQ Jakarta, IIQ 

Jakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 

Universitas Brawijaya, ISID Gontor, Universitas Mesir, 

Turkey, Al-Jamiah Al-Islamiyah Bil Madinah Al-

munawarroh,.dll.
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2. Letak geografis Ma’had Al-Muqoddasah Li Tahfidhil 

Qur’an Ponorogo 

Ma’had Al-Muqoddasah Li Tahfidhil Qur’an 

terletak diatas tanah waqaf 1,9 ha, kira-kira 200 m kearah 

timur dari Pondok Modern Darussalam Gontor, kurang 

lebih 10 km sebelah tenggara kota Ponorogo. Tepatnya di 

desa Nglumpang, Kecamatan Mlarak, Kabupaten 

Ponorogo wilayah Provinsi Jawa Timur, Indonesia. 
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Adapun batas-batas desa Nglumpang adalah sebagai 

berikut : 

 Sebelah Utara   : Desa Kaponan 

 Sebelah Selatan  : Desa Mojorejo 

 Sebelah Timur  : Desa Joresan  

 Sebelah Barat  : Desa Gontor  

Adapun desa Nglumpang dibagi menjadi empat 

dusun, yaitu dusun 1, 2, 3, 4 sedangkan Ma’had Al-

Muqoddasah Li Tahfidhil Qur’an sendiri terletak di 

Dusun Nglumpang.
73

 

3. Visi, misi, dan tujuan Ma’had Al-Muqoddasah Li 

Tahfidhil Qur’an Ponorogo 

a. Visi  

Sebagai lembaga pendidikan Islam yang 

melahirkan kader-kader pimpinan umat yang terdidik, 

beriman, bertaqwa, mampu membaca sekaligus 

menghafal Al-Qur'an, serta berakhlak karimah 

b. Misi  

1. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran 

agama Islam melalui penghafal Al-Qur'an 

sehingga menjadi sumber kearifan dalam 

bertindak. 

2. Mendidik santri-santriah keilmuan 
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3. Menumbuhkan semangat kemasyarakatan santri 

santriyah agar dapat berprestasi dalam bidang 

keilmuan. 

c. Tujuan  

1. Terwujudnya generasi mulmin muslim yang 

berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan 

luas, berfikiran bebas, serta berkhimad kepada 

masyarakat. 

2. Melahirkan ulama yang intelek yang mamiliki 

keseimbangan zikir dan fikir. 

3. Mewujudkan warga Negara yang berkepribadian 

Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT.
74

 

Selain itu, Ma’had Al-Muqoddasah Li 

Tahfidhil Qur’an adalah lembaga pendidikan Islam 

swasta yang bertujuan mencetak generasi Qur'ani. 

Yaitu generasi yang tidak hanya mampu membaca 

Al-Qur'an, namun juga mampu memahami serta 

mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
75

 

4. Panca Jiwa Ma’had Al-Muqoddasah Li Tahfidhil Qur’an 

Nglumpang Mlarak Ponorogo 

a. Jiwa keikhlasan 

b. Jiwa kesederhanaan 

c. Jiwa kemandirian dan berdikari 
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d. Jiwa ukhuwah islamiah 

e. Jiwa bebas
76

 

5. Kurikulum Ma’had Al-Muqoddasah Li Tahfidhil Qur’an 

Nglumpang Mlarak Ponorogo 

  Ma’had Al-Muqoddasah Li Tahfidhil Qur’an, 

tahfidz Al-Qur’an sebagai tujuan utamanya ternyata juga 

menggunakan akulturasi dalam menjalankan pendidikan 

untuk para santri santriah. Akulturasi terjadi karena 

Ma’had Al-Muqoddasah Li Tahfidhil Qur’an 

mencampurkan sistem tahfidz yang mengharuskan 

seluruh santrinya untuk menghafalkan beberapa ayat Al- 

Qur’an setiap harinya, dengan sistem modern yang 

menanamkan nilai-nilai kemodernan yang positif, sistem 

umum untuk pendidikan formal yang mengacu pada 

pendidikan nasional, hingga sistem salaf yang 

mengajarkan maupun klasikal. 

  Untuk program tahfidz sebagai proritas utama, 

ada berbagai program penunjang yang dijalankan setiap 

hari dan minggunya untuk menjamin kualitas hafalan 

santri-santriahnya. Program muroja’ah salah satunya. 

Program yang dilakukan sore dan malam ini mewajibkan 

santri-santriahnya untuk menyetorkan hafalan yang telah 

mereka dapatkan kepada guru masing-masing dengan 

banyak setoran yang beragam mulai dari satu hari per juz 

hingga 2 juz dalam sekali maju.  
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  Disamping itu  Ma’had Al-Muqoddasah Li 

Tahfidhil Qur’an juga menjalankan program mudarrasah 

pada malam Ahad dan Ahad pagi. Pada malam Ahad 

seluruh santri-santriahnya secara bergantian mengadakan 

muhadarah, mudarrasah dilakukan secara bergantian dan 

berkelompok setiap kelompok didampingi oleh satu guru 

pendamping dalam setiap kelompoknya seluruh santri-

santriah dalam kelompok itu membentuk lingkaran 

membacakan satu halaman dalam Al-Qur’an secara 

bergantian hingga menyeleseikan satu sampai dua juz 

dengan diawali oleh guru kelompok tersebut. 

  Ada juga program unik guru Ma’had Al-

Muqoddasah dengan mengadakan khotamil Qur’an Bil-

ghaib yang menjadi ciri khas pendidikan tahfidz ini 

dalam memperingati hari-hari besar Islam termasuk Haul 

Ma’had tahfidz itu sendiri. Beralih ke sistem modern 

yang berjalan, Ma’had Al-Muqoddasah Li Tahfidhil 

Qur’an memakai buku-buku literatur Bahasa Arab 

Kontenporer dan juga sudah tidak memakai sistem 

sorogan, wetonan, maupun bandongan layaknya pondok 

modern yang lain. Sisem salaf pun masih sering kita 

jumpai dengan adanya pelajaran-pelajaran keagamaan, 

dan tata perilaku, dengan disertai oleh guru yang 

didatangkan langsung dari pondok-pondok salaf yang 

dengan ciri khas bahasa Jawa. Untuk program umum,  

Ma’had Al-Muqoddasah Li Tahfidhil Qur’an mengikuti 

program pemerintah dan juga mengikuti Pondok Modern 



 

Darussalam Gontor dari tingkat sekolahnya dari SD, 

SMP, dan SMA.
77

 

6. Keadaan Guru Ma’had Al-Muqoddasah Li Tahfidhil 

Qur’an Nglumpang Mlarak Ponorogo 

  Para pengajar di Ma’had Al-Muqoddasah Li 

Tahfidhil Qur’an Ponorogo berasal dari berbagai daerah 

di Indonesia. Yang sebagian besar terdiri dari hafidz-

hafidzah lulusan pondok pesantren Kudus Jawa Tengah 

selain itu ada beberapa guru yang berasal dari pondok 

pesantren Darussalam Gontor putra maupun putri yang 

memang ada sebagian yang diminta langsung dari pihak 

Ma’had Al-Muqoddasah Li Tahfidhil Qur’an untuk dapat 

mengabdikan diri ke Ma’had Al-Muqoddasah Li 

Tahfidhil Qur’an.  

  Selain itu, lulusan pesantren ada pula guru yang 

tidak sama sekali berlatar belakang lulusan pesantren 

tetapi dibutuhkan disana untuk mengajar kelas pagi atau 

sekolah pada umumnya. Karena di Ma’had Al-

Muqoddasah Li Tahfidhil Qur’an ini selain anak-anak 

dapat melaksanakan sekolah pagi seperti kebanyakan 

sekolah lain pada umumnya. Jumlah keseluruhan guru di 

Sekolah Dasar berjumlah 8 orang laki-laki, 7 orang 

perempuan jadi total semua guru di Sekolah Dasar 15 

orang. Sedangkan untuk jumlah keseluruhan murid di 
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Sekolah Dasar yaitu 122 murid laki-laki, 151 murid 

perempuan dengan total keseluruhan 273 orang.
78

 

7. Sarana dan Prasarana Ma’had Al-Muqoddasah Li 

Tahfidhil Qur’an Nglumpang Mlarak Ponorogo 

  Sarana yang tersedia di Ma’had Al-Muqoddasah 

Li Tahfidhil Qur’an Ponorogo untuk pelaksanaan 

kegiatan pendidikannya dapat dirinci sebagai berikut: 

a. Ruang belajar formal yang memadai yang digunakan 

untuk kegiatan pembelajaran dipagi hari terdiri dari 

10 ruang untuk tingkatan SD dan 1 ruang 

perpustakaan.  

b. Ruang kantor,  ruang guru, ruang direkur, dan ruang 

TU tersedia.  

c. Ruang kamar yang cukup memadai 

d. Ruang MCK yang cukup dan memadai 

e. Tersedianya ruang dapur dan ruang makan yang 

memadai   

f. Tempat tinggal guru yang berdampingan dengan para 

santri tepatnya disekeliling pendidikan tahfidz Al-

Muqoddasah 

g. Tersedianya lapangan olahraga, futsal, bola voli, bola 

basket, dan tenis meja. 

h. Masjid yang cukup besar untuk shalat berjamaah para 

santri  
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i. Untuk memenuhi keperluan santri disediakan 

koperasi sekolah baik untuk keperluan pondok 

maupun sekolah. 

j. Untuk penerangan disediakan 1 unit diesel selain 

PLN 

k. Untuk menunjang pembelajaran anak disediakan 

laboratorium IPA dan TIK. 

l. Adanya perpustakaan sebagai bahan baacaan untuk 

para santri.
79

 

8. Tata tertib Ma’had Al-Muqoddasah Li Tahfidhil Qur’an 

Ponorogo 

a. Untuk santri baru boleh dikunjungi setelah 2 bulan 

bermukim 

b. Kesempatan untuk mengunjungi santri minimal 1 

bulan sekali 

c. Segala urusan yang berkaitan dengan santri wajib 

melalui pengasuhan santri dan guru pembimbing 

d. Tidak dibenarkan memberikan uang secara langsung 

melebihi 5000 

e. Santri tidak boleh membawa alat elektronik, barang 

berharga dan barang bahaya.
80

 

 

B. Deskripsi Data Khusus 
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1. Latar Belakang Pelaksanaan Menghafal Al-Qur'an di 

Ma’had Al-Muqoddasah Li Tahfidhil Qur’an Ponorogo 

 Dalam dunia pendidikan selalu berbenah diri 

untuk menyesuaikan pengetahuan  dengan 

perkembangan dan tuntutan zaman yang serba modern. 

Pendidikan sebagai pondasi siswa untuk menjadi insan 

yang sempurna yang beriman dan bertaqwa. Tetapi 

dampak dari perkembangan zaman dan modern, saat ini 

spiritual siswa mulai dipertanyakan. Apakah pendidikan 

agama tidak cukup untuk membangun kecerdasan 

spiritual anak? Sayangnya tidak karena pendidikan 

agama saja tidak cukup untuk menjadikan anak 

memiliki tingkat spiritual yang tinggi, pendidikan 

agama biasanya telah diformalkan kebanyakan lebih 

menekankan pada ibadah, sosial, syariat, dan tradisi 

sehingga kurang menekankan pada dunia dari dalam 

diri anak. Dalam hal ini pondok melakukan berbagai 

upaya dalam meningkatkan spiritual santri. 

 Dalam mengatasi masalah tersebut di Ma’had 

ini menerapkan kurikulum yaitu dengan program wajib 

menghafal Al-Qur'an bagi setiap santri. Dengan 

kurikulum wajib menghafal dan kurikulum sekolah 

formal guna untuk meningkatkan keimanan, ketaqwaan, 

serta spiritual yang ada dalam diri setiap anak. 

Bagaimana pondok mengasahnya agar mereka tumbuh 

menjadi manusia yang sejahtera lahir batin, karena pola 

pengasuhan kecerdasan spiritual sejak sedini mungkin 

sehingga mampu berfikir, bertindak, dan merasa dirinya 

menjadi lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. 



 

Berikut penuturan dari Bapak Mulyono selaku Kepala 

Sekolah di SD Muqoddasah  

 

Ma’had Al-Muqoddasah Li Tahfidhil Qur’an 

adalah lembaga pendidikan Islam swasta yang 

memiliki progam utama yaitu menghafal Al-

Qur’an. Dalam pelajaran SD, SMP, SMA itu 

nomer 3 yang paling utama yaitu tahfidznya. 

Dengan harapan mencetak generasi Qur’aniy 

yang tidak hanya mampu membaca Al-Qur’an, 

namun juga mempu memahami serta 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Disini kalau sekolah saja tidak bisa, dan jika 

hanya ingin menghafal pun juga tidak bisa, jadi 

harus wajib mengikuti kurikulum keduanya yaitu 

sekolah formal dan program menghafal.
81

 

 

  Hal ini diperkuat oleh ungkapan ustadzah 

Afrohah selaku Koor dari kegiatan menghafal Al-

Qur’an di Ma’had Al-Muqoddasah Li Tahfidhil Qur’an 

mengenai diadakanya menghafal Al-Qur’an. 

  

 Dulunya pendiri pondok Ma’had Al-

Muqoddasah Li Tahfidhil Qur’an ini 

menginginkan santri-santrinya menghafal Al-

Qur’an karena pada waktu itu di ponorogo 
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masih jarang atau malah belum ada pondok 

tahfidz. Dengan didirikan  pondok Ma’had Al-

Muqoddasah Li Tahfidhil Qur’an yang 

merupakan lembaga pendidikan Islam swasta 

yang memiliki progam utama yaitu menghafal 

Al-Qur’an dengan tujuan mencetak generasi 

Qur’ani.
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  Dapat disimpulkan dari hasil wawancara 

tersebut bahwa seseorang harus mempunyai pondasi 

agama yang kuat dari usia dini agar sebagai 

penyeimbang antara intelektual dan spiritual. Dalam 

menghafal Al-Qur’an diharapkan siswa mampu 

mengembangkan pengetahuan mereka. Sehingga 

mereka dapat merasakan kedekatan dengan Allah dalam 

setiap langkah maupun perbuatan seseorang. Hal ini 

merupakan salah satu manfaat dari kecerdasan spiritual 

SQ mampu menghubungkan kita dengan makna dan ruh 

esensial di belakang semua agama. Seseorang yang 

memilki SQ tinggi mungkin menjalankan agama 

tertentu, namun tidak secara picik, eksklusif, fanatik, 

atau prasangka.
83

 Menghafal Al-Qur’an menjadikan 

jiwa tentram, meningkatkan ketaqwaan kepada Allah, 

menjahui larangan Allah dan senantiasa berbuat 

kebaikan. 
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  Dalam menghafal Al-Qur’an sangat bermanfaat 

bagi para siswa, mereka mendapatkan ilmu 

pengetahuan yang banyak dan mendapatkan 

pengalaman, selain itu juga mampu merasakan 

perubahan yang ada di hati mereka. Salah satu 

contohnya penuturan dari Bapak Mulyono tentang 

manfaat dari menghafal Al-Qur’an:  

 

 Yaitu menciptakan siswa yang unggul, 

berprestasi, beriman dapat bersaing dalam dunia 

luar. Dengan menghafal Al-Qur’an siswa 

mampu melakukan berbagai macam kegiatan, 

aktivitas dalam kehidupan sehari-hari dengan 

berlandas iman dan taqwa sebagai pondasi laju 

kemajuan zaman.
84

 

 

Hal ini diperkuat dengan perkataan yang diungkapkan 

ustazdah Afrohah. 

 

 Supaya mereka mampu mencintai Al-Qur’an, 

memudahkan dalam memahami pelajaran, 

menjadikan hati lebih damai, tentram dan 

mampu menghadapi masalah dengan sabar.
85
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  Sangat banyak hal-hal positif yang diperoleh 

dari menghafal Al-Qur’an bukan hanya mampu 

membaca dan menghafal saja akan tetapi juga 

meningkatkan iman dan taqwa sebagai pondasi untuk 

menghadapi dunia di zaman yang modern ini. Sehingga 

sedini mungkin mampu mendalami nilai-nilai yang 

terkandung didalam Al-Qur’an serta mengamalkannya 

dalam kehidupan sehari-hari.  

Dalam sebuah kegiatan pastinya mempunyai 

pelaksanaan yang ada didalamnya. Dari hasil penelitian 

di lapangan dapat dideskripsikan meliputi proses 

pelaksaan metode dalam menghafal Al-Qur’an. 

Pelaksanaan menghafal Al-Qur’an di Ma’had 

Al-Muqoddasah Li Tahfidhil Qur’an Ponorogo 

dilakukan 3 kali dalam sehari yakni pagi, sore, dan 

malam hari, setiap harinya anak-anak menyetorkan 

hafalan kepada ustadz/ustazdah masing-masing yang 

membimbing. Hal ini serupa dengan hasil wawancara 

dari ustazdah Afrohah:  

 

Pelaksanaanya sehari 3 kali yaitu pagi ba’da 

subuh sampai jam 07.00, ba’da ashar sampai 

jam 17.00 dan ba’da maghrib sampai jam 

20.00.
86
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Adapun yang dilakukan santri sebelum 

menyetorkan hafalannya seperti yang diungkapkan 

ustazdah Yuli:  

 

 Menargetkan hafalan, mengulang hafalan, dan 

diperdengarkan hafalan pada orang lain untuk 

pembenahan bacaan.
87

 

 

Dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti 

kegiatan menghafal Al-Qur’an diselenggarakan setiap 

selesei shalat untuk pagi dilaksanakan ba’da shalat 

subuh sampai jam 07.00, untuk sore hari dilaksanakan 

ba’da shalat ashar sampai jam 17.00 kemudian mereka 

istirahat sampai jam 18.00 kemudian dilanjut shalat 

maghrib dan kembali melanjutkan hafalan Al-Qur’an 

sampai jam 20.00. Sebelum menambah setoran hafalan 

diharuskan muroja’ah Al-Qur’an terlebih dahulu. 

Muraja’ah artinya santri mengulang kembali hafalan 

yang sebelumnya telah dihafalkan. Tujuannya untuk 

menjaga dari lupa dan salah. Hafalan tersebut 

diperdengarkan kepada ustadz dan kyai. Hafalan yang 

salah akan langsung dikoreksi dan diulang kembali. 

Metode ini diulang terus-menerus baik secara sendiri 

ataupun meminta bantuan orang lain.
88

 Sedangkan 
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hafalan Al-Qur’an itu tergantung dari masing-masing 

ustadz/ustadzahnya, ada yang 1 halaman, ada yang 

seperempat halaman semua tergantung 

ustadz/ustadzahnya masing-masing yang membimbing. 

Dalam kegiatan ini berlangsung selama 1 jam 30 menit. 

Ketika semua sudah selesei menghafal dan 

menyetorkan hafalan ditutup do’a bersama-sama.  

Kegiatan menghafal Al-Qur’an ini 

menganjurkan para siswa untuk mendalami, melakukan 

sepenuh hati, apabila mereka menghafal setiap hari 

maka mereka akan terbiasa dan merasakan ketenangan, 

ketentraman didalam hati mereka. Maka siswa akan 

lebih mudah menerima dan mengamalkannya dalam 

kehidupan sehari-hari mereka. Membawa dampak 

positif dalam setiap perbuatan dan tindakan para siswa. 

Hal ini serupa dengan hasil wawancara dari ustadzah 

Yuli:  

 

 Karena memang Al-Qur’an adalah kalam yang 

begitu mulia terlebih anak-anak yang usia dini 

sudah mampu membaca apalagi menghafal Al-

Qur’an dan menjadikan sebuah kenikmatan 

yang tersendiri bagi para penghafal Al-Qur’an. 

Oleh karena itu kami berusaha membimbing 

anak-anak disini agar mereka mampu 

memahami dan mengamalkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Sehingga mereka juga mampu 



 

membedakan perbuatan yang diridhai Allah dan 

tidak dirihai Allah.
89

 

 

Menghafal Al-Qur’an dapat mempengaruhi hati, 

sikap, perilaku dan menjadikan santri terbiasa 

menghafal Al-Qur’an, dengan keterbiasaan itu 

menjadikan santri ketagihan dalam menghafal. Selain 

itu para santri diberi motivasi supaya giat dalam 

menghafal Al-Qur’an, dan juga harus adanya teman 

yang rajin dalam menghafal, biar terpengaruh pada 

teman yang rajin tersebut. Adapun penghambat dalam 

menghafal Al-Qur’an yaitu para santri terkadang capek, 

ngantuk, karena banyaknya aktivitas yang ada di 

Ma’had. Sehingga tindakan, pikiran, dan emosinya sulit 

terkontrol dan membuatnya tidak istoqomah dalam 

menghafal. Seperti halnya yang diungkapkan oleh 

ustazdah Afrohah:  

 

 Banyak kendala diantaranya capek, ngantuk, 

mungkin banyaknya kegiatan yang ada di 

pondok dan bisa saja dalam kemampuan 

menghafal masih susah.
90

 

 

Dari ungkapan beliau ternyata kendala dalam 

menghafal bukan karena pengaruh dari luar saja, akan 
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tetapi juga bisa dari dalam pribadi masing-masing. Hal 

ini diperkuat oleh ungkapan dari ustazdah Yuli yang 

menjadi salah satu pendamping menghafal Al-Qur’an.  

 

 Banyaknya gangguan unuk mengendalikan diri 

dari rasa jenuh jika hafalan sulit masuk, menjaga 

hafalan yang sudah dihafal dengan rutin
91

 

 

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses 

menghafal akan terjadi penurunan semangat atau 

motivasi yang dapat saja disebabkan oleh banyak hal. 

Kendala ini merupakan salah satu hambatan dalam 

menghafal Al-Qur’an yang manjadi dampak negatif 

dari menghafal Al-Qur’an. Semangat yang tinggi untuk 

menghafal dipermulaan membuatnya  banyak ayat 

tanpa menguasainya dengan baik, ia pun malas 

menghafal dan meninggalkannya.
92

 

Kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan 

diberikan nasehat motivasi, dan dukungan. Keluarga 

menjadi sumber penting yang menjadi motivasi utama 

dalam menghafal. Hal ini semakin memperlihatkan 

bahwa penghafal Al-Qur’an yang awalnya didorong 

oleh keluarga akan sangat tergantung pada penguatan 

dari keluarga ketika mengalami penurunan motivasi.  
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Setiap pesantren berbeda-beda dalam 

melakukan metode menghafal Al-Qur’an, namun di 

Ma’had Al-Muqoddasah Li Tahfidhil Qur’an 

menggunakan sistem halaqah yaitu satu pembimbing 

ada beberapa anak. Metode ini dilakukan ketika santri 

sedang mencoba hafalan baru. Metode ini biasanya 

diterapkan pada waktu dini hari atau setelah qiyamul 

lail. Hafalan disetorkan setelah shalat subuh dengan 

cara membaca satu-persatu. Bacaan tersebut akan 

didengarkan oleh seorang musyrif dan akan dikoreksi 

langsung jika terjadi kesalahan baik dari segi tajwid 

ataupun kelancaran hafalan.
93

  

Metode yang digunakan metode tasmi’ yaitu 

memperdengarkan hafalan  Al-Qur’an kepada orang 

lain untuk dikoreksi dalam pelaksanaanya (saat 

membaca). Apabila ada santri yang bacaan Qur’annya 

belum lancar maka harus adanya bimbingan dari 

ustadz/ustadzahnya agar dalam proses menghafal Al-

Qur’an selanjutnya lebih mudah karena ada bimbingan 

dari ustadz/ustazdahnya. Hal ini sesuai dengan kaidah 

dalam menghafal Al-Qur’an memperkuat hafalan yang 

telah dilakukan sebelum pindah pada halaman lain. 

Seseorang yang mulai menghafal Al-Qur’an tidak 

sepantasnya berpindah pada hafalan yang telah ia 

lakukan sebelumnya secara sempurna. Salah satu hal 

yang dapat membantu memecahkan masalah ini adalah 
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mengulang hafalan tersebut di setiap ada waktu 

longgar, kapan pun itu, seperti pengulangan hafalan di 

waktu shalat wajib dan sunnah, waktu menunggu 

shalat.
94

 Seperti yang diungkapkan oleh ustazdah 

Afrohah: 

 Sistem yang digunakan dalam meghafal itu 

menggunakan sistem halaqah yaitu satu 

pembimbing/ustadz,usatadzah ada beberapa 

anak dengan metode tasmi’ yaitu mendengarkan 

bacaan Al-Qur’an yang dibacakan oleh beberapa 

orang dan didengarkan serta dikoreksi dalam 

pelaksanaanya (saat membaca).
95

 

 

Dengan digunakan metode ini menghafal Al-

Qur’an akan lebih mudah bagi anak-anak dalam 

menghafal, dan anak-anak tidak merasa kesulitan dalam 

menghafal Al-Qur’an. Karena Al-Qur’an adalah kalam  

yang begitu mulia terlebih jika anak-anak yang usia dini 

sudah mampu membaca apalagi menghafal Al-Qur’an 

menjadikan sebuah kenikmatan yang tersendiri bagi 

para  penghafal Al-Qur’an. Oleh karena itu kami 

berusaha membimbing anak-anak disini agar mau 

belajar mendalami Al-Qur’an dan menerapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Karena Al-Qur’an adalah 

mukjizat yang nyata 
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2. Kontribusi Menghafal Al-Qur'an dalam Meningkatkan 

Kecerdasan Spiritual Santri di Ma’had Al-Muqoddasah 

Li Tahfidhil Qur’an Ponorogo Tingkat Sekolah Dasar 

 Untuk memenuhi kebutuhan zaman yang serba 

modern lembaga pendidikan melakukan berbagai hal 

dalam meningkatkan kualitas pengetahuan dan spiritual 

peserta didiknya, salah satunya dengan menanamkan 

perilaku yang baik sejak usia dini, membiasakan hal 

baik sejak usia dini, salah satunya adalah dengan 

menghafal Al-Qur’an. Di Ma’had Al-Muqoddasah Li 

Tahfidhil Qur’an ini bukan hanya menghafal Al-Qur’an 

tetapi juga diimbangi dengan mengkaji ilmu umum, 

baik dari sekolah umumnya dari tingkatan SD, SMP, 

SMA. Sehingga selain menghafal Al-Qur’an nantinya 

anak-anak juga tidak kalah saing dalam ilmu umum. 

Oleh karena itu ada waktu tersendiri untuk setoran 

hafalan Al-Qur’an, agar para santri terbiasa dalam 

kegiatan menghafal Al-Qur’an.  

 Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pastinya ada 

kontribusi atau sumbangan sesuatu yang diharapkan 

untuk perubahan yang lebih baik. Apabila mereka 

menerapkan dan mengamalkan nilai-nilai yang 

terkandung di dalam Al-Qur’an dalam kehidupan 

sehari-hari siswa pastinya akan membawa dampak 

positif dalam diri mereka. Salah satunya hasil 

wawancara dengan Shyfa Hidayatul Khusna: 

 Manfaat setelah menghafal Al-Qur’an yaitu 

menambah ilmu, mengasah otak, pengalaman yang 

sangat berkesan. 



 

 

Hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh 

Hikmatus Sadiah Asyifa Ul Wahyudi: 

 

 Bisa lebih lancar membaca Al-Qur’an, dapat 

menambah hafalan Al-Qur’an, mendapat 

pengalaman yang berkesan setelah menghafal 

Al-Qur’an, dan mendapatkan ilmu yang 

bermanfaat.
96

 

 

 Dari ungkapan kedua siswa tersebut dapat 

diketahui bahwa menghafal Al-Qur’an memiliki 

manfaat tersendiri bagi ia yang ingin benar-benar 

menghafal. Manfaatnya yaitu lebih mudah dan lebih 

menyenangkan dan daya ingat terhadap hafalan yang 

telah dihafalkan jadi lebih maksimal. Selain itu siswa 

juga memiliki pengalaman tersendiri dalam menghafal 

Al-Qur’an  

  Setelah menghafal Al-Qur’an siswa dapat 

merasakan manfaatnya dari sebelum menghafal Al-

Qur’an dan perubahan yang dialami setelah menghafal 

Al-Qur’an. Karena Al-Qur’an memberi tuntunan  

kepada manusia tentang pemenuhan kebutuhan manusia 

secara jasmani dan rohani, material dan spritual dan 

lebih dari itu untuk kebutuhan dunia dan akhirat. 

Dengan demikian setiap orang senantiasa membaca dan 
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menghayati Al-Qur’an akan mencerahkan rohani atau 

spritualnya seperti pengalaman yang dirasakan oleh 

Shyfa Hidayatul Khusna: 

 

Sebelum saya menghafal Al-Qur’an saya sangat 

berbeda dengan yang sekarang dulu saya iri 

apalagi melihat orang yang mampu menghafal Al-

Qur’an, dan terkadang saya menganggap Al-

Qur’an hanya sebatas lembaran biasa, tapi sangat 

membuat saya tertarik akhirnya pun saya mulai 

membaca Al-Qur’an dari metode yang mudah 

semacam yanbu'a, lalu saya mulai hafalan hingga 

sekarang ini. Ketika saya sudah menghafal Al-

Qur’an rasanya sungguh sangat, hati terasa damai, 

masalah yang saya hadapi sudah ada solusinya 

dari Al-Qur’an. Dan saya sangat bangga bisa 

menghafal Al-Qur’an, karena insha Allah orang 

yang menghafal Al-Qur’an dan mengamalkannya 

dijamin masuk surga Allahumma Aamiin
97

 

 

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Ata 

Nadia Mazida: 

 Sebelumnya saya belum begitu mengetahui 

tentang Al-Qur'an, lalu ayah mengenalkan saya 

pada Al-Qur'an, kemudian saya menghafalkan 

surah-surah pendek. Setelah saya mengikuti 
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pelaksanaan menghafal Al-Qur'an di Ma'had ini 

saya lebih faham dan menjadi lebih tau manfaat 

menghafal Al-Qur'an. Saya berharap selama 

masih mengikuti pelaksanaan menghafal Al-

Qur'an saya mampu menyeleseikan hafalan saya 

dan memahami arti dan kemudian menerapkan 

dalam kehidupan sehari-hari.
98

 

 

Dari ungkapan yang dirasakan oleh kedua siswa 

tersebut bahwa jika seseorang membaca, memahami 

dan menghayati serta mengamalkan Al-Qur’an, maka 

pasti ia akan dibimbing menuju perkembangan spiritual 

yang lebih baik, rohaninya akan semakin tercerahkan, 

sebab Al-Qur’an yang akan menerangi rohani manusia. 

Hal ini sama dengan salah satu manfaat dari manfaat 

dari kecerdasan spiritual yang diungkapkan M. Quraish 

Shihab dalam bukunya Dia ada di mana-mana 

mengatakan bahwa kecerdasan spiritual melahirkan 

iman yang kukuh dan rasa kepekaan yang mendalam. 

Kecerdasan yang melahirkan kemampuan untuk 

menemukan makna hidup, memperhalus budi pekerti, 

dan melahirkan indra keenam bagi manusia.
99

 

  Dalam menghafal Al-Qur’an ini mengajarkan 

pula tentang akhlak yaitu membimbing peserta didik 

agar berakhlak yang baik, dengan bimbingan 
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ustadz/usadzah di pondok yang membiasakan mereka 

untuk berperilaku baik. Sehingga dalam kehidupan 

sehari-hari siswa menerapkan nilai-nilai yang 

terkandung dalam Al-Qur’an. Ketaatan merupakan 

salah satu perilaku terpuji yakni menjalakan segala 

yang diperintahkan oleh Allah SWT dan menjauhi 

segala larangan-Nya. Taat juga berarti patuh dengan 

orang tua. Hal ini sama dengan penuturan Anitia 

Zahroul Qoidah: 

 

 Menjadi lebih baik dari sebelumnya, menjadi lebih 

sopan dan santun, lebih berbakti sama orang tua, 

menjauhkan diri dari perbuatan tercela, dan 

menjadi lebih sabar jika mendapatkan masalah.
100

 

 

Dari hasil observasi peneliti ketika datang ke 

sekolah para siswa terlihat begitu sopan, mereka 

berjabat tangan dan menciumnya walaupun mereka 

belum mengenal begitu akrab. Hal ini sungguh sangat 

bagus biasanya mereka acuh dan tidak peduli, bukan 

hanya itu mereka juga terlihat sopan terhadap orang 

yang lebih tua dari mereka.
101

   

 Ma’had Al-Muqoddasah adalah lembaga 

pendidikan Islam swasta yang bertujuan mencetak 

generasi Qur’any. Yaitu generasi yang tidak hanya 
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mampu membaca Al-Qur’an, namun juga mampu 

memahami serta mengamalkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. Dalam hal penerapan menurut saudari Ata 

Nadia Mazida: 

 Dengan memahami sedikit demi sedikit per-kata, 

agar semakin mudah mengetahui arti perkata saya 

mulai mengamalkannya dengan perlahan-lahan 

agar semakin lama menjadi kebiasaan, seperti 

puasa senin-kamis, menutup aurat, berbakti 

kepada orang tua dan guru, menghormati yang 

lebih tua dan menyayangi yang muda/sebaya.
102

  

 

Hal ini senada dengan yang ungkapkan oleh Anitia 

Zahrotul Qoidah: 

 

 Sedikit demi sedikit kita mempelajarinya, lama-

lama kita faham dan bisa mengartikan Al-Qur’an 

tanpa melihat Al-Qur’an terjemah. Setelah 

menghafal Al-Qur’an menjadikan saya lebih baik 

dari sebelumnya, menjadi lebih sopan dan santun, 

lebih berbakti sama orang tua, menjauhkan diri 

dari perbuatan tercela, dan menjadi lebih sabar 

jika mendapatkan masalah dan ujian.
103

 

 

                                                           
 

102
 Lihat transkrip wawancara nomor 04/W/14-III/2019 dalam 

lampiran hasil penelitian ini 
 

103
 Lihat transkrip wawancara nomor 06/W/19-III/2019 dalam 

lampiran hasil penelitian ini 



 

  Dari hasil wawancara kedua siswa tersebut 

dapat dilihat bahwa menghafal Al-Qur’an memberi 

dampak positif dan senantiasa bertawakal kepada Allah, 

berbakti terhadap orang tua, dan menjauhkan diri dari 

perbuatan yang tercela, dan selalu sabar dalam 

menjalankan kegiatan, dan juga sabar dalam 

menghadapi masalah dan ujian. Sedikit demi sedikit 

menerapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal 

ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Toto Tasmoro 

bahwa indikator kecerdasan spiritual ditandai dengan 

memiliki kualitas sabar Sabar berarti menetapkan 

harapan (tujuan, perjumpaan, dan perjalanan menggapai 

ridha Allah), hanya dapat terwujud apabila mampu“ 

menegang atau bertoleransi dengan waktu”. Sabar juga 

berarti memilki ketabahan dan daya yang sangat kuat 

untuk menerima beban, ujian, atau tantangan tanpa 

sedikit pun mengubah harapan untuk menuai hasil yang 

ditanamnya.
104

 

  Untuk mengetahui hubungan program 

menghafal Al-Qur’an dengan pembentukan kecerdasan 

spiritual dari kegiatan ini tidak bisa dengan kasat mata. 

Melainkan dengan pengamatan terhadap para siswa 

ketika mereka berada di sekolah formal. Sebagaimana 

yang diungkapkan oleh Bapak Mulyono: 
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 Karena anak-anak sudah terbiasa menghafal, 

sering mengulang ulang hafalannya jadi secara 

otomatis otak mereka terasah dengan baik, 

menjadikan anak cerdas dalam berfikir dan ketika 

seorang anak sudah terbiasa menghafal mereka 

akan kecanduan untuk menghafal Al-Qur’an tidak 

ada lagi rasa bosan dalam menghafal. Apalagi 

ketika melihat teman yang sudah di wisuda 

mereka akan lebih semangat dalam menghafal. 

Dengan kebiasaan-kebiasaan tersebut akan 

berdampak baik bagi para siswa.
105

 

 

Hal ini senada dengan ungkapan dan harapan yang 

disampaikan oleh ustazdah Afrohah: 

 

 Hafalan Al-Qur’an itu berpengaruh baik, ya yang 

diharapkan pondok apapun profesinya nanti 

mereka mampu menghafal Al-Qur’an karena 

memang Al-Qur’an adalah mukjizat yang nyata. 

Oleh karena itu kami berusaha membimbing 

anak-anak di sini untuk menjadi pribadi yang baik 

dan mencinai Al-Qur’an. Dan disini kami juga 

tidak bisa berdiri sendiri, kami juga melibatkan 

orang tua mereka, lingkungan, teman dan lain 
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sebagainya karena itu juga dapat berpengaruh 

untuk kedepannya.
106

 

 

  Dari ungkapan tersebut bahwa dengan 

kebiasaan menghafal Al-Qur’an menjadikan siswa lebih 

cerdas, dan menghafal Al-Qur’an tidak menjadi sebuah 

beban bagi mereka yang benar-benar ingin menghafal 

dan mendalami Al-Qur’an justru malah menjadi 

ketagihan menghafal Al-Qur’an. Dengan adanya 

setoran setiap hari, akan menjadikan sebuah kebiasaan 

bagi mereka, yang kemudian akan menjadi dampak 

perubahan yang lebih baik, semakin mencintai Al-

Qur’an dan dapat mengambil manfaatnya sampai nanti 

di akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa dengan niat 

yang ikhlas dalam menghafal akan membantu dalam 

proses penghafalan karena ikhlas merupakan tujuan 

pokok dari berbagai macam ibadah. Ia merupakan salah 

satu dari dua rukun yang menjadi dasar diterimanya 

sebuah ibadah. Barang siapa yang ingin dimuliakan 

Allah dengan menghafal Al-Qur’an, maka ia harus 

niatkan untuk mencari keridhaan Allah, tanpa bertujuan 

lainnya, seperti mencari keuntungan material atau 

immaterial.
107

 

  Sedangkan untuk mengetahui keberhasilan 

menghafal Al-Qur’an dengan kecerdasan spiritual dapat 
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dilihat dari perubahan-perubahan sikap, perilaku di 

pondok seperti yang diungkapkan oleh ustazdah 

Afohah: 

 

  Untuk keberhasilan itu tergantung pada pribadi 

masing-masing, jika memang kemampuannya 

bagus itu juga cepat selesei 30 juz, jika sedang 

juga agak lambat, jika memang kempuannya 

rendah juga lama, jadi ya semampunya. Kalau 

dalam meningkatkan kecerdasan spiritual sendiri 

juga baik  dapat dilihat perubahan sikap yang 

dulunya sulit diatur menjadi mudah diatur dan 

diarahkan, perilakunya sopan kepada 

guru/ustadzah, dan yang sudah diatasnya.
108

 

 

 Untuk melihat keberhasilan dari menghafal Al-

Qur’an juga terlihat dari prestasi yang diraih oleh para 

siswa yang telah dibimbing dalam kegiatan ini. Selain 

akhlak mereka bagus dalam prestasi pun juga bagus. 

 Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan 

peneliti menunjukkan sikap siswa yang sopan, santun 

kepada orang yang lebih tua, menghormati itu 

merupakan suatu sikap yang sangat bagus. Diharapkan 

hal ini akan lebih meningkat dengan berlangsungnya 

kegiatan menghafal Al-Qur’an ini dan tak lebih dengan 
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bantuan pihak orang tua agar tetap mempertahankan 

ketika mereka tidak lagi di pondok. 

Menghafal Al-Qur’an memberi dampak positif  

bagi santri, yaitu senantiasa bertawakal kepada Allah, 

berbakti terhadap orang tua, menjauhkan diri dari 

perbuatan yang tercela, selalu sabar dalam menjalankan 

kegiatan, sabar dalam menghadapi masalah dan ujian, 

menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk beribadah, 

memiliki rasa ikhlas, dan meningkatkan ketaqwaan. 

Akan tetapi menghafal Al-Qur’an juga memberi 

dampak negatif karena banyaknya kendala yang dialami 

membuat santri kurang istiqomah dalam menghafal Al-

Qur’an sehingga memutuskan berhenti dan bahkan 

keluar dari pondok. 

 

 

  



 

BAB V 

PEMBAHASAN 

 

ANALISIS MENGAHAFAL AL-QUR’AN DALAM 

MENINGKATKAN KECERDASAN SPIRITUAL 

SANTRI MA’HAD AL-MUQODDASAH LI TAHFIDHIL 

QUR’AN TINGKAT SEKOLAH DASAR 

 

A. Analisis Latar Belakang Pelaksanaan Menghafal Al-

Qur’an di Ma’had Al-Muqoddasah Li Tahfidhil 

Qur’an Ponorogo Tingkat Sekolah Dasar 

 Apabila Allah memberikan kemulyaan kepada 

seorang hambanya dengan menghafal Kitab-Nya secara 

sempurna, maka itu merupakan nikmat dari Allah yang 

sangat besar dan merupakan karunia yang agung dari-

Nya.  

 Hafizh (Penghafal) adalah orang yang 

menghafal dengan cermat dan termasuk sederet kaum 

yang menghafal, Al Hifzh juga bermakna memelihara, 

menjaga, menahan diri, ataupun terangkat. Menghafal 

Al-Qur’an diistilahkan juga dengan tahfidz Al-Qur’an 

yang artinya adalah proses untuk memelihara, menjaga 

dan melestarikan kemurnian  Al-Qur’an yang 

diturunkan kepada Rasulullah SAW diluar kepala agar 

tidak terjadi perubahan dan pemalsuan serta dapat 

menjaga dari kelupaan baik secara keseluruhan maupun 

sebagiannya. 

96 



 

Pengaturan dalam pelaksanaan menghafal Al-

Qur’an sangatlah penting untuk memaksimalkan 

kinerja berlangsungnya proses menghafal. Pelaksanaan 

menghafal Al-Qur’an di Ma’had Al-Muqoddasah Li 

Tahfidhil Qur’an sebagai upaya meningkatkan 

kecerdasan spiritual siswa sudah berjalan dengan baik, 

teratur dan tertib dalam pelaksanaannya. Tidak ada 

santri yang terlihat tidak mengikuti kegiatan atau 

sekedar di kamar tetapi semua santri mengikuti 

rangakaian kegiatan menghafal Al-Qur’an dengan 

hikmat dan tanpa paksaan. Adapun proses 

berlangsungnya kegiatan menghafal yaitu membagi 

santri menjadi beberapa kelompok pada setiap 

kelompok didampingi ustadz/ustazdah sesuai hasil 

wawancara dengan ustadzah Afrohah. Menghafal Al-

Qur’an dimulai ba’da shalat subuh dan di lakukan tiga 

kali dalam sehari.
109

 Sebelum menambah setoran 

hafalan santri diharuskan murojaah Al-Qur’an. 

Muraja’ah artinya santri mengulang kembali hafalan 

yang sebelumnya telah dihafalkan. Tujuannya untuk 

menjaga dari lupa dan salah. Hafalan tersebut 

diperdengarkan kepada ustadz dan kyai. Hafalan yang 

salah akan langsung dikoreksi dan diulang kembali. 

Muroja’ah ini diulang terus-menerus baik secara sendiri 
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ataupun meminta bantuan orang lain.
110

 Santri yang 

sudah siap menyetorkan hafalan Al-Qur’an 

dipersilahkan maju menghadap ustadz/ustadzah 

pendamping. 

Setiap pesantren berbeda-beda dalam 

melakukan metode menghafal Al-Qur’an, namun di 

Ma’had Al-Muqoddasah Li Tahfidhil Qur’an 

menggunakan sistem halaqah yaitu satu pembimbing 

ada beberapa anak. Metode ini dilakukan ketika santri 

sedang mencoba hafalan baru. Metode ini biasanya 

diterapkan pada waktu dini hari atau setelah qiyamul 

lail. Hafalan disetorkan setelah shalat subuh dengan 

cara membaca satu-persatu. Bacaan tersebut akan 

didengarkan oleh seorang musyrif dan akan dikoreksi 

langsung jika terjadi kesalahan baik dari segi tajwid 

ataupun kelancaran hafalan.
111

  

Metode yang digunakan metode tasmi’ yaitu 

memperdengarkan hafalan  Al-Qur’an kepada orang 

lain untuk dikoreksi dalam pelaksanaanya (saat 

membaca). Apabila ada santri yang bacaan Qur’annya 

belum lancar maka harus adanya bimbingan dari 

ustadz/ustadzahnya agar dalam proses menghafal Al-

Qur’an selanjutnya lebih mudah. Hal ini sesuai dengan 
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kaidah dalam menghafal Al-Qur’an memperkuat 

hafalan yang telah dilakukan sebelum pindah pada 

halaman lain. Seseorang yang mulai menghafal Al-

Qur’an tidak sepantasnya berpindah pada hafalan yang 

telah ia lakukan sebelumnya secara sempurna. Salah 

satu hal yang dapat membantu memecahkan masalah 

ini adalah mengulang hafalan tersebut di setiap ada 

waktu longgar, kapan pun itu, seperti pengulangan 

hafalan di waktu shalat wajib dan sunnah, waktu 

menunggu shalat.
112

  

Setelah selesei menyetorkan hafalan santri 

dibiasakan untuk menutup kegiatan setoran disetiap 

harinya dengan mencium tangan  ustadz/ustadzah 

pendamping, sebagai bentuk rasa hormat terhadap guru 

pembimbingnya. Sedangkan mereka yang sudah 

menyetorkan hafalannya untuk sering mengulangi 

hafalannya hal ini dilakukan agar memperkuat hafalan 

yang telah dimiliki, bukan hanya itu saja dengan 

mereka terus menghafal akan menjadi terbiasa, dengan 

keterbiasaan itulah yang akan menjadikan mereka 

ketagihan untuk menghafal dan mendalami isi 

kandungan Al-Qur’an. Hal ini sependapat dengan yang 

diungkapkan James Mansiz yaitu “Boleh jadi, Al-

Qur’anlah kitab yang paling banyak dibaca di seluruh 
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dunia. Dan tanpa diragukan lagi, ia merupakan kitab 

yang paling mudah dihafal”.
113

 

 Menghafal Al-Qur’an bagi santri yang masih 

duduk diusia Sekolah Dasar bukanlah hal yang sulit dan 

juga bukan hal yang mudah, ini disebabkan santri masih 

memiliki kegiatan yang lain seperti sekolah, dan 

mengikuti kegiatan Ma’had Al-Muqoddasah Li 

Tahfidhil Qur’an yang lainnya karena memang 

terhitung sangat padat dari pagi hingga sore, mulai dari 

kegiatan sekolah formal hingga kegiatan 

ekstrakulikuler, belum lagi kegiatan  Ma’had Al-

Muqoddasah Li Tahfidhil Qur’an yang lain. Pada 

prinsipnya penerapan metode menghafal Al-Qur’an  

Ma’had Al-Muqoddasah Li Tahfidhil Qur’an untuk 

dijadikan pedoman dalam menghafal Al-Qur’an, baik 

salah satu, atau keseluruhan sebagai alternatif agar para 

santri tidak bosan, dengan demikian akan 

menghilangkan kejenuhan dalam proses menghafal Al-

Qur’an.  

Adapun penghambat dalam menghafal Al-

Qur’an yaitu para santri terkadang capek, ngantuk, 

karena banyaknya aktivitas yang ada di Ma’had. 

Sehingga tindakan, pikiran, dan emosinya sulit 

terkontrol dan membuatnya tidak istoqomah dalam 

menghafal. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses 

menghafal akan terjadi penurunan semangat atau 
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motivasi yang dapat saja disebabkan oleh banyak hal. 

Kendala ini merupakan salah satu hambatan dalam 

menghafal Al-Qur’an yang manjadi dampak negatif 

dari menghafal Al-Qur’an. Semangat yang tinggi untuk 

menghafal dipermulaan membuatnya  banyak ayat 

tanpa menguasainya dengan baik, ia pun malas 

menghafal dan meninggalkannya.114 

 Dengan dibekali niat, usaha, dorongan dan 

motivasi para santri akan mampu mengatasi segala 

godaan yang dihadapinya dalam mencapai keinginan 

dan cita-citanya untuk mengkhatamkan Al-Qur’an. 

Karena Al-Qur’an itu memberikan pengaruh besar 

terhadap jiwa, kemudian menyinari, membimbing, dan 

menyentuh kalbu. Ketika jiwa itu semakin jernih, maka 

pengaruhnya pun akan semakin jernih.
115

 Oleh karena 

itu dengan menghafal Al-Qur’an mampu menunjang 

spiritual para santri dengan kategori  anak Sekolah 

Dasar yang masih bisa diatur dan diarahkan dalam 

kebaikan, seperti yang diungkapkan Al-Hafizh as-

Suyuti, “pengajaran Al-Qur’an adalah dasar dari 

prinsip-prinsip Islam. Anak-anak tumbuh di atas 

fitrahnya dan cahaya-cahaya hikmah yang masuk ke 

dalam kalbu mereka sebelum dikuasai oleh hawa nafsu 
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dan cahaya hitamnya yang dilekati kotoran-kotoran 

maksiat dan kesesatan.”
116

 

 Jika dilihat dari karakteristik anak sekolah dasar 

yang ungkapkan oleh Suryobroto salah satunya yaitu 

bahwa anak usia sekolah dasar memiliki sifat yang amat 

realistis, ingin tau, dan ingin belajar. Maka memang 

pada saat umur anak antara umur 7 sampai dengan 12 

tahun dimasukkan para ahli kedalam tahap 

perkembangan intelektual. Dalam tahap ini 

perkembangan intelektual anak dimulai ketika anak 

sudah dapat berfikir atau mencapai hubungan antara 

kesan secara logis serta membuat keputusan tentang apa 

yang dihubungkan secara logis perkembangan 

intelektual ini biasanya dimulai pada masa anak siap 

memasuki sekolah dasar. Dengan perkembangannya 

fungsi pikiran anak, maka anak sudah dapat menerima 

pendidikan dan pengajaran. Masa perkembangan 

intelektual ini meliputi masa siap bersekolah dan masa 

anak bersekolah, yaitu umur 7 sampai 12 tahun.
117

 

 Kemajuan zaman semakin modern ini banyak 

pula persoalan yang akan dihadapi mereka diharapkan 

mampu berfikir secara cerdas dan sanggup mengatasi 

persolan-persoalan mereka sejak dini sebelum ternodai 

oleh pengaruh di luar sana. Hal ini sependapat dengan 

Abd, Wahab & Umiarso salah satu manfaat kecerdasan 

spiritual yaitu untuk berhadapan dengan masalah 
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eksistensial yaitu saat merasa terpuruk, terjebak oleh 

kebiasaan, kekhawatiran, dan masalah masa lalu kita 

akibat penyakit dan kesedihan. SQ menjadikan kita 

sadar bahwa kita memiliki masalah eksistensial dan 

membuat kita mampu mengatasinya atau setidak-

tidaknya bisa berdamai dengan masalah tersebut. SQ 

memberi kita semua rasa yang “dalam” menyangkut 

perjuangan hidup.
118

 

 Menurut peneliti menghafal Al-Qur’an ini sudah 

baik jika diwajibkan sejak dini. Sangat cocok untuk 

bekal para santri tingkat Sekolah Dasar yang masih 

mudah diarahkan. Yang dahulunya santri belum lancar 

dalam membaca Al-Qur’an belum lancar menjadi 

lancar, dari yang susah menghafal manjadi mudah 

menghafal, dari yang belum memahami Al-Qur’an 

manjadi memahami dan menerapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Hal ini senada dengan yang ungkapkan oleh 

Dalyono bahwa jauh sebelum perkembanagan 

intelektualnya, perkembangan ingatan anak sudah 

berlangsung, yaitu pada umur 2 sampai  tahun. Dalam 

tahap ini fungsi ingatan anak ini disebabkan oleh fungsi 

pengamatan yang sudah mampu mengadakan 

perekaman terhadap kesan-kesan yang diterimanya. 

Disamping itu, kesadaran anak telah mampu 

menampung setiap hasil pengamatan anak.
119
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  Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 

setelah santri menghafal Al-Qur’an mampu mengambil 

manfaatnya dan sedikit demi sedikit mengamalkan 

dalam kehidupan sehari-hari seperti ibadahnya semakin 

istiqomah, dalam tindakan, perilaku, dan sikap mereka 

mencerminkan nilai-nilai kebaikan. Dengan menghafal 

Al-Qur’an diharapkan mampu membawa dampak 

positif bagi santri-santrinya 

 

B. Kontribusi Kegiatan Menghafal Al-Qur’an dalam 

Meningkat Kecerdasan Spiritual Santri Ma’had Al-

Muqoddasah Li Tahfidhil Qur’an Ponorogo Tingkat 

Sekolah Dasar 

 Dalam menghafal Al-Qur’an ini memberi 

dampak positif untuk santri, yakni membimbing mereka 

menemukan jati diri mereka yang paling dalam. Dalam 

hal keagamaan mereka bisa memaknai tindakan mereka 

berlandaskan Al-Qur’an. Hal ini selaras dengan 

pendapat Abd, Wahab & Umiarso manfaat memiliki 

kecerdasan spiritual.
120

 Untuk mencapai perkembangan 

diri yang lebih utuh karena setiap orang memiliki 

potensi untuk itu. SQ membantu tumbuh melebihi ego 

terdekat diri dan mencapai lapisan yang lebih dalam 

yang tersembunyi didalam diri. Ia membantu seseorang 

menjalani hidup pada tingkatan makna yang lebih 

dalam. 
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 Sebagaimana pendapat dari Bapak Mulyono 

Abdullah yaitu dengan menghafal Al-Qur’an 

memberikan pengetahuan, pemahaman isi kandungan 

Al-Qur’an. Menjadi  generasi Qur’aniy untuk 

menghidupkan Al-Qur’an dan tidak hanya mampu 

membaca Al-Qur’an, namun juga mampu memahami 

serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
121

 

Para santri dididik dan dibimbing agar ketika mereka 

melakukan berbagai macam kegiatan, akivitas dalam 

kehidupan sehari-hari dengan berlandas iman dan taqwa 

sebagai pondasi laju kemajuan zaman. Dalam 

menghafal Al-Qur’an ini juga membiasakan para 

peserta didiknya berakhlak dan berperilaku, yang baik 

dalam tutur kata, sikap dan sopan santun.  

 Setelah menghafal Al-Qur’an santri merasa 

sadar karena membuat hatinya lebih tenang, nyaman 

dan merasa lebih dekat dengan Allah serta 

mengokohkan keimanan dalam dirinya sehingga 

terhindar dari segala penyakit hati, disiplin dalam 

beribadah dan senantiasa bebuat kebaikan.  Hal ini 

sesuai dengan ciri-ciri yang menunjukkan seseorang 

atau diri ini telah memperoleh kecerdasan spiritual. Jika 

seseorang membaca, memahami dan menghayati serta 

mengamalkan Al-Qur’an, maka pasti ia akan dibimbing 

menuju perkembangan spiritual yang lebih baik, 

rohaninya akan semakin tercerahkan, sebab Al-Qur’an 
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itu merupakan cahaya yang menarangi rohani manusia, 

dan sebaik-baiknya petunjuk adalah Al-Qur’an.
122

 

 Setelah menghafal Al-Qur’an tentunya banyak 

perubahan dan sekaligus manfaat yang diperoleh tidak 

hanya untuk kepentingan “mencerahkan Spiritual” 

bahkan lebih luas dari itu, bukan hanya untuk 

kepentingan keselamatan dan kebahagiaan dunia akan 

tetapi juga akhirat. Tentu kuncinya yang penting adalah 

membaca, memahami, menghayati dan mengamalkan 

Al-Qur’an.
123

 Hal ini mampu merubah diri santri 

menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dengan 

keterbiasaan menghafal Al-Qur’an mampu mengasah 

otak, dan semakin termotivasi untuk segera 

mengkhatamkan hafalannya, bukan hanya itu saja 

perubahan-perubahan positif lainnya banyak yang 

dirasakan setelah menghafal Al-Qur’an. 

 Melakukan hal-hal yang positif mulai dari 

tindakan, sikap, maupun berfikir semua merupakan cara 

mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini dirasakan oleh 

Shyfa Hidayatul Khusna  setelah menghafal Al-Qur’an 

ia merasakan segala hal menjadi positif dan bertawakal 

dalam setiap usaha dan tindakannya, hati terasa damai, 

masalah yang saya hadapi sudah ada solusinya dari Al-

Qur’an. Dan saya sangat bangga bisa menghafal Al-
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Qur’an.
124

 Hal ini merupakan salah satu ciri dari 

kecerdasan spiritual mengembangkan pikiran positif 

dan keyakinan sportif. 

 Memiliki tingkat kesadaran yang tinggi disebut 

self awareness, orang yang tingkat kecerdasan 

spiritulnya tinggi yaitu orang yang mengenal dirinya 

lebih baik.
125

 Hal ini serupa dengan yang diungkapkan 

oleh Anitia Zahrotul Qoidah, setelah menghafal Al-

Qur’an ia merasa dirinya Menjadi lebih baik dari 

sebelumnya, menjadi lebih sopan dan santun, lebih 

berbakti sama orang tua, menjauhkan diri dari 

perbuatan tercela, dan menjadi lebih sabar jika 

mendapatkan masalah.
126

 Karena memang harapannya 

setelah mereka menghafal Al-Qur’an dapat mengambil 

hikmah dan manfaatnya yang kemudian di amalkan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 Merasakan kehadiran Allah merupakan ciri 

memiliki kecerdasan spiritual, yang bertanggungjawab 

dan cerdas secara ruhaniyah, merasakan kehadiran 

Allah dimana saja.
127

  Hal ini serupa dengan yang 

diungkapkan oleh ustadzah Yuli dalam menghafal Al-

Qur’an ini memberikan kesadaran dalam diri para 
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santri, sehingga hati mereka terbuka dan mau 

melaksanakan nilai-nilai kebaikan. Jadi dalam setiap 

tindakan mereka akan lebih behati-hati.
128

 Sehingga 

melahirkan kecerdasan moral spiritual yang 

menumbuhkan perasaan yang sangat mendalam (zauq) 

bahwa dirinya senantiasa berada dalam pengawasan 

Allah. 

 Menghafal Al-Qur’an memberi dampak positif  

bagi santri, yaitu senantiasa bertawakal kepada Allah, 

berbakti terhadap orang tua, menjauhkan diri dari 

perbuatan yang tercela, selalu sabar dalam menjalankan 

kegiatan, sabar dalam menghadapi masalah dan ujian, 

menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk beribadah, 

memiliki rasa ikhlas, dan meningkatkan ketaqwaan. 

Semuanya adalah sesuai dengan ciri-ciri dari 

kecerdasan spiritual. 

Akan tetapi menghafal Al-Qur’an juga memberi 

dampak negatif karena banyaknya kendala yang dialami 

membuat santri kurang istiqomah dalam menghafal Al-

Qur’an sehingga memutuskan berhenti dan bahkan 

keluar dari pondok. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian tentang menghafal 

Al-Qur’an dalam meningkatkan kecerdasan spiritual 

santri di Ma’had Al-Muqoddasah Li Tahfidhil Qur’an 

pada tingkat Sekolah Dasar dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan menghafal Al-Qur’an di Ma’had Al-

Muqoddasah Li Tahfidhil Qur’an dilaksanakan 3 

kali dalam sehari dimulai ba’da shalat subuh, ba’da 

sholat ashar, dan ba’da sholat maghrib dan 

berlangsung selama 1 jam 30 menit. Sistem yang 

digunakan dalam menghafal itu menggunakan 

sistem halaqah yaitu satu pembimbing ada beberapa 

anak.  Metode yang digunakan adalah metode 

tasmi’ yaitu mendengarkan bacaan Al-Qur’an yang 

dibacakan oleh beberapa orang dan didengarkan 

serta dikoreksi dalam pelaksanaanya (saat 

membaca). Sebelum menambah setoran hafalan 

santri diharuskan murojaah Al-Qur’an terlebih 

dahulu sambil menunggu kehadiran ustadz/ustadzah 

pendamping. Santri yang sudah siap menyetorkan 

hafalan Al-Qur’an dipersilahkan maju menghadap 

ustadz/ustadzah pendamping.  Apabila santri yang 

belum benar-benar hafal belum diizinkan 

menambah hafalan hal ini bertujuan agar 
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memperkuat hafalan yang dilakukan sebelum 

melanjutkan pada halaman lain. 

2. Kegiatan menghafal Al-Qur’an ini sangat 

bermanfaat bagi para santri, diantaranya memberi 

dampak positif dan negatif bagi santri, dampak 

positif yaitu Menghafal Al-Qur’an memberi 

dampak positif  bagi santri, yaitu senantiasa 

bertawakal kepada Allah, berbakti terhadap orang 

tua, menjauhkan diri dari perbuatan yang tercela, 

selalu sabar dalam menjalankan kegiatan, sabar 

dalam menghadapi masalah dan ujian, 

menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk 

beribadah, memiliki rasa ikhlas, dan meningkatkan 

ketaqwaan. Sedangkan dampak negatifnya yaitu 

dengan banyaknya kendala yang dialami membuat 

santri kurang istiqomah dalam menghafal Al-

Qur’an sehingga memutuskan berhenti dan bahkan 

keluar dari pondok. 

 

B. Saran   

 Berdasarkan hasil temuan peneliti, sebagai 

bahan pertimbangan pihak-pihak terkait, peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Kepada Kepala Sekolah Dasar Ma’had Al-

Muqoddasah hendaknya tetap memberikan 

dukungan, motivasi, agar mampu menghafal Al-

Qur’an hingga menjadi hafidz hafidzah yang tidak 

hanya mampu menghafal akan tetapi mampu 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika 



 

diperkenankan dalam sekolah formal mengadakan 

kegiatan-kegiatan yang lebih mencerminkan dalam 

keagamaan, bukan hanya kegiatan menghafal Al-

Qur’an saja tetapi dalam bentuk kegiatan lain. Agar 

para siswa tidak bosan sehingga dapat 

meningkatkan kecerdasan spiritualnya dalam 

kemajuan zaman yang mulai mengikis akhlak serta 

nilai-nilai agama. 

2. Kepada para guru/ustadz/ustazdah yang mengajar 

dalam di sekolah formal dan juga menghafal Al-

Qur’an di Ma’had Al-Muqoddasah Li Tahfidhil 

Qur’an hendaknya meningkatkan kinerja dan 

usahanya dalam mendidik dan mencerdaskan para 

siswanya serta melakukan pembenahan-

pembenahan dari segi pelaksanaan, materi maupun 

metode dengan seiring berkembangnya zaman dan 

pengetahuan. Sehingga tujuan dalam pendidikan 

yang diinginkan bisa tercapai. 

3. Kepada para santri, diharapkan dapat membaca, 

menghafal, memahami, dan mengamalkan nilai-

nilai yang terkandung dalam Al-Qur’an dalam 

kehidupan sehari-hari. Sehingga dapat 

mencerminkan nilai-nilai agama Islam serta 

menjalankan semua perintah Allah SWT. 
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