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ABSTRAK 

Latifah, Yekti. 2019.Implementasi Kegiatan Mur<aja’ah dalam meningkatkan penguasaan 
Materi Qur’an hadits di MTs Ma’arif Al-Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo. 

Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing, Dr. Kadi, M.Pd.I  

 

Kata Kunci : Mur<aja’ah , Qur’an Hadits 

  

  Mur<aja’ah atau mengulang-ulang hafalan harus dipahami sebagai satu paket yang 

tidak terpisahkan dari kegiatan menghafal. artinya siapa saja yang siap menghafal maka 

harus siap mengulang-ulang hafalannya. sehingga tidak menjadi mantan penghafal. namun, 

justru hal inilah yang sering membuat orang tidak siap menghafal padahal memur<aja’ah 

adalah ibadah dan upaya mendekatkan diri kepada Allah. sedangkan hafalan yang lancar dan 

kuat adalah hasil. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan upaya kegiatan Mur<aja’ah dalam 
meningkatkan penguasaan materi Qur’an Hadits di MTs Ma’arif Al Mukarrom Kauman 

Somoroto Ponorogo, (2) mendeskripsikan evaluasi dari hasil kegiatan mur<aja’ah dalam 
meningkatkan penguasaan materi Qur’an Hadits di MTs Ma’arif Al Mukarrom Kauman 

Somoroto Ponorogo. 

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dan 

dirancang dengan membuat catatan lapangan yang bersifat deskriptif. Artinya bahwa catatan 

lapangan ini berisi gambaran tentang latar belakang pengamatan, orang, tindakan dan 

pembicaraan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan fokus penelitian, serta 

gambaran tentang kegiatan muraja’ah dalam meningkatkan penguasaan materi Qur’an Hadits 

di MTs. Ma’arif Al-Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo.  

Dari hasil penelitian ini ditemukan: (1) penerapan kegiatan muraja’ah di MTs. Ma’arif 

Al-Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo merupakan kegiatan wajib yang harus diikuti 

siswa,menggunakan metode ummi serta dilagukan tartil dan didahului dengan membaca 

asmaul husna. (2) dalam kegiatan ini ada beberapa evaluasi yaitu meningkatkan pemahaman 

tajwid serta makraj huruf, melalui evaluasi setoran muraja’ah kepada guru, dan ujian 

mengulang hafalan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

     Al-Qur’an adalah kalamullah yang merupakan mu’jizat yang diturunkan kepada 

Nabi Muhammad Saw, dan membacanya merupakan suatu ibadah. Al-Qur’an menempati 

posisi sebagai sumber pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam, juga berfungsi 

sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagian di dunia 

maupun di akhirat. Pada masa Nabi Muhammad saw bangsa arab sebagian besar buta 

huruf. Mereka belum banyak mengenal kertas sebagai alat tulis seperti sekarang. Oleh 

karena itu setiap Nabi menerima wahyu selalu dihafal nya kemudian beliau disampaikan 

kepada para sahabat dan diperintahkannya untuk menghafalnya dan menuliskannya di 

batu-batu, pelepah kurma, kulit-kulit binatang dan apa saja yang dipakai untuk 

menulisnya.
1
 

          Hidup di bawah naungan al-Qur’an adalah nikmat yang tidak dapat diketahui 

kecuali oleh orang yang merasakannya. Tiada bacaan seperti al-Qur’an yang dipelajari 

bukan hanya susunan redaksi dan pemilihan kosakatanya, tetapi juga kandungannya yang 

tersirat bahkan sampai kepada kesan yang ditimbulkannya. Semua dituangkan dalam 

jutaan jilid buku, generasi demi generasi. Kemudian apa yang dituangkan dari sumber 

yang tak pernah kering itu, berbeda beda sesuai dengan perbedaan kemampuan dan 

kecenderungan. al-Qur’an layaknya sebuah permata yang memancarkan cahaya yang 

berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang masing-masing.
2
 

                                                             
1
 Muhaimin Zen,Tata Cara/prolematika Menghafal Al Qur’an dan Petunjuk-petunjuknya (Jakarta: PT 

Maha Grafindo, 1985), 5-6. 

2
 M. Quraish Shihab, Wawasan Al Qur’an  ( Bandung: Mizan, 2003), 3. 



 

 

          Termasuk keistimewaan terbesar al-Qur’an adalah menjadi satu-satunya kitab suci 

yang dihafalkan oleh banyak manusia di dunia ini. Tak satupun kitab suci yang dihafalkan 

bagian surat, kalimat, huruf bahkan harakatnya seperti al-Qur’an. Ia diingat di dalam hati 

dan pikiran para penghafalnya. Ini dapat dibuktikan sekaligus dimaklumi, karena al-

Qur’an adalah kitab yang terjaga bahasanya dan telah dijamin oleh Allah Swt akan selalu 

dijaga dan dipelihara.
3
 

      Di Indonesia pada masa sekarang ini telah tumbuh subur lembaga-lembaga, 

madrasah ataupun sekolah-sekolah pendidikan di Indonesia, nilai-nilai agama diajarkan 

untuk kemajuan pembangunan bangsa dan negara. Sebagaimana tujuan yang lembaga 

tersebut yaitu untuk membentuk kepribadian muslim, kepribadian yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat dengan jalan 

mengabdi pada masyarakat, salah satunya yaitu menghafal al- Qur’an. 

          Manusia-manusia pilihan yang akan menjadi penghafal al-Qur’an dan penjaga 

kemurnian kalimat serta bacaannya. Sehingga, jika ada  musuh Islam yang berusaha 

mengubah atau mengganti satu kalimat atau satu kata saja, pasti akan diketahui, sebelum 

semua itu beredar secara luas di tengah masyrakat Islam.
4
 

          Rasulullah Saw sangat menganjurkan menghafal al-Qur’an karena disamping 

menjaga kelestariannya, menghafal ayat-ayatnya adalah pekerjaan yang terpuji dan amal 

yang mulia. Rumah yang tidak ada orang yang membaca al-Qur’an di dalamnya seperti 

kuburan atau rumah yang tidak. Dalam shalat, yang mengimani adalah diutamakan yang 

banyak membaca al-Qur’an, bahkan yang mati dalam perang pun, yang dimasukkan dua 

atau tiga orang ke dalam kuburan, yang paling utama didahulukan adalah yang paling 

banyak menghafal al-Qur’an. 

                                                             
3
Ibid., 4. 

4
 Nur Faizin Muhith, Semua Bisa Hafal Al-Qur’an (Banyuanyar Surakarta: Al Qudwah, 2013), 13-14. 



 

 

          Menghafal al-Qur’an bukanlah hal yang mustahil dan merupakan ibadah yang 

dianjurkan. Bagi orang Islam yang ingin melakukannya, Allah telah memberi garansi 

akan mudahnya al-Qur’an untuk dihafalkan. Dorongan untuk menghafal al-Qur’an sendiri 

telah dijelaskan kemudahan dalam menghafalkan al-Qur’an. Menghafalkan al-Qur’an 

hukumnya fardlu kifayah. Artinya tidak semua orang Islam diwajibkan menghafal al-

Qur’an kewajiban ini sudah cukup terwakili dengan adanya beberapa orang yag mampu 

menghafalkannya.
5
 

Jadi, salah satu upaya untuk menjaga kelestarian al-Qur’an adalah dengan 

menghafalkannya, karena memelihara kesucian dengan menghafalkannya adalah 

pekerjaan yang terpuji dan amal yang mulia, yang sangat dianjurkan Rasulullah. Dimana 

Rasulullah sendiri dan para sahabat banyak yang hafal al-Qur’an. Hingga sekarang tradisi 

menghafal al-Qur’an masih dilakukan oleh orang umat Islam di dunia ini. 

          Yang terpenting dalam menghafal adalah bagaimana kita meningkatkan kelancaran 

atau melestarikan hafalan tersebut sehingga al-Qur’an tetap ada dalam dada untuk 

melestarikan hafalan diperlukan kemauan yang kuat dan istiqamah yang tinggi. Harus 

meluangkan waktunya setiap hari untuk mengulangi hafalannya. Banyak cara untuk 

meningkatkan kelancaran hafalan al-Qur’an, masing-masing tentunya memilih yang 

terbaik untuknya.
6
 

      Di Indonesia pada masa sekarang ini telah tumbuh subur lembaga-lembaga Islam 

yang mendidik para siswa untuk mampu menguasai ilmu al-Qur’an secara mendalam, di 

samping itu juga ada yang mendidik siswanya untuk menjadi hafidz dan hafidzah. 

          Berdasarkan observasi awal peneliti, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak 

Agus Yahya, selaku kepala sekolah MTs. Ma’arif Al-Mukarrom Kauman Somoroto 

                                                             
5
 M. Quraish Shihab, Wawasan Al Qur’an  ( Bandung: Mizan, 2003),7. 

6
 Nur Faizin Muhith, Semua Bisa Hafal Al-Qur’an (Banyuanyar Surakarta: Al Qudwah, 2013), 19. 

 



 

 

Ponorogo, telah melaksanakan kegiatan mur>>aja’ah sebagai pembiasaan yang sudah 

berjalan sekitar 3 tahun ini yang merupakan kegiatan yang dibuat dari madrasah atau 

lembaga sekolah MTs. Ma’arif Al- Mukarrom  Kauman Somoroto Ponorogo. Bahwa 

pihak madrasah selalu berusaha memberikan yang terbaik. Terutama terkait usaha 

kegiatan mur>>aja’ah dalam peningkatan penguasaan Qur’an hadits. Sebagai satu-satunya 

madrasah tsanawiyah di lingkungan kecamatan Kauman, madrasah selalu melakukan 

upaya agar kepercayaan masyarakat kepada MTs. Ma’arif Al-Mukarrom Kauman 

Somoroto Ponorogo tetap terjaga. Selain keunggulan sekolah yang memiliki basic 

agama. 

          Untuk mencapai tujuan yang di butuhkan suatu cara atau strategi yang cocok, 

sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Demikian pula dengan pelaksanaan mur>>aja’ah 

yang dilaksanakan di MTs. Ma’arif Al-Mukarrom ini yang dapat memudahkan usaha-

usaha tersebut. Untuk memperoleh hasil dengan baik. oleh karena itu, cara atau strategi 

merupakan salah satu faktor yang turut untuk menentukan keberhasilan dalam kegiatan 

ini. Masalah yang dihadapi siswa pada kegiatan ini ialah kurangnya pemahaman terhadap 

makrijul huruf serta kurangnya kedisiplinan siswa. 

          Berdasarkan observasi pendahuluan yang penulis lakukan, menurut peneliti 

kegiatan mur>>aja’ah ini belum terciptanya kebersamaan, kedisiplinan, dan pembiasaan  

siswa yang baik serta menambah penguasaan materi Qur’an hadits. Kegiatan  adalah 

metode mengulang hafalan, baik hafalan baru maupun hafalan lama. Dalam hal ini, siswa 

dapat memperdengarkan mur>>aja’ah hafalannya kepada guru, siswa atau teman lainnya 

maupun masyarakat. Kegiatan ini sangat membantu, sebab terkadang kalau mengulang 

sendiri terdapat kesalahan yang tidak disadari. Akan berbeda jika melibatkan partner atau 

guru, kesalahan-kesalahan yang terjadi akan mudah diketahui dan kemudian diperbaiki. 

Yang belum dikatahui disini adalah bagaimana pelaksanaanya tersebut, apakah sudah 



 

 

membantu siswa dalam menghafal maupun menambah penguasaan materi Qur’an Hadits 

siswa. 

          Dari latar belakang diatas, penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian 

yang penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Kegiatan Mur>>aja’ah 

dalam Meningkatkan Penguasaan Materi Qur’an Hadits di MTs. Ma’arif Al -

Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo” 

 

B. Fokus Penelitian 

           Untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti memfokuskan 

penelitian ini pada masalah Implementasi kegiatan mur>>aja’ah dalam meningkatkan 

penguasaan materi Qur’an hadits di MTs. Ma’arif Al-Mukarrom Kauman Somoroto 

Ponorogo. 

 

C. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Upaya apa yang di lakukan pada kegiatan mur>>aja’ah dalam meningkatkan penguasaan 

materi Qur’an Hadits di MTs. Ma’arif Al-Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo? 

2. Bagaimana Proses evaluasi dari kegiatan mur>>aja’ah dalam Peningkatan Penguasaan 

Materi Qur’an Hadits siswa di MTs. Ma’arif Al-Mukarrom Kauman Somoroto 

Ponorogo?  

 

 

 

 



 

 

D. Tujuan Penelitian 

Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dari Kegiatan Mur>>aja’ah dalam 

meningkatkan penguasaan materi Qur’an Hadits di MTs Ma’arif Al-Mukarrom 

Kauman Somoroto Ponorogo 

2. Untuk mengetahui proses evaluasi dari pelaksanaan kegiatan Mur>>aja’ah dalam 

meningkatkan penguasaan materi Qur’an Hadits di MTs Ma’arif Al-Mukarrom 

Kauman Somoroto Ponorogo 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan khazanah 

keilmuan terkait dengan kegiatan mur>>aja’ah, dijadikan titik tolak untuk penelitian 

sejenis yang lebih mendalam dan dalam lingkup yang lebih luas. Selain itu 

penelitian ini juga bermanfaat untuk dijadikan refrensi bagi peneliti selanjutnya. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Lembaga 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi oleh pihak madrasah 

untuk mengetahui sejauh mana upaya yang dilakukan dalam kegiatan muraja’ah 

di MTs. Ma’arif Al-Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo dalam 

meningkatkan penguasaan qur’an hadits sehingga tujuan sekolah dapat tercapai 

secara optimal sehingga mutu pendidikan dapat terus meningkat.  

b. Bagi Kepala Madrasah 

Hasil penelitian ini bisa menjadi acuan mengambil kebijakan yang dapat 

meningkatkan kualitas hafalan siswa terutama dilingkungan madrasah sekolah. 

c. Bagi Ustadzah/ Guru 



 

 

Sebagai bahan kajian para guru untuk menentukan langkah pengembangan 

diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan untuk mendapatkan pendekatan 

pengajaran yang lebih baik lagi. Yang dapat mencetak generasi bangsa yang 

cerdas dan berdaya guna di masyarakat. 

d. Bagi Peserta Didik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan menghafal dan 

lebih menguasai materi qur’an hadits sehingga mejadi lebih baik. 

e. Bagi peneliti yang akan datang 

Diharapkan nantinya para peserta didik akan mendapatkan pelayanan pendidikan 

yang lebih baik dengan adanya kegiatan muraja’ah yang dilakukan oleh 

madrasah. Karena kinerja pendidik adalah faktor yang berkaitan erat dengan mutu 

peserta didik. Sehingga nantinya dapat membawa keberhasilan dan berguna 

sebagai bekal dalam kehidupan peserta didik di masa yang akan datang.   

F. Sistematika Pembahasan 

          Untuk mempermudah hasil penelitian dan agar dapat dicerna runtut diperlukan 

sebuah sistematika pembahasan. Dalam laporan penelitian ini, penelitian ini 

dikelompokkan menjadi 6 bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang saling 

berkaitan satu sama lainnya. Sistematika ini menguraikan secara garis besar apa yang 

bermaktub dalam setiap bab. Secara garis besar, skripsi ini disusun dalam sistematika 

pembahasan yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal, 

terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman 

pengajuan, halaman pengesahan, motto persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar 

tabel, daftar gambar, gambar lampiran. 

 Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dirancang untuk diuraikan dengan sistematika 

sebagai berikut : 



 

 

    Bab pertama. Pendahuluan. Merupakan ilustrasi skripsi secara keseluruhan. Dalam 

bab ini berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian. 

    Bab kedua. Telaah hasil penelitian terdahulu dan atau kajian teori. Pada bab ini 

berfungsi untuk menjelaskan telaah hasil kajian terdahulu dan kerangka awal teori yang 

digunakan sebagai landasan melakukan penelitian yang terdiri dari landasan teori tentang 

memori atau ingatan, muraja’ah dan qur’an hadits.  

    Bab ketiga. Metode penelitian. Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang 

digunakan, diantaranya: pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi 

penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan penelitian. 

    Bab keempat. Temuan penelitian. Pada bab ini berisi tentang data umum yang 

meliputi sejarah berdirinya MTs. Ma’arif Al-Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo, 

letak geografis, visi dan misi, struktur organisasi, keadaan guru dan siswa, dan sarana 

prasarana di MTs. Ma’arif Al-Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo dan data khusus 

yang berkaitan dengan rumusan masalah. 

    Bab kelima. Pembahasan. Merupakan bab yang membahas tentang analisis data 

yang diperoleh dalam penelitian yang meliputi Kegiatan Mur>>aja’ah di MTs. Ma’arif Al-

Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo. 

     Bab keenam. Penutup. Ini merupakan bab terakhir dari semua rangkaian 

pembahasan dari bab I sampai bab VI. Bab ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca 

memahami intisari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. 

 

 

 



 

 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

 DAN ATAU KAJIAN TEORI  

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Rencana penelitian ini berangkat dari telaah pustaka dari kajian penelitian yang terdahulu. 

Adapun penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu : 

Pertama, skripsi karya Anisa Ida Kusniyah yang berjudul “Menghafal al- Qur’an 

dengan Metode Mur>>aja’ah Studi Kasus di Rumah Tahfidz Al Ikhlash Karangrejo 

Tulungagung.Dengan kesimpulan: 

Proses menghafal al- Qur’an dengan Metode Mur>>aja’ahStudi Kasus di Rumah Tahfidz 

Al-Ikhlash Karangrejo Tulungagung, yaitu: menggunakan sistem One day One Ayat ( 1 

hari 1 ayat) yang disertai lagu tartil. Didalam menghafal al-Qur’an tentunya harus selalu 

diiringi niat yang ikhlas, meminta izin kepada orang tua, mempunyai tekad yang besar 

dan kuat, istiqomah dan lancar membaca al-Qur’an. Pelaksanaan Menghafal al-Qur’an 

dengan metode mur>>aja’ah studi kasus di Rumah Tahfidz Al Ikhlash Karangrejo 

Tulungagung antara lain: Setoran (Mur>>aja’ah) hafalan baru kepada Guru, 

mur>>aja’ahhafalan lama dengan teman, Mur>>aja’ah lama kepada Guru. Hasil menghafal 

dengan metode mur>>aja’ahstudi kasus di Rumah Tahfidz Al-Ikhlash Karangrejo 

Tulungagung. Semakin terjaga, lancar, baik dan benar dari segi makraj dan 

tajwidnya.Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Sedangakan perbedaanya yaitu 



 

 

penelitian terdahulu meneliti tentang Metode Mur>>aja’ah di Yayasan atau Rumah 

tahfidzmenggunakan sistem One day One Ayat ( 1 hari 1 ayat) yang disertai lagu tartil.
7
 

Kedua, berjudul “Efektifitas Metode Mur>>aja’ahdalam menghafal al-Qur’an pada Santri 

Pondok Pesantren Al I’tishom Kliwonan Grabag Kecamatan Grabag Kabupaten 

Magelangyaitu : (1) Dengan menggunakan sistem One Day One Page (satu hari satu 

halaman). (2) Masing-masing santri melakukan mur>>aja’ah terbimbing baik hafalan baru 

maupun hafalan lama. (3) Faktor pendukung pelaksanaan diantaranya: Kedisiplinan, 

mempunyai target hafalan, motivasi orang tua dan guru, berdoa agar sukses menghafal 

al-Qur’an.
8
 

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya, persamaan penelitian ini 

terletak sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian 

ini dengan penelitan-penelitian terdahulu yaitu skripsi pertama peneliti memfokuskan 

pada metode mur>>aja’ahmenggunakan sistem One day One Ayat, sedangkan skripsi kedua 

peneliti memfokuskan penelitian dalam hal efektifitas metode mur>>aja’ah dalam 

menghafal al-Qur’an pada santri Pondok Pesantren al I’tishom Kliwonan Grabag 

Kecamatan Grabag KabupatenMagelang.  

  Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti mengenai kegiatan mur>>aja’ah dalam 

meningkatkan penguasaan materi qur’an hadits di MTs. Ma’arif Al-Mukarrom Kauman 

Somoroto. Dalam penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai kegiatan 

mur>>aja’ah, upaya dan hasil dari evaluasi kegiatanmur>>aja’ah. 
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B. Kajian Teori 

1. TeoriMemori atau Ingatan 

 Ingatan atau memori menunjuk pada proses penyimpanan atau pemeliharaan 

informasi sepanjang waktu ( maintaining information overtime). Seseorang dapat 

menyimpan kode nomor telepon tertentu dalam ingatannya untuk jangka waktu kurang 

dari satu detik, atau sepanjang hayatnya. Hamper semua aktivitas manusia selalu 

melibatkan aspek ingatannya. Oleh sebab itu, ingatan menjadi sesuatu yang sangat 

penting dalam proses-proses kognitif manusia.
9
 

  Model-model ingatan, banyak konsep yang dikemukakan oleh para ahli 

mengenai macam-macam ingatan. Diantara mereka ada yang membedakannya, 

misalnya ingatan deklaratif dan ingatan procedural, ingatan episodic dan ingatan 

semantik, ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang, ingatan implisit dan 

ingatan eksplisit, dan ingatan otomatis dan ingatan penuh usaha. Hal ini sangat 

tergantung pada dari mana ingatan itu dilihat, sebagian orang ada yang melihat dari 

sudut pandang jenis tugas mengingat lamanya waktu penyimpanan, atau jenis informasi 

yang diingat kembali. Meski banyak model ingatan sebagaimana dikemukakan di 

depan, namun pada kesempatan ini akan dipusatkan pada tiga model ingatan manusia. 

Pertama model yang dikemukakan oleh Atkinson dan Shiffrin yang membedakan 

ingatan jangka pendek (STM) dan ingatan jangka panjang (LTM). Kedua, model 

ingatan yang diajukan oleh Craik dan Lockhart yang menekankan pada tingkatan proses 

informasi di dalam ingatan antara proses yang dangkal (shallow-level) dan proses yang 

lebih dalam. Ketiga, model ingatan yang dikemukakan oleh tulving yang membedakan 

antara ingatan episodic dengan ingatan semantik.
10
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a. Model ingatan jangka pendek dan panjang 

Pada tahun 1968 Atkinson dan Shiffrin (dalam Ellis dan Hunt, 1993) mengajukan 

model ingatan ini menurut tahapan pemrosesan informasi, model ini menekankan 

pada ingatan  jangka pendek (Short-term memory atau disingkat STM). Dan ingatan 

jangka panjang (long-term memory disingkat LTM) di dalam sistem ingatan 

manusia. 

 Menurut pendapat Atkinson dan Shiffrin, informasi yang diterima kemudian 

diproses melalui pencatatan indea menuju pada ingatan jangka pendek, dan 

akhirnya sampai pada penyimpanan yang lebih permanen di dalam ingatan jangka 

panjang. Pemindahan transfer informasi dari ingatan jangka pendek akan 

dikendalikan oleh perhatian. Jika proses informasi dalam ingatan jangka pendek 

sudah dikendalikan, maka informasi itu akan melakukan fungsi ingatan. Misalnya, 

proses pengendalian yang paling penting dalam ingatan jangka pendek ialah 

rehearsal atau repetition, yaitu pengulangan informasi di dalam pikiran atau ingatan. 

  Pengulangan informasi di dalam ingatan atau dapat juga disebut aktivitas 

mengingat-ingat kembali apa yang baru saja diterima oleh pikiran memiliki dua 

fungsi: (1) untuk memelihara atau mempertahanka informasi didalam ingatan 

jangka pendek, dan (2) untuk memindahkan informasi dari ingatan jangka pendek 

ke dalam ingatan jangka panjang. 

b. Model Ingatan Episodik dan Ingatan Semantik 

 Model ini diusulkan oleh Endel tulving yang membedakan dua jenis ingatan, 

yaitu ingatan episodic dan ingatan semantic.Model ini diajukan pertama kali pada 

tahun 1972 dalam sebuah artikel, dan faelah lebih dari 500 kali artikel itu 

disampaikan selama tahun 1972-1984.Sesudah tahun itu Tulving memberikan 

                                                                                                                                                                                              
 
 



 

 

penjelasan yang lebih rinci mengenai model ingatan ini di dalam setiap publikasi 

artikelnya. 

 Ingatan episodik menyimpan informasi mengenai kejadian-kejadian dan 

hubungan masing-masing kejadian itu.Ingatan episodic berhubungan dengan hal-hal 

yang bersifat temporer dan perubahan-perubahan peristiwa.Ingatan semantik 

merupakan pengetahuan yang terorganisasikan mengenai segala sesuatu yang ada di 

dalam kehidupan. Ingatan semantik berisikan susunan pengetahuan yang bersifat 

lebih konsatn atau hamper tidak beruabh di sepanjang waktu. Ingatan semantik 

meliputi pengetahuan mengenai kata-kata, misalnya arti dari semantik itu sendiri, 

tetapi juga berisikan segala sesuatu yang kita ketahui yang mungkin tidak dapat 

diekspresikan dalam bentuk kata-kata. Pada perkembangan terakhir Tulving 

menggunakan istilah ingatan generik sebagai ganti dari sebuatan ingatan semantik. 

Karakteristik Ingatan Episodik dan semantik 

No Karakteristik Ingatan Episodik Ingatan semantik 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

 

7 

8 

Sumber informasi 

Unit informasi 

Organisasi 

Muatan emosi 

Kecenderungan 

lupa 

Waktu yang 

dibutukan untuk 

mengingat 

Cara mengingat di 

laboratorium 

Kegunaan umum  

Pengalaman indera 

Episode & peristiwa 

Terkait waktu 

Lebih penting 

Besar  

 

Relative lama 

 

Episode tertetu   

Kurang berguna 

Pengertian 

Konsep, ide, fakta 

Konseptual 

Kurang penting 

Kecil  

 

Relative pendek 

 

Pengetahuan umum 

Sangat berguna 

 

c. Faktor- faktor yang mempengaruhi ingatan 

 Ingatan jangka pendek, materi yang disimpan di dalam STM berlangsung 

kurang dari 30 detik. Jika disajikan secara serial maka jumlah aitem yang dapat 

disimpan dalam STM adalah antara 2 sampai lima aitem. Secara umum STM 



 

 

memiliki kapasitas mengingat objek berkisar 7 aitem, atau antara 5 sampai dengan 9 

aitem.Informasi yang disimpan dalam STM biasanya berupa kode auditori (bunyi) 

tetapi dapat pula menggunakan kode semantic dan visual. 

 Teori ingatan, menurut psikologi Gestalt, yang berlangsung dengan hukum 

asosiasi dan rproduksi, ialah sebagai berikut : “ jika gejala-gejala a,b,c dan 

seterusnya pernah satu atau beberapa kali muncul sebagai bagian-bagian dari 

Gestalt dalam kesadaran kita, dan satu diantaranya kini muncul lagi, maka ada 

kecenderungan untuk memunculkan seluruh/ totalitas Gestaltnya dalam kesadaran 

kemabali” maka pada ingatan dan memorisasi penting artinya: bentuk-bentuk 

Gestalt yang merupakan satu kesatuan batin.
11

 

   Pada fantasi tidak hanya berlangsung pengkaitannya eleman-eleman 

tanggapan saja, akan tetapi sejak semula memang sudah ada satu tangapan total 

yang samar-samar. 

 Memur>>aja’ah al-Qur’an adalah suatu pekerjaan yang mulia dan keberhasilan 

seseorang dalam bermuraja’ah al-Qur’an tidak lepas dari keberhasilan kinerja 

memori atau ingatan seseorang. dalam hal ini menurut Richard Hish dari 

University Mc Dill yang dikutip Abdul Rahman Shaleh daya ingat manusia dibagi 

menjadi dua yaitu: 

1) Memori fakta 

adalah kemampuan untuk mengingat informasi-informasi seperti nama-nama, 

tanggal, tempat, wajah, kata-kata, kegiatan bersejarah dan sebagainya. 

2) Memori Keterampilan 
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adalah bukan sebagai sesuatu usaha untuk mengingat tetapi hasil dari latihan 

berulang-ulang. misalnya seorang pemain tenis dengan segera ingat kembali 

serinya.
12

 

  Selanjutnya Omar Muhammad Al-Toumy Al-Syabany mengemukakan 

pendapatnya tentang pengulangan hafalan adalah Usaha menguatkan ingatan adalah 

mengulangi berkali-kali apa yang telah dihafal sebelum itu terus-menerus mengulang 

dan belajar, mengurangi makan, sembahyang waktu malam, dan membaca al-Qur’an 

dan menjauhi segala macam dosa, kesusahan dan kesedihan.
13

 

Dalam hal ini ada tiga tahapan kerja dalammemori yaitu: 

a) Enccoding 

Merupakan aktivitas pemberian kode atau tanda-tanda yang megesankan kepada 

sistem memorial untuk kemudian diubah sedemikian rupa menjadi bentuk 

informasi yang diterima oleh sensori register dan proses memori. yaitu 

memasukkan informasi dalam ingatan. 

b) Storage 

Merupakan proses memelihara yang telah diterima untuk disimpan di dalam 

memori. yaitu menyimpan informasi yang telah dimasukkan. 

c) Retrevial 

Merupakan proses untuk mengenali jejak dan lokasi penyimpanan memori, 

memanggilnya kemabali pada memori permukaan di otak untuk kemudian 

menggunakan informasi tersebut pada saat dibutuhkan. yaitu mengingat 

kembali. 
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Richard Atkinson dan Richard Shiffrin yang dikutip Robert J. Sternberg 

mengatakan ada tiga jenis memori atau ingatan diantaranya: 

a) Memori Cerapan Indra 

Tempat menyimpan cerapan indra, yaitu kemampuan memori menyimpan 

sejumlah informasi indra yang relatif terbatas untuk periode yang sangat 

singkat. Tempat penyimpanan awal sebagian besar informasi, namun pada 

akhirnya ia akan memasuki tempat penyimpanan memori jangka panjang dan 

jangka pendek. 

jika anda pernah menuliskan nama dengan pena transparan atau cat warna 

transparan melawan latar belakang yang berwarna gelap, anda akan 

menaglami persistensi memori visual. anda bisa melihat sekilas nama anda 

meskipun tidak meninggalkan jejak fisik apapun.
14

 

b) Memori Jangka Pendek 

Tempat penyimpanan inforamsi untuk waktu yang singkat. Yaitu kemampuan 

memori menyimpan inforamsi persepsi untuk jumlah waktu yang lebih lama 

namun dengan kapasitas yang relatif lebih terbatas. Memori ini menahan data 

memori selama beberapa detik dan terkadang bisa juga beberapa menit.
15

 

c) Memori Jangka Panjang 

  Tempat menyimpan informasi untuk waktu yang sangat lama, sebuah 

kapasitas memori yang sangat besar kemampuannya menyimpan berbagai 

informasi pengalaman untuk periode yang sangat panjang. bahkan mungkin 

untuk waktu yang tidak terbatas. 

                                                             
14

Abdul Rahman Shaleh, Psikologi: Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam (Jakarta:Prenada Media 

Group, 2009), 151-152. 

15
Abdul Rahman Shaleh, Psikologi : Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam , 13 



 

 

  Sebagian besar dari kita sangat mengandalkan memori jangka panjang 

ini kita menahan di dalamnya informasi yang dibutuhkan untuk menjalani 

hidup sehari-hari. Contohnya nama orang-orang, tempat kita menyimpan 

barang, jadwal kegiatan sehari-hari dan seterusnya. Sebuah  teknik yang 

digunakan keabnyakan orang untuk menjaga informasi di dalam memori tetap 

aktif dalah pengulangan atau reheasal
16

 

 Al-Qur’an adalah kitab suci yang sudah tersusun rapi ayat-ayatnya secara 

berurutan. Hal ini memudahkan bagi para pembaca dan penghafal al-Qur’an 

untuk mengingat kembali ayat-ayat yang telah dibaca sebelumnya otomatis 

menjadi pancingan ayat-ayat yang sesudahnya. 

 

 

2. Teori Evaluasi 

 pengertian evaluasi menurut Charles O. Jones adalah “ evaluation is an activity 

which can contribute to the understanding and improvement of policydevelopment and 

implementation” ( evaluasi adalah kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian 

yang besar nilainya dan dapat pula membantu menyempurnakan pelaksanaan kebijakan 

beserta perkembangannya). pengertian tersebut menjelaskan bahwa kegiatan evaluasi 

dapat mengetahui apakah pelaksanaan suatu program sudah sesuai dengan tujuan utama, 

yang selanjutnya kegiatan evaluasi tersebut dapat menjadi tolak ukur apakah suatu 

kebijakan kegiatan dapat dikatakan layak diteruskan, perlu diperbaiki atau dihentikan 

kegiatannya.
17

 

Menurut Ernest R. Alexander, metode evaluasi dapat diklafikasikan menjadi lima yaitu : 
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1)  Before and after comparision, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian dengan 

membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudahnya. 

2)  Actual versus planned performance comparision, metode ini mengkaji suatu objek 

penelitian dengan membandingkan kondisi yang ada dengan ketetapan 

perencanaan yang ada. 

3)  Experintal ( Controlled) model, metode yang mengkaji suatu objek penelitian 

dengan melakukan percobaan yang terkendali untuk mengetahui kondisi yang 

diteliti. 

4)  Quasi experimental models, merupakan metode suatu objek penelitian dengan 

melakukan percobaan tanpa meakukan pengontrolan/pengendalian terhadap 

kondisi yang diteiti. 

5) Cost oriental models, metode ini mengkaji suatu objek penelitian yang hanya 

berdasarkan pada penilaian biaya terhadap rencana. 

3. Mur>>aja’ah 

Mur>>aja’ahberarti mengulang-ulang. Mengulang-ulang disini adalah mengulang 

hafalan, dengan maksud agar hafalanmenjadi kuat. Setiap orang yang menghafalkan al-

Qur’an mempunyai kewajiban untuk selalu menjagahafalannya dengan cara mur>>aja’ah 

atau megulang-ulanghafalannya.Mengulang hafalan yang sudah diperdengarkan. Hafalan 

yang sudah diperdengarkan kehadapan guru atau kiai yang semula sudah di hafal dengan 

baik dan lancar, kadangkala masih terjadi kelupaan lagi bahkan kadang-kadang menjadi 

hilang  sama sekali. Oleh karena itu perlu diadakan mur>>aja’ah.
18

 

 Mur>>aja’ah atau mengulang-ulang hafalan harus dipahami sebagai satu paket yang 

tidak terpisahkan dari kegiatan menghafal. Artinya siapa saja yang siap menghafal maka 
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harus siap mengulang-ulang hafalannya. Sehingga tidak menjadi mantan penghafal. 

Namun, justru hal inilah yang sering membuat orang tidak siap menghafal. Bagaimana 

agar kita dapat menikmati mur>>aja’ah berikutnya: (1) Hilangkan pikiran bahwa mur>>aja’ah 

adalah konsekuensi menghafal, tapi mur>>aja’ah adalah peluang dari Allah agar kita mau 

membaca al-Qur’an sebanyak-banyaknya. Sehingga di sana ada pahala luar biasa 

banyaknya dan syafaat, dan ada surga yang menanti. Persepsimur>>aja’ah adalah 

konsekuensi menghafal, hanya akan membuat kita merasa terbebani dan tertuntut. 

Padahal, tabiat manusia tidak suka dibebani. (2) Jangan terfokus pada hasil, hal ini akan 

membuat kita cepat lelah. Misalnya surat ini sudah mur>>aja’ah sekian banyak, tapi kok 

masih hilang saja. Sesungguhnya hasil itu pasti, tapi kita berhak untuk menentukan 

kapan hasil itu terjadi. Jadi kalau kita paksa bulan depan hafalan harus lancar tanpa salah, 

kita akan kecewa dan letih jiwa. Fokuslah kepada kerja dan usaha. (3) Mur>>aja’ah adalah 

ibadah dan upaya mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan hafalan yang lancar dan 

kuat adalah hasil.
19

 

 Mur>>aja’ahhafalan amatlah pnting bagi seseorang penghafal al-Qur’an. tanpa 

Mur>>aja’ahia akan mendapati dirinya kehilangan banyak hafalan. Maka setelah 

memantapkan hafalan, bacalah al-Qur’an secara ruti setiap hari hingga wafat 

sebagaimana Nabi mengamalkannya. 

 Adapun muraja’ah hafalan sendiri memiliki banyak metode. Kita akan dapatkan 

seseorang penghafal al-Qur’an melazimi suatu metode sementara penghafal yang lain 

menerapkan metode yang lain pula. Muraja’ah saat menghafal al-Qur’an  saat dalam 

proses menghafal al-Qur’an, anda bisa menggabungkan hafalan da muraja’ah. Selain 

menghafal target harian anda, bacalah beberapa halaman hafalan yang telah lalu. Anda 
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bisa melakukannya sebelum atau sesudah menghafal hafalan baru. Ini penting sekali 

untuk mengaitkan antara hafalan lama dengan hafalan baru.
20

 

Muraja’ah Rasulullah 

Rasulullah membagi al-Qur’a menjadi tujuh bagian, artinya setiap pecan beliau 

mengkhatamkan al-Qur’an : 

1. Pada hari pertama membaca surah Al-fatihah hingga akhir surah An-Nisa’ 

2. Pada hari kedua membaca surah al-Maidah hingga akhir surah at-Taubah, 

3. Pada hari ketiga membaca surah yunus hingga akhir surah An-Nahl 

4. Pada hari keempat membaca surah Al-Isra’ hingga akhir surah al-Furon 

5. Pada hari kelima membaca surah Asy-Syura’ hingga akhir surah Yasin 

6.  Pada hari keenam membaca surah Ash-Shaffat hingga akhir Surah Al-Hujarat 

7. Dan pada hari ketujuh membaca surah Qaf sampai surah An-Nas 

 a. Metode mengulang hafalan al-Qur’an  

1) Mengulang sendiri 

 Metode mengulang sendiri paling banyak dilakukan karena masing-masing 

bisa memilih yang paling sesuai untuk dirinya tanpa harus menyesuaikan diri 

dengan orang lain. Metode ini bisa dilakukan dalam beberapa model. 

2)  Mengulang dalam shalat 

 Metode ini sangat dianjurkan karena selain bisa mengulang hafalan juga dapat 

pahala ibadah shalat. Kebanyakan para ulama menjadikan shalat witir, atau shalat 

tahajud untuk mengulang hafalan al-Qur’an meeka. Terlebih pada bulan 
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Ramadhan, banyak sekai yang memanfaatkan shalat tarawih sebagai media untuk 

mengulang hafalan al-Qur’an mereka.
21

 

3) Mengulang dengan alat bantu  

 Metode ini bisa dilakukan di mana saa, di rumah, di dalam mobil, bahkan di 

kantor. Caranya adalah dengan mengikuti bacaan CD al-Qur’an atau kaset yang di 

dalamnya telah terekam bacaan al-Qur’an oleh para qurra’ handal.  

4)  Mengulang dengan rekan 

  Sebelum mengulang dengan metode ini harus memilih teman yang juga hafal 

al-Qur’an, lalu membuat kesepakatan waktu, surat, dan metode pengulangan yang 

disepakati, seperti saling bergantian menghafal tiap halaman ataukah tiap surat. 

Cara ini sangat membantu sebab terkadang kalau mengulang sendiri terdapat 

kesalahan yang tidak disadari. Akan berbeda jika melibatkan partner, kesalahan-

kesalahan yang terjadi akan mudah diketahui dan kemudian diperbaiki. 

 Kegiatan mur>>aja’ahmerupakan salah satu metode untuk tetap memelihara hafalan 

supaya tetap terjaga. Jadi kegiatan mur>>aja’ahmerupakan salah satu solusi untuk selalu 

mengingat hafalan kita atau melestarikan dan menjaga kelancaran hafalan al-Qur’an kita, 

tanpa adanya mur>>aja’ahmaka rusaklah hafalan kita. 

Menghafal al-Qur’an akan terasa indah, jika kita memiliki latar belakang atau 

modal hobi membaca al-Qur’an. dan tidak ada yang lebih mulia daripada hobi membaca 

al-Qur’an. untuk itu, kegemaran membaca al-Qur’an sangat dibutuhkan, karena hakikat 

mengafal al-Qur’an adalah membaca dan membaca sebanyak-banyaknya.
22
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Menghafal al-Qur’an sesungguhnya tidak mungkin dilakukan secara otodidak, 

seperti belajar keterampilan tertentu. Begitulah setiap orang yang ingin menghafal al-

Qur’an. Selain harus menyadari pentingnya memiliki pembimbing, juga selalu menjaga 

adab berinteraksi dengan guru yang akan membimbingnya. 

Anjuran membaca al-Qur’an, keberadaan motivasi dalam setiap pekerjaan 

merupakan hal yang urgen dan sangat menunjang keberhasilan tersebut. Anjuran Nabi 

Muhammad saw, kepada para sahabatnya bersifat menyuruh, mencakup kondisi 

membaca, model bacaan dan melihat intelektualitas orang Islam. Pada suatu kesempatan, 

Rasulullah saw menganjurkan agar al-Qur’an dibaca dengan keras. Namun, pada 

kesempatan yang lain beliau mengajurkan agar al-Qur’an dibaca dengan pelan.
23

 

 3. Qur’an Hadits 

Al-Qur’an adalah kitab suci yang diturunkan Allah Swt. Sebagai kitab petunjuk bagi 

umat manusia.al-Qur’an mempunyai beberapa nama yang merupakan bagian integral 

dari citra diri al-Qur’an itu sendiri. Nama-nama yang dikenal itu adalah: al-Qur’an, al-

Kitab, adz-Dzikir, dan al-Furqon.
24

 

Al-Qur’an merupakan ajaran dan risalah ketuhanan yang pertama kali sampai kepada 

Nabi Muhammad Saw adalah awal turunnya al-Qur’an melalui lisan malaikat Jibril 

untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia secara utuh. Ada yang turun melalui 

Sunnah nabi sendiri yang menjelaskan dan menerangkan isi al-Qur’an.Ada juga ayat al-

Qur’an yang turun ditempat atau waktu yang minta kepastian hukum yang 

bersinggungan dengan kepentingan masyarakat.al-Qur’an dan Sunnah adalah sumber dan 
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hukum syariat pada masa nabi. Allah menurunkan al-Qur’an dengan lafal dan 

maknanya.
25

 

Secara bahasa, hadits bermakna berita atau kabar.Adapun secara istilah, hadits adalah 

segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw, baik berupa perkataan, 

perbuatan, Taqri>r(pernyataan), sifat, keadaan, dan himmah (hasrat). Dalam sumber 

ajaran Islam, posisi hadits menempati urutan kedua setelah al-Qur’an. Sebab, di antara 

fungsi hadits adalah sebagai penjelas terhadap hal-hal yang belum dijelaskan secara 

terperinci dalam al-Qur’an. Sebagaimana kita ketahui, al-Qur’an adalah firman Allah 

yang masih bersifat global. Pesan-pesan dan ajran-aaran yang disampaikannya masih 

sangat umum dan tidak terperinci serta praktis. Karenanya, dibutuhkan sebuah penjelas 

atau terperinci terhadap hal-hal yang umum tersebut sehingga mudah dipahami oleh 

umat Islam.  

       Ilmu hadits ialah ilmu tentang memindah dan meriwayatkan apa saja yang 

dihubungkan dengan Rasulullah saw, baik mengenai perkataan yang beliau ucapkan atau 

perbuatan yang beliau tidak lakukan atau pengakuan beliau ikrarkan ( yakni berupa 

sesuatu yang dilakukan di depan Nabi saw termasuk tingkah lakunya yang terjadi 

sebelum beliau di angkat menjadi rasul atau sesudahnya, atau menukil/ meriwayatkan 

apa saja yang dihubungkan kepada sahabat atau tabiin. 
26

 

Adapun dalam struktur hukum Islam, posisi hadits juga tidak kalah pentingnya 

dibandingkan al-Qur’an. Hadits menjadi sumber hukum kedua setela al-Qur’an. Melihat 

posisi hadits yang begitu penting, dapat dikatakan bahwa urgensi mempelajari hadits 

sebenarnya sama dengan mempelajari al-Qur’an. Hadits yang bisa dijadikan sebagai 

sumber hukum hanyalah hadits yang benar-benar berstatus sahih dan bersumber dari 

Nabi Muhammad saw. Persoalan-persoalan seperti inilah yang kerap kali tidak banyak 
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diketahui oleh umat Islam, sehingga tidak sedikit hadits daif yang dijadikan sebagai 

sumber hukum Islam. 

Dari pengertian diatas, terdapat empat unsur didalam hadits Nabi, yaitu perkataan, 

perbuatan, pernyataan, dan sifat Nabi.
27
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

         Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitinnya menggunakan 

pendekatan deskriptif-kualitatif.  Metodologi penelitian dengan pendekatan kualitatif, 

yang memiliki karakteristik alami (natural setting) sebagai sumber data langsung, 

deskriptif, proses lebih dipentingkan daripada hasil, analisis dalam penelitian kualitatif 

cenderung dilakukan secara analisa induktif dan makna merupakan hal yang esensial.
28

 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal 

yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa. Hal terpenting dari suatu barang/jasa 

berupa kejadian/fenomena/gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang 

dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori.
29

 

Kemudian menurut Creswell menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berarti 

proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, 

menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara 

holistik, dan engan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
30

 

        Jadi penelitan kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk memahami 

fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan dan penelitian ini 
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dimaksudkan untuk mengetahui implementasi kegiatan muraja’ah dalam meningkatkan 

penguasaan materi qur’an hadits di MTs. Ma’arif Al-Mukarrom Kauman Somoroto 

Ponorogo. Dan dalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu 

suatu penelitian yang dilakukan secara intensif terinci  dan mendalam dalam suatu 

organisasi, lembaga atau gejala tertentu.
31

 

     2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Deskriptif merupakan data yang 

dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan 

demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan 

gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah 

wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen 

resmi lainnya.
32

 

           Peneitian kualitatif bersifat deskriptif merupakan langkah kerja untuk 

mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau setting sosial dalam suatu tulisan yang 

bersifat naratif. Artinya, data, fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar 

daripada angka-angka.
33

 

            Jadi jenis penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang 

menekankan pada cara mendeskripsikan suatu obek fenomena, atau kejadian sosial 

tertentu yang dalam bentuk kata-kata, gambar yang bersifat naratif dan yang berupa 

fakta. 
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B. Kehadiran Peneliti 

 Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan 

serta, sebab peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan skenarionya.34 Untuk itu, 

dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh 

sekaligus pengumpul data, sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang.  

 Kemudian kedudukan peneliti dalam pnelitian kualitatif cukup rumit, ia 

sekaigus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan 

pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. 

 Menurut Nasution menyatakan dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain 

daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah 

bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. masalah, fokus 

penelitian,prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, 

itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu 

masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak 

pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat 

satu-satunya yang dapat mencapainya. 

 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian kualitatif 

instrumen atau alat penelitian utamanya adalah peneliti itu sendiri, dan selanjutnya 

peneliti sebagai instrumen harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap 

melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. 
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 C. Lokasi Penelitian  

             Penelitian ini mengambil lokasi di MTs. Ma’arif Al-Mukarrom kecamatan 

Kauman Kabupaten Ponorogo, yang terletak di Jl. Raden Patah No. 11 Kauman 

Somoroto Ponorogo. Adapun pertimbangan memilih lokasi ini diantaranya adalah MTs. 

Ma’arif Al-Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo salah satu lembaga yang banyak 

memperoleh prestasi. Dan pada peneliitian ini sebelumnya belum pernah diteliti oleh 

peneliti lain. 

       

D.   Data dan Sumber Data 

Jenis data merupakan data yang dapat didapat dari informan. Jenis data ada dua jenis 

yaitu : 

    1. Data Primer 

           Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari 

individu   atau    perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian 

kuesionaer yang biasa dilakukan oleh peneliti.
35

 

Jadi data yang didapat berasal dari responden yang memiliki jabatan/satatus yang ada 

di MTs. Ma’arif Al- Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo. 

               2.  Data Sekunder 

  Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan 

disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam 

bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data sekunder berarti data yang berasal dari 

data primer yang diolah dalam bentuk diagram atau tabel. Selain dari bahan 

                                                             
35

Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif ,..,  3. 



 

 

kepustakaan data sekunder dapat diperoleh dari dokumen yang dimiliki lembaga yang 

bersangkutan.
36

 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan 

tindakan,selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lainnya. Sumber data 

dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Maka yang 

dijadikan sumber data adalah sebagai berikut
37

: 

Informan yang meliputi Kepala sekolah, Guru, siswa di MTs Ma’arif Al-

Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo. Dokumen data sekolah yang meliputi 

gambaran umum lokasi penelitian dan dokumen-dokumen lainnya seperti foto, catatan 

tertulis dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian. 

 

  E. Prosedur  Pengumpulan Data 

          Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini meliputi wawancara, observasi 

dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti maknanya 

secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara mendalam 

dan diobservasi pada latar, dimana fenomena tersebut berlangsung dan disamping itu 

untuk melengkapi data, diperlukan dokumentasi (tentang bahan-bahan yang ditulis oleh 

atau tentang subyek). 

 Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Wawancara  
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                   Wawacara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interview) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang 

diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.
38

 

           Peneliti melakukan wawancara dengan maksud mendapatkan gambaran 

lengkap tentang masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini diperlukan beberapa 

informan yang dianggap memahami masalah yang diteliti. Oleh sebab itu peneliti 

sebelum wawancara, perlu menentukan informan kunci. Beberapa pertimbangan 

dalam menentukan kunci, yaitu Kepala Sekolah MTs. Ma’arif Al-Mukarrom 

Kauman Somoroto, penggagas pertama kegiatan Muraja’ah, guru dan karywan 

MTs. Ma’arif Al-Mukarrom Kauman Somoroto, dan para siswa MTs. Ma’arif Al-

Mukarrom Kauman Somoroto.
 

    Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

mendalam artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang 

berhubungan dengan fokus permasalahan sehingga dengan wawancara mendalam 

ini data-data dapat terkumpul secara maksimal. 

      Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang kegiatan Muraja’ah 

siswa di MTs Ma’arif Al-Mukarrom kauman Somoroto Ponorogo. Dalam 

penelitian ini Orang-orang yang dijadikan informan meliputi Kepala sekolah, guru, 

dan siswa MTs. Ma’arif Al-Mukarrom yaitu rumusan masalah nomor 1 dan 2. 

Hasil wawancara tersebut tertulis lengkap dengan kode- kode dalam transkrip 

wawancara. 

            2. Observasi  

     Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan 

sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Observasi dapat dilakukan baik 
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secara langsung maupun tidak langsung. 
39

Dengan teknik ini peneliti mengamati 

aktivitas-aktivitas sehari-hari obyek penelitian, karakteristik fisik, situasi sosial, 

dan perasaan pada waktu menjadi bagian dari situasi tersebut. 

   Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat 

bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyatan yang diperoleh 

melalui observasi. Data itu dikupulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat 

yang sangat canggih.
40

 

     Pada penelitian ini, observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan 

mengamati tentang segala sesuatu yang mendukung permasalahan penelitian, 

seperti lokasi penelitian, proses, dan hasil-hasil kegiatan muraja’ah yang ada di 

tempat penelitian, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan data-data tentang 

lembaga MTs. Ma’arif Al-Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo. 

             3. Dokumentasi 

 Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber 

non insani, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman.
41

  “Rekaman” sebagai 

setiap tulisan atau pernyataan yang dipersiapkan oleh atau untuk individual atau 

organisasi dengan tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa atau memenuhi 

accounting. Sedangkan “dokumen” digunakan untuk mengacu atau bukan selain 

rekaman, yaitu tidak dipersiapkan secara khusus untuk tujuan tertentu, seperti 

surat-surat, buku harian, catatan khusus, foto-foto, dan sebagainya. 
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Teknik dokumentasi ini sengaja digunakan dalam penelitian ini, mengingat, 

sumber ini selalu tersedia dan murah terutama ditinjau dari konsumsi waktu, 

rekaman dan dokumen merupakan sumber informasi yang stabil, baik 

keakuratannya dalam merefleksikan situasi yang terjadi dimasa lampau, maupun 

dapat dianalisis kembali tanpa mengalami perubahan, rekaman dan dokumen 

merupakan sumber informasi yang kaya, secara konstektual relevan dan mendasar 

dalam konteksnya, dan sumber ini sering merupakan pernyataan yang legal yang 

dapat memenuhi akuntalibitas. Hasil pengumpulan data melalui cara dokumentasi 

ini, dicatat dalam format transkip dokumentasi dan sebagainya.42 Dalam 

penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk menggali data mengenai 

sejarah berdirinya MTs. Ma’arif Al-Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo, 

visi, misi, dan tujuan MTs. Ma’arif Al- Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo, 

letak geografis, struktur organisasi, keadaan guru, dan peserta didik, serta melihat 

bagaimana upaya yang dilakukan  pada kegiatan mur>>aja’ah dalam meningkatkan 

penguasaan materi Qur’an Hadits di MTs. Ma’arif Al-Mukarrom Kauman 

Somoroto yang ada. 

 

F. Teknik Analisis Data 

  Teknik Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari  hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, 

dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
43
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    Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan. Teknik analisis data dalam 

kasus ini menggunakan analisi data kualitatif, mengikuti konsep yang duberikan Miles 

Huberman, yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian 

sehingga sampai tuntas datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi
44

: 

Adapun analisis data selama dilapangan menurut model Milles dan Huberman ada 3 yaitu 

sebagai berikut : 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting. Reduksi data bukan hanya sekedar membuang data yang 

tidak diperlukan, melainkan merupakan upaya yang dilakukan oleh peneliti selama 

analisis data dilakukan dan merupakan langkah yang tak terpisahkan dari analisis 

data. Berkaitan dengan ini, setelah data-data terkumpul yakni yang berkaitan 

dengan masalah kegiatan murajaah  

  Ketika peneliti mulai melakukan penelitian tentu saja akan mendapatkan data yang 

banyak dan relative beragam dan bahkan sangat rumit. Dilakukan analisis data 

melalui reduksi data. Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data 

yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, 

dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data 

hasil mengikhtiarkan an memilah-milah berdasarkan atuan konsep, tema, dan 

kategri tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil 

pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kemabali data sebagai 

tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh sebelumnya. 
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2. Penyajian Data 

   Selanjutnya sesudah mereduksi data adalah menyajikan data. Teknik 

penyajian data penelitia kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti 

tabel, grafik, dan sejenisnya. Lebih dari itu, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Adapun 

fungsi display data disamping untuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi, 

juga untuk merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami 

tersebut. 

3. Conclusion drawing/ Verification 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Milles and Huberman 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 

kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang 

valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Dengan demikian kesimpulan dalam peneitian kualitatif mungkin  dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga 

tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah 

dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah 

peneliti berada di lapangan. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu 

obyek yang sebelumnya masih belu jelas atau gelap sehingga setelah diteliti 

menjadi jelas, dapatberupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori 



 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

     Keabsahan data  merupakan konsep penting  yang diperbaharui dari konsep 

kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas).
45

 Dalam bagian ini peneliti harus 

mempertegas teknik apa yang digunakan dalam mengadakan pengecekan keabsahan data 

yang ditemukan. Berikut beberapa teknik yang pengecekan keabsahan data dalam proses 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Perpanjangan Keikutsertaan  

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. 

keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Dalam hal ini 

keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi 

memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penenlitian. 

2. Pengamat yang tekun 

 Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalalm situasi yang sangat relavan dengan 

persoalan atau isu yang dicari. Jadi kalau perpanjangan keikutsertaan 

menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman. 

3. Triangulasi  

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekkan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam tringulasi sebagai 

teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik 

dan teori. 

Untuk mendapatkan data yang valid dan kredibel dalam penelitian 

diperlukan teknik keabsahan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 
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teknik triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai 

teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang ada.
46

 

Ada 3 macam triangulasi, yaitu sebagai berikut :  

a. Triangulasi sumber 

Cara meningkatkan kepercayaan penelitian adalah dengan mencari data dari 

sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain. Peneliti perlu melakukan 

eksplorasi untuk mengecek kebenaran data dari beragam sumber.  

b. Triangulasi teknik 

Triangulasi teknik adalah penggunaan beragam teknik pengungkapan data 

yang dilakukan kepada sumber data. Menguji kredibilitas data dengan triangulasi 

teknik yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. 

c. Triangulasi waktu 

peneliti dapat mengecek konsistensi, kedalaman dan peneliti dapat 

mengecek suatu data dengan triangulasi waktu dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data pada waktu yang berbeda.
47

 

      Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi 

karena triangulasi dilakukan dengan sumber data dan penelitian atau pengamat 

lain. Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber misalnya 

untuk menggali proses pelaksanaan kegiatan muraja’ah, peneliti menggunakan 

narasumber yang berbeda-beda. Dari kepala sekolah,  guru, karywan, dan siswa. 

Dari narasumber yang berbeda itu kemungkinan peneliti memperoleh persepsi atau 
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anggapan yang berbeda-beda. Dengan menggunakan triangulasi sumber tersebut 

peneliti berharap data yang didapatkan akan valid dan sesuai dengan peristiwa 

yangterjadi sesuai kenyataan yang ada. 

 

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian ini dilakuakan meliputi 4 tahap yaitu, tahap-tahap penelitian 

tersebut adalah :  

1. Tahap pra lapangan 

      Pada tahapan ini, peneliti harus menyusun rancangan penelitian, memilih 

lapangan penelitian, membuat instrumen peneltian dan membuat surat ijin 

penelitian. Menyusun proposal penelitian, ini digunakan untuk meminta izin kepada 

lembaga yang terkait sesuai dengan sumber data yang diperlukan,  menjajaki dan 

menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, perlengkapan penelitian. 

Untuk penelitian di  MTs Ma’arif Al-Mukarrom Kauman Somoroto ini, maka 

peneliti menyusun rancangan penelitian berupa rumusan penelitian, surat izin 

penelitian, persiapan untuk penelitian, rangkaian kegiatan yang akan dilakukan 

dalam penelitian, memilih dan memanfaatkan informan, serta menyiapkan hal-hal 

lain yang dibutuhkan dalam penelitian. 

2.  Tahap pekerjaan lapangan 

       Tahap ini dibagi atas tiga bagian, yakni memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan, dan berperan serta sambil mengumpulkan data. 

Dengan demikian, peneliti mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental dan 

memperhatikan etika serta menempatkan diri ketika berada di MTs. Ma’arif Al-

Mukarrom Kauman Somoroto. Tahap-tahap yang dilakukan peneliti dalam tahapan 

ini yaitu terlebih dahulu sowan untuk menemui kepala sekolah, guru-guru dan staf di 



 

 

MTs. Ma’arif Al-Mukarrom Kauman Somoroto. Selanjutnya melakukan observasi 

pada kegiatan, dan kemudian mencari dan atau meminta dokumen-dokumen yang 

ada di MTs. Ma’arif Al-Mukarrom Kauman Somoroto untuk dijadikan data 

penelitian. 

3. Tahap analisis data 

       Meliputi analisis data baik diperoleh dari observasi, wawancara, 

dokumentasi. Kemudian dilakukan penafsiran data sesuai dengan konteks 

permasalahan yang diteliti selanjutnya melakukan pengecekan keabsahan data 

dengan cara mengecek sumber data yang didapat. 

4. Tahap penulisan laporan 

  Pada tahap ini peneliti menyusun data dan kemudian menyesuaikan data dalam 

bentuk skripsi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya MTs. Ma’arif Al-Mukarrom Kauman somoroto Ponorogo 

Pada tanggal 22 Januari tahun 1969 berdiri sebuah Lembaga Pendidikan Islam 

yang bernama PGA atau Pendidikan Guru Agama atas prakarsa para tokoh Nahdlatul 

Ulama’ di MWC NU Kauman. Lembaga ini melakukan proses belajar mengajar di 

Gedung Madrasah Diniyah Kauman tepatnya sebelah selatan Masjid Jami’ kauman.
48

 

Kepala PGA yang pertama adalah Bapak Sukeni Moh Ridwan dengan masa 

kepemimpinan mulai tahun 1969 sampai dengan tahun 1974. Karena pada tahun 1969 

sampai dengan tahun 1974. Karena pada tahun 1974 Bapak Sukeni Moh Ridwan diangkat 

sebagai penilik PENDAIS ( Pendidikan Agama Islam ) di Kecamatan Sokorejo, 

sehinggan jabatan Kepala PGA di gantikan oleh Bapak H. Daroini Umar, BA. Masa 

kepemimpinan beliau terhitung sejak tahun 1974 sampai dengan 1978. Pada tahun 1978 

Bapak H. daroini umar, BA di mutasikan ke MTs Carangrejo. Pada masa inilah terjadi 

peralihan nama dari PGA 4 tahun menjadi Madrasah Tsanawiyah Al-Mukarrom. 

Peralihan nama ini disebabkan karena adanya aturan pemerintah yang menghapus PGA 

swasta untuk di pusatkan di PGA Negeri Ponorogo. 

Madrasah Tsanawiyah Al-Mukarrom ini berada di bawah naungan Lembaga 

Pendidikan ma’arif cabang Ponorogo. Perkembangan Madrasah Tsanawiyah Al-

Mukarrom dari tahun ke tahun mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pada tahun 1978 

selanjutnya jabatan Kepala MTs Al-Mukarrom di teruskan oleh Bapak H. abu Amin, BA 

sampai pada tahun 2000. Atas Suarat Keputusan Lembaga Pendidikan  Ma’arif cabang 
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Ponorogo jabatan Kepala MTs Al-Mukarrom ditugaskan kepada Bapak H. Soerjadi, BA. 

Pada tahun 2006 diadakan pemilihan kepala sekolah dan Bapak Drs. Mansur mendapat 

kepercayaan untuk memimpin Madrasah masa kepemimpinan 3 tahun. Setelah masa bakti 

kepemimpinan kepala sekolah 3 tahun telah selesai, maka pada tahun 2009 diadakan 

pemilihan kepala madrasah Tsanawiyah Ma’arif Al Mukarrom masa bakti 4 tahun dan 

Bapak Mansur mendapat kepercayaan lagi untuk memimpin Madrasah Tsanawiyah 

Ma’arif Al Mukarrom sampai tahun 2013. Pada tanggal 10 Oktober 2013 diadakan 

pemilihan kepala madrasah secara demokratis, dan Bapak Drs. Agus Yahya mendapat 

kepercayaan untuk memimpin Mts Ma’arif Al Mukarrom masa bakti 4 tahun dari tahun 

2013-2017, selama kepala Madrasah yang baru belum dilantik maka MTs Ma’arif Al 

Mukarrom masih dipegang oleh Pjs. Drs. Mansur, pada tanggal 30 November 2013 

diadakan pelantikan kepala madrasah yang baru oleh pimpinan Lembaga Pendidikan 

Ma’arif NU Cabang Ponorogo, yang diikuti oleh semua guru dan karywan, Pengurus, 

Komite, Tokoh Masyarakat, Perwakilan KKn Pulosari. Sejak saat itu MTs Ma’arif Al 

Mukarrom telah sepenuhnya dipimpin oleh Drs. Agus Yahya sampai pada tahun 2017. 

Pada tanggal 07 September 2015 dilaksanakan Visitasi Akreditasi MTs Al 

Mukarrom oleh Badan Akreditasi nasional Sekolah/madrasah (BAN-SM) Propinsi Jawa 

Timur dan Nilai Akreditasi mendapatkan status A dengan nilai Akhir 88, sesuai dengan 

SK nomor: 175/BAP-S/M/SK/X/2015, tertanggal 27 Oktober 2015 dan berlaku sampai 

dengan tanggal 27 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh ketua Badan Akreditasi 

Nasional Sekolah/madrasah (BAN-SM) Propinsi Jawa Timur : Prof. Dr.M.V. 

ROESMININGSIH,M.Pd.
49

 

2. Letak Geografis MTs. Ma’arif Al-Mukarrom kauman Somoroto Ponorogo 
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      Madrasah Tsanawiyah Ma’arif Al Mukarrom berada pada Lokasi titik koordinat 

LATITUDE = -2.834255, LONGITUDE = 117.048066999, dan tepatnya di Jalan Raden 

Patah No. II desa/kelurahan Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo Propinsi 

Jawa Timur. Madrasah ini memiliki letak geografis strategis, dekat KUA Kecamatan 

Kauman, Puskesmas Kauman, Kecamatan Kauman, Masjid Besar Al Mukarrom dan 

karena terletak di jalan raya yang dilalui oleh angkutan kota/desa Ponorogo ke Solo, 

sehingga anak-anak yang berada di desa Karangan, Karang Joho, kapuran, Kecamatan 

Badegan dan desa Glinggang, Gelang kulon, Kunti Kecamatan sampung dapat menempuh 

perjalanan ke madrasah ini dengan mudah.
50

 

3. Visi Misi dan Tujuan Mts. Ma’arif Al-Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo 

Adapun Visi, Misi, dan Tujuan MTs. Ma’arif Al Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo 

adalah sebagai berikut : 

a. Visi 

Beriman, Bertaqwa, Berilmu Pengetahuan, Berteknologi, dan Berakhlakul karimah 

b. Misi 

1) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, sehingga setiap siswa 

dapat berkembang secara optimal, sesuai dengan potensi yang dimiliki. 

2) Menumbuhkan penghayatan terhadap pendidikan dan ajaran agama Islam 

sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. 

3) Menumbuhkan semangat keunggulan secara optimal kepada seluruh warga 

madrasah. 

4) Mendorong dan membantu siswa untuk mengenali potensi dirinya, sehingga dapat 

dikembangkan secara optimal. 
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5) Menerapkan manajemen partisipasif dengan melibatkan seluruh warga madrasah 

dan komite madrasah. 

6) Mendorong dan membimbing siswa untuk melaksanakan ibadah secara tertib, 

berakhlakul karimah dan melaksanakan syariat Islam yang Ahli Sunnah 

Waljamaah. 

c. Tujuan 

Berdasarkan Visi dan Misi madrasah, tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai 

berikut : 

1) Membentuk peserta didik yang memiliki imtak, akhlak mulia, dan budi pekerti 

yang baik. 

2) Membekali siswa dengan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, 

budaya, dan seni untuk bekal menghadapi masa depan. 

3) Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berfikir logis, kreatif, inovatif 

dan mandiri. 

4) Membekali siswa memiliki wawasan kewirausahaan dan kemauan bekerja keras 

untuk mengembangkan diri di masa depan. 

5) Memprioritaskan pelayanan pendidikan kepada para siswa dalam rangka 

meminimalkan angka drop out.
51

 

4. Keadaan Pendidik dan Peserta Didik MTs. Ma’arif Al Mukarrom Kauman 

Somoroto Ponorogo 

      Adapun keadaan keadaan pendidik dan peserta didik di MTs. Ma’arif Al 

Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo adalah sebagai berikut: 
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a. Keadaan pendidik 

Pendidik di MTs. Ma’arif Al-Mukarrom kauman Somoroto Ponorogo pada 

saat ini berjumlah 29 orang guru, 17 orang guru laki-laki, dan 12 orang guru 

perempuan ditambah 1 kepala sekolah laki-laki. Dari jumlah guru tersebut 1 

diantaranya PNS, dan 28 orang GTT. Sedangkan tingkat pendidikannya semuanya 

sudah selesai S1. Selain menjadi guru 1 diantaranya juga menjadi karywan, karywan 

yang dimaksud adalah membantu sebagai tenaga administrasi. Selain itu juga ada 

sebagai tenaga layanan khusus seperti penjaga sekolah, petugas kebersihan, pesuruh 

dan pengemudi.
52

 

b. Keadaan peserta didik 

 Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh sekolah dengan 

memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada 

masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman peserta didik yang diterima dan 

pendaftaran ulang. Dari tahun ke tahun jumlah peserta didik di MTs. Ma’arif Al 

Mukarrom kauman Somoroto Ponorogo mengalami peningkatan . Adapun jumlah 

siswa MTs. Ma’arif Al Mukarrom kauman somoroto Ponorogo berjumlah 233 siswa 

yang terdiri dari kelas VII sampai IX.
53

 

5. Struktur Organisasi MTs. Ma’arif Al Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo 

    Untuk menjalin kerjasama yang baik dalam menjalankan visi dan misi serta 

mencapai tujuan pendidikan MTs. Ma’arif Al Mukarrom kauman Somoroto ponorogo, 

dibutuhkan struktur organisasi yang nantinya memiliki fungsi dan peran masing-masing. 

Karena struktur organisasi dalam suatu lembaga sangat penting keberadaannya, denagn 

melihat dan membaca struktur organisasi orang akan dengan mudah mengetahui jumlah 
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personil yang menduduki jabatan tertentu dalam lembaga tersebut. Di samping itu pihak 

sekolah juga akan lebih mudah melaksanakan program yang telah direncanakan, 

mekanisme kerja, tanggung jawab serta tugas dapat berjalan dengan mudah karena dalam 

struktur organisasi biasanya ditampilkan garis komando (intruksi) dan garis koordinasi 

antar posisi.
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6. Kondisi  Madrasah 

      Madrasah Tsanawiyah Ma’arif Al-Mukarrom kauman Somoroto Ponorogo, di 

dirikan pada tanggal 22 Januari 1969 berdasarkan : 

1. Piagam Pengesahan  

Oleh Pimpinan Lembaga Ma’arif Ponorogo Nomor: 07/MTs/69/1982, tanggal 28 

Oktober 1982. 

2. Piagam Madrasah 

Oleh Kepala Kantor Departemen Agama Propinsi Jawa Timur Bidang Pendidikan 

Agama Islam Nomor: L.M/3/407/13/1980, Tertanggal 01 Desember 1978. 

Dalam sejarah perjalanan mengemban amanat negara guna mencerdaskan 

kehidupan bangsa sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 Madrasah 

Tsanawiyah Ma’arif Al-Mukarrom di nilai mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun. Terbukti semakin lengkapnya perangkat Madrasah.  

Peningkatan ini tidak lepas dari jerih payah segenap unsur Madrasah yang 

telah bekerja keras untuk meningkatkan mutu Madrasah Madrasah Tsanawiyah Al-

Mukarrom. 

7. Sarana dan Prasarana MTs. Ma’arif Al Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo 
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      Sarana dan prasarana di MTs. Ma’arif Al Mukarrom kauman Somoroto Ponorogo 

tergolong memadai sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. Karena di sana selalu 

diupayakan untuk memenuhi sarana dan prasarana yang belum ada terkait pendidikan. 

Sarana dan prasarana di MTs. Ma’arif Al-Mukarrom antara lain adalah : 
55

 

Kreteria Satuan Jumlah 

Jumlah total ruang kelas Kelas 9 

Ruang kepala sekolah Buah 1 

Ruang tata usaha Buah 1 

Ruang guru Buah 1 

Ruang Perpustakaan Buah 1 

Ruang BP Buah 1 

Ruang UKS Buah 1 

Ruang MCK Buah 1 

Ruang pesuruh / dapur Buah 1 
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Upaya Kegiatan Mur>>aja’ah dalam Meningkatkan  Penguasaan Materi Qur’an Hadits 

di MTs. Ma’arif Al-Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo. 

     Kegiatan proses pembelajaran pada suatu lembaga pendidikan adalah merupakan 

jantung dari keseluruhan kegiatan yang ada dalam lembaga tersebut. Secara ideal 

seharusnya proses pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan dan yang telah 

ditetapkan sedemikian rupa baik secara akademik dan non akademik. Secara akademik 

sudah jelas dapat diperoleh atau dapat diketahui di akhir semester dalam bentuk penilaian. 

Sedangkan non akademik bisa masuk dikegiatan-kegiatan pembiasaan. Di MTs. Ma’arif 

Al-Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo ada bentuk kegiatan atau produk yang bisa 

langsung diserap, dilihat dan dirasakan oleh masyarakat ketika nanti peserta didik sudah 

keluar dari madrsah yaitu program tahfidz. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh 

Bapak Imam Mahmud berikut ini : 

Kegiatan mur>>aja’ah ini ialah untuk memudahkan anak-anak biar senang hafalan, mengkondisikan 

dulu dengan membaca, ketika sering dibaca otomatis anak ketika proses penghafalan, lebih cepat dan 

mudah dan itu kita yakin nanti dimasyarakat yang paling utama dilihat itu. Misalkan untuk imam 

shalat dan sebagainya.
56

 

 

    Selain seperti yang diungkapkan di atas, Bapak Amin Junaidi memberikan 

penjelasan    mengenai kegiatan mur>>aja’ah yang sudah diterapkan di MTs. Ma’arif Al-

Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo selain hal tersebut yang menjadi alasan diadakan 

kegiatan mur>>aja’ah tersebut adalah agar dunia pendidikan mampu menyesuaikan dengan 

perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Untuk menghadapi gejolak 

seperti ini, guru selalu menjadi unsur terpenting yang sangat menentukan berhasil tidaknya 

pendidikan serta kepercayaan masyarakat tidak berubah sehingga bisa menghasilkan 

lulusan yang baik dan berkualitas sesuai perkembangan zaman. Berikut pernyataan beliau :  

Latar belakang diadakannya kegiatan mur>>aja’ah ini adalah untuk menjawab pertanyaan dari 

masyarakat. Untuk meningkatkan penguasaan materi qur’an hadist, makhrijul huruf serta peningkatan 
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hafalan. Karena di dalam pendidikan ada dua penilaian secara akademik dan non akademik,  penilaian 

non akademik dapat dilakukan dengan hal-hal pembiasaan seperti ini, dari kegiatan pembiasaan ini 

siswa mampu berlatih dan membiasakan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya.
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     Selain pengungkapan mengenai latar belakang kegiatan mur>>aja’ah dalam  

meningkatkan penguasaan materi Qur’an Hadist di MTs. Ma’arif Al-Mukarrom Kauman 

Somoroto Ponorogo di atas, berikut akan disampaikan hal ini sama dengan yang 

diungkapkan Kepala Sekolah bapak Drs. Agus Yahya tentang tujuan diadakannya 

kegiatan mur>>aja’ah ini diantaranya adalah : 

Kegiatan mur>>aja’ah ini bertujuan menumbuhkan pemahaman al-Qur’an kepada anak-anak, agar 

pemahaman al-Qur’an tidak hanya bacaannya saja tetapi juga hafalannya kemudian maknanya, 

menumbuhkan semangat keunggulan secara optimal kepada seluruh warga madrasah, mencintai al-

Qur’an serta mendorong dan membantu siswa untuk mengenali potensi dirinya, sehingga dapat 

dikembangkan secara optimal, untuk pembenaran bacaan disetiap ayatnya. Dan sebagai bekal 

dimasa akan mendatang.
58

 

 

Berdasarkan hasil observasi pelaksanaan kegiatan mur>>aja’ah di MTs. Ma’arif Al- 

Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo setiap minggunya  dilaksanakan 5 hari mulai hari 

selasa sampai hari sabtu, dimulai pukul 07.00 sampai pukul 08.00 WIB. Karena setiap hari 

senin diadakan upacara bendera maka khusus untuk hari senin kegiatan ditiadakan. Hal 

yang sama melalui hasil wawancara dengan Bapak Imam Mahmud mengatakan bahwa : 

Kegiatan mur>>aja’ah di MTs. Ma’arif Al-Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo dilaksanakan 

setiap hari mulai hari selasa sampai hari sabtu dimulai pukul 07.00 sampai pukul 08.00 WIB. 

Sebelum pelajaran pertama dimulai. Karena hari senin ada acara upacara maka khusus di hari senin 

kegiatan mur>>aja’ah di tiadakan. Dan sebelum di mulai kegiatan mur>>aja’ah di awali dengan hafalan 

asmaul husna beserta artinya, setelah selesai yaitu langsung absen kehadiran bahwa telah mengikuti 

kegiatan.
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      Adapun hambatan-hambatan dari kegiatan mur>>aja’ah di MTs. Ma’arif Al- 

Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo, karena di MTs. Ma’arif Al- Mukarrom Kauman 

Somoroto Ponorogo itu yang pertama dari siswanya ada yang dari MI, ada yang dari SD. 

Dari itu ada yang belum bisa membaca al-Qur’an. Dari hal itu dari guru membuat kelas 

khusus  untuk mempelajari al-Qur’an mulai dari pengenalan huruf hijaiyah, jilid 1 sampai 
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6 kemudian penghafalan. Untuk yang kedua yaitu keistiqomahannya dalam menghafal. 

Maka dari itu dari pihak madrasah mengadakan  setiap satu minggu harus sudah 

menambah 5 ayat, hambatan yang ketiga yaitu dari segi kelancaran. Hal ini sama dengan 

yang diungkapkan Ibu Hanik : 

Hambatan-hambatan dari kegiatan mur>>aja’ah di MTs. Ma’arif Al- Mukarrom Kauman Somoroto 

Ponorogo, karena di MTs. Ma’arif Al- Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo itu yang pertama 

dari siswanya ada yang dari MI, ada yang dari SD. Dari itu ada yang belum bisa membaca al-

Qur’an. Dari hal itu dari guru membuat kelas khusus  untuk mempelajari al-Qur’an mulai dari 

pengenalan huruf hijaiyah, jilid 1 sampai 6 kemudian penghafalan. Untuk yang kedua yaitu 

keistiqomahannya dalam menghafal. Maka dari itu dari pihak madrasah mengadakan  setiap satu 

minggu harus sudah menambah 5 ayat, hambatan yang ketiga yaitu dari segi kelancaran.
60

 

 

      Karena tujuan dari kegiatan dari kegiatan mur>>aja’ah di MTs. Ma’arif Al- 

Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo yaitu supaya hafalan lama dan hafalan baru tetap 

terjaga dan lancar hafalannya sesuai apa yang diharapkan. Sebagaimana yang  

diungkapkan oleh salah satu peserta didik yang bernama Siti Rodiyah : 

Saya lebih seneng jika mur>>aja’ah saya disemak langsung oleh guru daripada disemak sendiri mbk, 

karena menurut saya dengan cara tersebut saya lebih rajin lagi nderesnya, gimana ya mbk saya itu 

kok merasa takut dan malu jika salah seperti itu lo jika disemak guru kan saya berusaha nderes 

sampai lancar dan tidak ada yang salah. Saya seneng deh mbak pokoknya.
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              Tempat pelaksanaan kegiatan mur>>aja’ah di MTs. Ma’arif Al- Mukarrom Kauman 

Somoroto Ponorogo dilaksanakan di serambi masjid Al-Mukarrom, dan sebelum 

kegiatan mur>>aja’ah dimulai, terlebih dahulu membaca Asmaul Husna. 

       Adapun peserta didik yang diwajibkan untuk mengikuti kegiatan mur>>aja’ah dalam 

meningkatkan penguasaan materi Qur’an hadits ini adalah siswa kelas 1 sampai 3 wajib 

mengikuti. Bagi peserta didik yang tidak mengikuti kegiatan ini akan mendapatkan 

sangsi. Namun hanya sedikit dari mereka yang melanggar, karena mulai saat ini para 

peserta didik mayoritas menyadari sendiri akan pentingnya kegiatan mur>>aja’ah ini. Hal 

ini sama dengan yang diungkapkan Bapak Amin Junaidi : 

Di di MTs. Ma’arif Al- Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo kegiatan mur>>aja’ah wajib diikuti 

semua siswa dari kelas 1 sampai kelas 3. Bagi peserta didik yang telat maupun tidak mengikuti 
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kegiatan ini akan diberi sangsi, namun hanya sedikit dari mereka yang melanggar karena mulai saat 

ini para peserta didik mayoritas sudah menyadari akan pentingnya kegiatan ini.
62 

  

 

2. Evaluasi Kegiatan Mur>>aja’ah dalam Meningkatkan  Penguasaan Materi Qur’an 

Hadits di MTs. Ma’arif Al-Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo. 

    MTs. Ma’arif Al-Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo mendidik siswa dengan 

agama Islam agar mereka menjadi orang yang berakhlak dan berbudi pekerti yang luhur, 

bertaqwa kepada Allah Swt. Beilmu yang mendalam beramal sesuai dengan ketentuan 

agama. Maka dari itu para siswa dilatih dan dibina untuk senantiasa menjaga, mencintai 

dan melestarikan al-Quran dengan memuraja’ah.  

   Kegiatan mur>>aja’ah dalam meningkatkan  penguasaan materi Qur’an Hadits di 

MTs. Ma’arif Al-Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo merupakan salah satu kegiatan 

yang diperhatikan oleh pihak madrasah, karena kegiatan tersebut dapat membentuk peserta 

didik untuk menjadi seorang yang berguna, memberikan dampak positif serta dapat 

digunakan untuk bekal masa depan ketika berada dimasyarakat.  

Dalam menerapkan kegiatan mur>>aja’ah ini adapun hasil evaluasi dapat   dilakukan dengan 

cara sebagai berikut : 

 a.  Setoran (memur>>aja’ah ) hafalan kepada guru  

 Dalam mur>>aja’ah hafalan kepada guru diharapkan para peserta didik setor 

tepat waktu. Hal ini diupayakan supaya peserta didik cepat mempunyai hafalan 

banyak. Namun dalam realitanya, tidak seluruh siswa setor mur>>aja’ah hafalan kepada 

guru pada waktunya, hal ini dikarenakan kemampuan menghafal siswa berbeda-beda, 

ada siswa yang meskipun banyak tugas sekolah ia tetap bisa setor mur>>aja’ah hafalan 

kepada guru, dan sebalikya ada siswa yang kemampuannya agak sulit.  
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      Guru juga membuat sebuah program khusus atau mengelompokkan siswa 

yang belum benar dalam segi membaca al-Qur’an, mengenai makhraj dan tajwidnya,  

agar tidak ketinggalan dengan siswa lainnya. Hal ini bisa dikarenakan karena 

kemampuan lisan siswa yang berbeda-beda. Hal ini sama seperti yang diungkapkan 

oleh Bapak Amin Junaidi : 

Kegiatan setoran hafalan dilakukan kepada guru, para peserta didik harus setor tepat waktu. Hal ini 

diupayakan supaya peserta didik cepat mempunyai hafalan banyak. Namun dalam realitanya, tidak 

seluruh siswa setor mur>>aja’ah hafalan kepada guru pada waktunya, hal ini dikarenakan kemampuan 

menghafal siswa berbeda-beda, ada siswa yang meskipun banyak tugas sekolah ia tetap bisa setor 

mur>>aja’ah hafalan kepada guru, dan sebalikya ada siswa yang kemampuannya agak sulit.
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    Di kegiatan mur>>aja’ah dalam meningkatkan  penguasaan materi Qur’an hadits di 

MTs. Ma’arif Al-Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo menghafalnya adalah 

menggunakan metode ummi dan lagu tartil yang khas dibuat oleh guru, sehingga siswa 

tidak jenuh dengan proses menghafalnya. Karena menghafal al-Qur’an jika tidak ada 

upaya guru dalam pengembangan proses pembelajarannya, maka tidak akan membawa 

hasil yang baik dan maksimal bagi calon penghafal al-Qur’an. Ungkapan guru Imam 

Mahmud kepada peneliti bahwa : 

Menghafal al-Qur’an itu sedikit demi sedikit mbak, sedikit dan terjaga kelancarannya, benar 

makhraj dan tajwidnya. Makhraj dan tajwid itu adalah hal yang sangat penting dalam proses 

menghafal al-Qur’an. Lancar saja belum cukup jika belum benar makhraj dan tajwidnya. Nanti 

malah dosa yang ditanggung.
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          Hal senada diungkapkan oleh bapak wahid ketika mengamati suasana kegiatan 

mur>>aja’ah bahwa : 

Menghafal al-Qur’an itu mudah jika suasana hati tenang, nyaman dan tenang salah satu upaya agar 

anak-anak suka dengan menghafal al-Qur’an itu adalah dengan cara memberikan sebuah lagu tartil 

kepada siswa, dengan begitu untuk mengembangkan metode yang kami pakai yaitu menggunakan 

metode ummi. Kami tidak terlalu memberikan tekanan kepada siswa.
65

 

  

           Hal tersebut juga diceritakan oleh salah satu peserta didik Intan Faradella kepada 

peneliti bahwa :  
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Saya sangat semangat mbak mengikuti kegiatan mur>>aja’ah ini karena membaca keistemewaan dan 

pahala penghafal al-Qur’an itu sangat menjamin hidup kita. Memang benar mbak niat awal saya 

kurang, tetapi setelah terus-menerus mengikuti prosesnya, saya tertarik dengan kesetaraan lagu dan 

penekanan makhraj dan tajwidnya.
66   

   

  b. Ujian Mengulang hafalan 

       kegiatan ujian mengulang hafalan dilakukan setiap 1 bulan  sekali pada jam- jam 

pelajaran, yang dilaksanakan di kelas MTs. Ma’arif Al-Mukarrom Kauman Somoroto 

Ponorogo, dimana siswa diharuskan mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini diharapkan 

dapat melihat kemampuan hafalan siswa selama sebulan kedepan. Kebijakan guru 

mengenai diadakannya kegiatan ujian mengulang hafalan sudah tepat untuk menjaga 

hafalan siswa, selain itu juga bisa melihat mental siswa menghafal di depan umum, 

mengingat kebiasaan siswa yang kadang memur>>aja’ah hafalan dengan disemakkan 

temannya.  

Adapun penilaian terkait ujian mengulang hafalan tersebut, antara lain : 

1) Adab  

2) Makhraj dan Tajwid 

3) Kelancaran 

        Kegiatan ujian mengulang hafalan siswa bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan hafalan siswa dan untuk memaksimalkan penerapan kegiatan di depan 

umum. 

        Yahya Abdul Fattah Az Zawawi mengatakan kepada calon penghafal al-Qur’an 

dalam bukunya metode praktis cepat hafal al-Qur’an bahwa :  

Selama anda dapat bersikap disiplin dalam mengikuti ujian mur>>aja’ah al-Qur’an, maka hal itu akan 

sangat bagus. Anda dapat mendengarkan bacaan orang-orang di majlis tersebut. Anda juga dapat 

mengambil manfaat dari bacaan mereka. Selain itu, biasanya pemimpin ujian akan membenarkan 

bacaan muridnya apabila ada kesalahan. Dengan demikian, anda dapat memperoleh kedudukan 

yang tinggi. 

     

                                                             
66 Hasil Wawancara dengan Intan Faradella, Pada Tanggal 01 Maret 2019. 

 

 
 



 

 

                Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu  Hurairah    

bahwasannya Rasulullah saw bersabda yang artinya : 

Tidaklah berkumpul suatu kaum di dalam suatu rumah  diantara rumah-rumah Allah, dan mereka 

membaca kitabullah (al-Qur’an ) serta saling bertadarrus membaca bergantian, melainkan akan 

turun kepada mereka ketenangan, dipenuhilah rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan diingat 

oleh Allah sebagai orang yang berada disisin-Nya. (HR. Muslim )  

    

         Dari hasil peneliti mengikuti kegiatan ini. Setiap kegiatan keislaman pastilah ada 

faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam kegiatan. Tak jauh dari 

kegiatan muraja’ah ini. Dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang mendukung dan 

menghambat kegiatan ini, salah satunya waktu yang sangat terbatas. Dari paparan di atas 

dapat disimpulkan bahwa dari proses menghafal al-Qur’an di MTs. Ma’arif Al-Mukarrom 

Kauman Somoroto Ponorogo tidak lepas dari penerapan kegiatan mur>>aja’ah (mengulang)  

hafalan al-Qur’an siswa, dengan tujuan untuk menjaga hafalan al-Qur’an siswa karena 

sebuah proses harus didasari dengan metode agar tujuan yang diharapkan berhasil, tidak 

lain halnya dengan proses menghafal al-Qur’an siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Upaya Kegiatan Mur>>aja’ah dan Penguasaan Materi Qur’an Hadits di MTs.Ma’arif 

Al-Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo. 

Berdasarkan hasil dokumentasi, wawancara, dan observasi yang telah dilakukan 

peneliti terkait proses pelaksanaan Kegiatan Mur>>aja’ah di MTs.Ma’arif Al-Mukarrom 

Kauman Somoroto Ponorogo adalah tempat untuk merubah siswa agar lebih mencintai al-

Qur’an, menumbuhkan,  menghafalkan al-Qur’an. MTs.Ma’arif Al-Mukarrom Kauman 

Somoroto Ponorogo dalam perkembangannya senantiasa berusaha meningkatkan kualitas 

anak didiknya dengan berbagai cara, baik melalui kegiatan pendidikan, pembiasaan 

kepada siswa ataupun melalui system pembelajaran klasikal yaitu kegiatan mur>>aja’ah 

dalam meningkatkan penguasaan materi Qur’an hadits. 

 Mur>>aja’ah merupakan salah satu metode untuk tetap memelihara hafalan supaya 

tetap terjaga. Jadi kegiatan mur>>aja’ahmerupakan salah satu solusi untuk selalu mengingat 

hafalan kita atau melestarikan dan menjaga kelancaran hafalan al-Qur’an kita, tanpa 

adanya mur>>aja’ahmaka rusaklah hafalan kita.Akan terasa indah, jika kita memiliki latar 

belakang atau modal hobi membaca al-Qur’an. dan tidak ada yang lebih mulia daripada 

hobi membaca al-Qur’an. untuk itu, kegemaran membaca al-Qur’an sangat dibutuhkan, 

karena hakikat mengafal al-Qur’an adalah membaca dan membaca sebanyak-

banyaknya.
67

 

Menghafal al-Qur’an merupakan ibadah yang sangat mulia. Kegiatan tersebut 

termasuk kegiatan yang terpuji. Lebih-lebih jika kegiatan tersebut dibarengi dengan niat 
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mendekatkan diri kepada Allah SWT dan sekaligus merenungi ayat-ayat-Nya, kegiatan 

ini akan menjadi ketaatan yang berpahala besar. Persiapan yang matang dengan menjaga 

etika sebelum dan ketika menghafal al-Qur’an diharapkan akan memberikan hasil yang 

sempurna. 

Dalam kegiatan mur>>aja’ah diMTs.Ma’arif Al-Mukarrom Kauman Somoroto 

Ponorogo ini antara satu siswa dengan lainnya tentunya mempunyai perbedaan, hal ini 

karena latar belakang mereka yang berbeda. Pada umumnya persiapan yang dilakukan 

oleh siswa di MTs.Ma’arif Al-Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo tersebut antara 

lain :niat yang ikhlas, mempunyai tekad yang besar dan kuat, lancar membaca al-Qur’an, 

menguasai ilmu tajwid dan istiqomah. Persiapan tersebut harus dimiliki seseorang yang 

menghafal al-Qur’an. Karena tanpa persiapan yang matang seseorang yang menghafal al-

Qur’an tidak akan berjalan sesuai apa yang diinginkan, tanpa mempunyai hafalan maka 

seseorang tidak akan bias melakukan kegiatan mur>>aja’ah. 

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Raghib As-Sirjani dalam bukunya Cara 

Cerdas Hafal al-Qur’an ada beberapa kaidah pokok yang dipersiapkan sebelum 

menghafal al-Qur’an antara lain :niat yang ikhlas, tekad yang kuat dan bulat, menguasai 

ilmu tajwid, istiqomah, pahamilah makna ayat dengan benar, berdoa, dan sering 

mengulang-ulang bacaan.
68

Jadi, persiapan yang terdapat pada siswa di MTs.Ma’arif Al-

Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo sudah tepat. Hal itu karena guna menunjang 

kelancaran dalam menghafal al-Qur’an.Dalam menghafal al-Qur’an sangat diperlukan 

persiapan yang matang agar dapat berjalan dengan baik dan benar.Selain itu, persiapan ini 

merupakan syarat yang harus dipenuhi supaya hafalan yang dilakukan bias memperoleh 

hasil yang maksimal dan memuaskan.Persiapan yang dilakukan adalah seperti teori atau 

kaidah-kaidah yang ada. 
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MTs.Ma’arif Al-Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo selalu mengulang-ulang 

dalam bermur>>aja’ah hal itu dilakukan untuk menjaga hafalan siswa serta menumbuhkan 

siswa lebih cinta terhadap al-Qur’an serta meningkatkan penguasaan materi Qur’an 

hadits siswa. 

Di dalam bukunya Abdul Aziz AbdurRa’uf, Al Hafidz Anda pun Bisa Menjadi Hafidz 

al-Qur’an dijelaskan bahwa memur>>aja’ah atau mengulang-ulang hafalan harus dipahami 

sebagai satu paket yang tidak terpisahkan dari kegiatan menghafal. Artinya siapa saja 

yang siap menghafal maka harus siap mengulang-ulang hafalannya. Sehingga tidak 

menjadi mantan penghafal.
69

oleh karena itu pihak lembaga sekolah MTs.Ma’arif Al-

Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo menerapkan  memur>>aja’ah untuk menumbuhkan 

dan memaksimalkandari kegiatan menghafal dari berbagai macam karakter peserta didik 

yang berbeda-beda. langkah-langkah bermuraja’ah : 

   hafalkan ayat 1 sampai lancar, lakukan sampai ayat 5. kemudian hafalkan secara 

berurut ayat 1 sampai dengan ayat 5. ikatlah ayat 1 sampai ayat 5 dengan mengulang-

ulangnya bersama-sama sampai lancar. gerak-gerakan jari-jari tangan anda sesuai dengan 

ayat yang sedang di hafal. bila menghafal ayat 1 gerakkan ibu jari, ayat 2 gerakan jari 

telunjuk, ayat 3 gerakkan jari tengah, ayat 4 gerakkan jari manis dan ayat 5 gerakkan jari 

kelingking. kemudian hafalkan ayat 6 sampai 10 sambil menggerak-gerakkan jari-jari 

tangan kiri sama seperti yang dilakukan oleh tangan kanan. ulang-ulang ayat 6 sampai 10 

dengan sambil menggerak-gerakkan jari sesuai dengan nomor ayat yang dihafalkan. 

lakukan sampai lancar. 

Melalui kegiatan mur>>aja’ah dalam meningkatkan penguasaan materi Qur’an hadits 

yang saatini sudah menjadi kegiatan yang wajib diikuti oleh semuasiswa di MTs.Ma’arif 

Al-Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo. Karena dengan diterapkannya kegiatan 
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tersebut merupakan salah satuvisi dari lembaga tersebut yaitu, membentuk peserta didik 

yang Beriman, Bertaqwa, Berilmu Pengetahuan dan Berakhlakul karimah. 

Dalam pelaksanaan menghafal, yakni menggunakan system mur>>aja’ah.Sesuai 

menghafal siswa. Namun realitanya, tidak semua siswa menghafal sama dengan 

temannya, akan tetapi terdapat beberapa siswa yang mampu menghafal lebih banyak dari 

siswa satu dengan siswa lainnya. Sehingga siswa mempunyai hafalan yang baik dan 

benar. Di dalam menerapkan kegiatan mur>>aja’ah maka hafalan siswa akan tetap terjaga 

dan selalu istiqomah dalam memur>>aja’ah hafalan baru maupun hafalan lama. 

Dalam pelaksanaan muraja’ah di Mts Ma’arif Al-Mukarrom ini dilakukan seminggu 5 

kali.Dalam kegiatan memuraja’ah di Mts Ma’arif Al-Mukarrom Kauman Somoroto 

ponorogo ini sangat memperhatikan memahami makna ayat yang benar, menguasai ilmu 

tajwid yang benar, dan selalu mengulang-ulang bacaannya. 

Memahami makna-makna ayat yang dihafal tentuakan memudahkan proses 

penghafalan. Sepertiitu juga menghafal surah-surah.Oang yang berniat menghafalkan al-

Qur’an harus merujuk kitab tafsir sederhana, agar membantu dalam memahami makna-

makna ayat dengan cepat tanpa bertele-tele. Membaca al-Qur’an dengan benar penting 

bagi yang membaca tak semua orang yang mengerti bahasaArab  biasa membaca al-

Qur’an dengan benar. Karena membaca al-Qur’an ada kaidah-kaidahnya sendiri yang 

hanya di terapkanuntuk Qur’an saja. 

Allah menginginkan kita semua untuk membaca al-Qur’an seperti yang dibaca 

Rasulullah.Nabi membacakan al-Qur’an untuk kita seperti yang beliau dengar dari jibril, 

para sahabatnya membacanya seperti yang mereka dengar dari Rasulullah. Ilmu agung ini 

terus diwariskan dari generasi kegenerasi hingga sampai kepada kita, dan insya Allah 

akan tetap terjaga hingga hari kiamat. Membaca al-Qur’an dengan tajwid akan 



 

 

memuahkan proses hafalan, karena lantunan khusus al-Qur’an akan tertanam kuat di 

hati.
70

 

     An-Nawawi menjelaskan, “ orang yang mahir membaca al-Qur’an adalah orang 

yang menghafal dengan pandai dan sempurna. Safarah di siniadalah para utusan, bisa 

malaikat atau pun dari bangsa manusia, keduanya sama-sama mulia. Perlu disampaikan, 

mempelajari kaidah-kaidah tajwid harus dengan cara talaqqi( belajar secara face to face ) 

dari seorang penghafal al-Qur’an yang menguasai kaidah-kaidah tilawah dan tajwid. 

Mustahil hanya mempelajari ilmu tilawah dan tajwid melalui kitab atau rekaman. 

Seseorang harus mendengar dari guru terlebih dahulu, setelahitubaru bisa menggunakan 

rekaman, mendengar kanbacaan al-Qur’an, membaca kitab-kitab tajwid atau media-media 

pendidikan lain. Mempelajari al-Qur’an harus mencurahkan tenaga da waktu untuk 

mempelajari kaidah-kaidah tajwid meskihal ini terasa berat, karena setiap usaha untuk 

mempelajari ilmu tajwid ini akan semakin meningkatkan pahala seorang mukmin. 

B.  Evaluasi kegiatan Mur>>aja’ah dan Penguasaan Materi Qur’an Hadits di 

MTs.Ma’arif Al-Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo. 

Evaluasi dari kegiatan mur>>aja’ah dalam meningkatkan penguasaan materi Qur’an 

hadits yang dilaksanakan di MTs.Ma’arif Al-Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo 

yaitu dengan proses menghafal dengan menggunakan kegiatan mur>>aja’ah dan lagu tartil, 

serta menekankan pada makhraj dan tajwidnya sehingga hafalan siswa akan lebih baik 

dan benar. 

Sedangkan dari beberapa kegiatan mur>>aja’ah yang dilaksanakan di MTs.Ma’arif 

Al-Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo, makahafalan siswa akan semakin terjaga, 
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lancar, baik dan benar dari segi makhraj dan tajwidnya dan siswa mampu melakukan 

ujian mur>>aja’ah dengan penuh semangat. 

Setiap niat pasti melalui proses, didalamnya proses tentunya terdapat rintangan 

yang dilalui, tidak lain halnya dengan menghafal al-Qur’an, tentunya lebih panjang proses 

dan banyak rintangan yang dijalani. Jikaniatsungguh-sungguh karena Allah SWT, maka 

Allah SWT akan memberikan jalan dan Ridlonya. Jika istiqomah dan sabar dalam 

menghafal maupun mur>>aja’ah, maka Allah SWT akan memberi jalan yang terbaik, 

sehingga hafalan akan lancar dan selalu dijaga Allah SWT. 

Adapun evaluasi yang dilakukan di MTs.Ma’arif Al-Mukarrom Kauman 

Somoroto Ponorogo. Yang pertama Setoran (memur>>aja’ah ) hafalan kepada guru dan 

Ujian Mengulang hafalan. Dalam mur>>aja’ah hafalan kepada guru diharapkan para peserta 

didik setor tepat waktu. Hal ini diupayakan supaya peserta didik cepat mempunyai 

hafalan banyak. Namun dalam realitanya, tidak seluruh siswa setor mur>>aja’ah hafalan 

kepada guru tepat pada waktunya, hal ini dikarenakan kemampuan menghafal siswa 

berbeda-beda, ada siswa yang meskipun banyak tugas sekolah ia tetap bisa setor 

mur>>aja’ah hafalan kepada guru, dan sebalikya ada siswa yang kemampuannya agak sulit.  

Menurut penulis, mengenai hafalan baru ini disesuaikan dengan kemampuan para 

sisiwa itu sendiri.Akan tetapi guru akan selalu menagih hafalan di setiapakhir semester. 

Sebagai guru tugasnya adalah memotivasi terus menerus terhadapsiswa agar siswa tetap 

mempunyai kemauan menghafal al-Qur’an. 

Yahya Abdul Fattah Az Zawawi mengatakan kepada calon penghafal al-Qur’an 

dalam bukunya metode praktis cepat hafal al-Qur’an bahwa selama anda dapat 

menemukan guru mengaji yang ahli yang bagus bacaannya, maka hal itu sangat bagus. 



 

 

Guru tersebut dapat mendengarkan bacaan anda dan membenarkan kesalahan anda serta 

mengajari anda tentang ilmu tajwid. Hal ini sangat bermanfaat bagi diri anda.
71

 

Dan evaluasi yang keduayaitu ujian mengulang hafalan. Kegiatan ujian 

mengulang hafalan dilakukan setiap 1 bulan  sekali pada jam- jam pelajaran, yang 

dilaksanakan di kelas MTs. Ma’arif Al-Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo, dimana 

siswa diharuskan mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini diharapkan dapat melihat 

kemampuan hafalan siswa selama sebulan kedepan. Kebijakan guru mengenai 

diadakannya kegiatan ujian mengulang hafalan sudah tepat untuk menjaga hafalan siswa, 

selain itu juga bisa melihat mental siswa menghafal di depan umum. 

Menurut penulis kebijakan guru mengenai diadakannya kegiatan ujian mengulang 

hafalan sudah tepat. Untuk menjaga hafalan siswa.Yahya Abdul Fattah Az Zawawi 

mengatakan kepada calon penghafal al-Qur’an dalam bukunya metode praktis cepat hafal 

al-Qur’an bahwa :  

Selama anda dapat bersikap disiplin dalam mengikuti ujian mur>>aja’ah al-Qur’an, 

maka hal itu akan sangat bagus. Anda dapat mendengarkan bacaan orang-orang di majlis 

tersebut. Anda juga dapat mengambil manfaat dari bacaan mereka. Selain itu, biasanya 

pemimpin ujian akan membenarkan bacaan muridnya apabila ada kesalahan. Dengan 

demikian, anda dapat memperoleh kedudukan yang tinggi.
72

 

 Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu  Hurairah    

bahwasannya Rasulullah saw bersabda yang artinya : 

“Tidaklah berkumpul suatu kaum di dalam suatu rumah  diantara rumah-rumah Allah, 

dan mereka membaca kitabullah (al-Qur’an ) serta saling bertadarrus membaca 

bergantian, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, dipenuhilah rahmat, 
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dikelilingi oleh para malaikat, dan diingat oleh Allah sebagai orang yang berada disisin-

Nya”. (HR. Muslim )  

Dari hasilpenelitian yang dilakukan oleh penelitian adalah ada banyak perbedaan 

pada siswa, pada kegiatan mur>>aja’ah ini. Peserta didik yang mengikuti kegiatan lebih 

paham dan memperhatikan bacaan-bacaan al-Qur’an dan mampu menghafalkan dengan 

baik dan benar. 

Dengan adanya kegiatanMur>>aja’ah dalam Meningkatkan Penguasaan Materi 

Qur’an Hadits di MTs.Ma’arif Al-Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo dapat 

mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai ibadah dan mencintai al-Qur’an serta 

menguasai materi Qur’an hadits. Walaupun banyak faktor yang mendukung dan 

menghambat dalam proses kegiatan ini. 

Menurut Mukhlisoh Zawawie dalam bukunya yang berjudul P-M3 al-Qur’an 

Pedoman membaca, mendengar, dan menghafal al-Qur’an bahwa hambatan-hambatan 

yang dihadapi oleh calon hafidz yaitu sibuk dan tidak memiliki banyak waktu, hati kurang 

jernih dan kurang focus karena problematika hidup, bosan dan malas, tidak percaya diri 

karena hafal al-Qur’an adalah anugrah Allah, lemah ingatan.
73

 

Setiap jalan menuju kebaikan mesti dipenuhi duri yang menghalangi pejalan kaki 

untuk sampai pada tujuan.Menghafal al-Qur’an merupakan aktivitas yang sangat sungguh 

mulia, baik dihadapan Allah maupun dalam pandangan manusia. 

Dapat disimpulkan bahwakegiatan Mur>>aja’ahdalam Meningkatkan Penguasaan 

Materi Qur’an Hadits di MTs.Ma’arif Al-Mukarrom Kauman Ponorogo sudah berjalan 

cukup baik,sangat berpengaruh bagi siswa yang bersungguh-sungguh dalam 

mengikutinya. Hafalan mereka akan selalu terjaga dan selalu meningkat hanya ada 
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sebagian kecil faktor yang menghambat dalam menerapkan kegiatan Mur>>aja’ah. Dan itu 

hanya didominasi oleh beberapa peserta didik saja. 

Madrasah Ma’arif Al-mukarrom memiliki tujuan untuk mengantarkan peserta 

didik menjadi manusia menumbuhkan pemahaman al-Qur’an, hafalannya kemudian 

maknanya, serta menumbuhkan keunggulan secara optimal, untuk pembenaran bacaan 

setiap ayatnya dan sebagai bekal dimasa akan mendatang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

    Berdasarkan hasil penelitian tentang “Kegiatan mur>>aja’ah dalam meningkatkan  

penguasaan materi Qur’an Hadits di MTs. Ma’arif Al-Mukarrom Kauman Somoroto 

Ponorogo” melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Kegiatan mur>>aja’ah di MTs. Ma’arif Al-Mukarrom adalah proses mengulang-ulang 

hafalan dengan niat yang ikhlas, tekad yang besar dan kuat, istiqamah dan lancar 

membaca al-Qur’an. Dalam ber mur>>aja’ah tidak merasa terbebani dan tertuntut. 

2. Evaluasi dari kegiatan mur>>aja’ah dalam meningkatkan  penguasaan materi Qur’an 

Hadits di MTs. Ma’arif Al-Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo antara lain : 

1. Dalam kegiatan memuraja’ah ini ada perbandingan atau perbedaan kondisi 

sebelum kegiatan ini dilakukan yang pertama awalnya siswa belum menguasai 

pada makraj huruf serta banyak hafalan. 

2. Sesudah kegiatan ini berjalan hasilnya banyak siswa yang mulai menguasai pada 

makraj huruf serta banyak hafalan yang mereka kuasai. 

B. Saran  

      Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh peneliti dalam 

penelitian tentang Kegiatan mur>>aja’ah dalam meningkatkan  penguasaan materi Qur’an 

Hadits di MTs. Ma’arif Al-Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo. Maka diajukan 

beberapa saran yang dapat diterapkan bagi lembaga sekolah MTs. Ma’arif Al-Mukarrom 

Kauman Somoroto Ponorogo, dari penelitian ini harapkan : 

1. Kepada Kepala Sekolah 



 

 

Hendaknya kepala sekolah mengembangkan dan meningkatkan program kegiatan 

mur>>aja’ah al-Qur’an , agar mencetak siswa ahlul Qur’an yang lancar, baik dan benar. 

2. Kepada guru 

Hendaknya guru dapat meningkatkan mutu pengajaran kepada siswa dapat 

meningkatkan kedisiplinan dalam mengajar, selain itu juga terus memotivasi siswa 

agar para santri dapat menjaga kelancaran hafalan al-Qur’an dengan sungguh-sungguh 

serta kelak menjadi siswa yang mampu mengamalkan apa yang telah didapatkanya. 

3. Kepada para siswa 

Hendaknya siswa lebih aktif lagi dalam belajar menghafal al-Qur’an, pandai 

memanfaatkan waktu dan mampu mencari solusi dari permasalahan dalam menghafal 

al-Qur’an, agar bisa diharapkan oleh semua  pihak sebagai penerus perjuangan Islam 

dan mengamalkan dan mengajarkan apa yang telah diperolehnya dalam menghafal al-

Qur’an. 

4. Bagi peneliti yang akan datang 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan refrensi untuk penelitian berikutnya yang 

berhubungan dengan penerapan kegiatan mur>>aja’ah dalam meningkatkan  penguasaan 

materi Qur’an Hadits di MTs. Ma’arif Al-Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo. 
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