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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur‟an yang secara harfiah berarti “bacaan 

sempurna” merupakan suatu nama pilihan Allah Swt 

yang sungguh tepat, karena tiada satu bacaan pun sejak 

manusia mengenal tulis-baca lima ribu tahun yang lalu 

yang dapat menandingi Al-Qur‟an Al-Karim, bacaan 

sempurna lagi mulia itu. 

Tiada bacaan semacam Al-Qur‟an yang dibaca oleh 

ratusan juta orang yang tidak mengerti artinya dan atau 

tidak dapat menulis dengan aksaranya. Bahkan dihafal 

huruf demi huruf oleh orang dewasa, remaja, dan anak-

anak. 

Tiada bacaan melebihi Al-Qur‟an dalam perhatian 

yang diperolehnya, bukan saja sejarahnya secara umum, 

tetapi ayat demi ayat, baik dari segi masa, musim, dan 

1 
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saat turunnya, sampai kepada sebab-sebab serta waktu-

waktu turunnya.
1
  

Al-Qur‟an menurut bahasa, ialah: bacaan atau 

yssang dibaca. Al-Qur‟an adalah “mashdar” yang 

diartikan dengan arti isim maf‟ul, yaitu “maqru = yang 

dibaca.” Menurut istilah ahli agama („uruf syara‟), ialah: 

“Nama bagi Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad Saw. yang ditulis dalam mushaf”. Para ahli 

ushul fiqih menetapkan bahwa Al-Qur‟an adalah nama 

bagi keseluruhan Al-Qur‟an dan nama bagi suku-

sukunya.
2
 

Al-Qur‟an adalah sumber utama ajaran Islam dan 

pedoman hidup bagi setiap muslim. Al-Qur‟an bukan 

sekedar memuat petunjuk tentang hubungan manusia 

dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia 

                                                 
1
 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur‟an: Tafsir Tematik Atas 

Pelbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 2001), 3. 
2
 Hasbi ASH-Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-

Qur‟an/Tafsir (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 16. 
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dengan sesamanya, serta manusia dengan alam 

sekitarnya. Untuk memahami ajaran Islam secara 

sempurna, diperlukan pemahaman terhadap kandungan 

Al-Qur‟an dan mengamalkannya dalam kehidupan 

sehari-hari secara sungguh-sungguh dan konsisten.
3
    

Al-Qur‟an adalah kitab suci bagi umat Islam yang 

kekal, berisi wahyu Allah Swt yang diturunkan kepada 

Nabi Muhammad Saw dengan perantara malaikat Jibril, 

dan yang membacanya bernilai ibadah dan tidak ditolak 

kebenarannya.
4
 Al-Qur‟an adalah kitab yang dikirimkan 

Tuhan untuk memberi petunjuk kepada orang yang 

berkebajikan, untuk membawa berita gembira tentang 

penyelamatan kepada orang-orang shaleh dan peringatan 

tentang azab yang kekal bagi para pelaku kejahatan.
5
 

                                                 
3
 Said Agil Husin Al Munawar, Al-Qur‟an Membangun Tradisi 

Kesalehan Hakiki (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 3.  
4
 Ahsin W. Alhafidz, Bimbingan Praktis Menghafal al-Qur‟an 

(Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 1. 
5
 Faruq Sherif, Al-Qur‟an Menurut Al-Qur‟an (Jakarta: Serambi 

Ilmu Pustaka, 2001), 59. 
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Dalam beberapa ayat Al-Qur‟an memperkenalkan 

dirinya sebagai al-kitab (buku),
6
 al-dzikir (peringatan),

7
 

hudan (petunjuk),
8
 al-Furqan (pembeda antara yang baik 

dan yang buruk),
9
 mau‟idlah (nasehat).

10
  

Karakteristik atau keistimewaan Al-Qur‟an adalah 

Kitab Allah Swt. yang mengandung firman-firman-Nya, 

yang diberikan kepada penutup para Rasul dan Nabi-

Nya, yaitu Muhammad Saw. 

Al-Qur‟an seratus persen berasal dari Allah Swt. 

baik secara lafal maupun makna. Diwahyukan oleh Allah 

Swt. kepada Rasul dan Nabi-Nya Muhammad Saw. 

melalui wahyu al-jaliyy „wahyu yang jelas‟. Yaitu, 

dengan turunnya malaikat utusan Allah Swt. Jibril a.s. 

untuk menyampaikan wahyu-Nya kepada Rasulullah 

Saw.  

                                                 
6
 Al-Qur‟an, 2:2. 

7
 Al-Qur‟an, 15:6. 

8
 Al-Qur‟an, 2:185. 

9
 Al-Qur‟an, 10:57. 

10
 Al-Qur‟an, 25:1. 
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Allah Swt berfirman: 

                

       

Artinya: “Alif laam raa, (inilah) suatu kitab yang 

ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan 

secara terperinci, yang diturunkan dari sisi (Allah) yang 

Maha Bijaksana lagi Maha tahu,”(QS. Hud:1). 

 

Allah menurunkannya secara berangsur-angsur, 

sesuai dengan kejadian yang berlangsung. Sehingga ia 

menjadi lebih melekat dalam hati, lebih dipahami oleh 

akal manusia, menuntaskan masalah-masalah dengan 

ayat-ayat Allah Swt. memberikan jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan, juga untuk menguatkan hati 

Rasulullah Saw. dalam menghadapi cobaan dan kesulitan 

yang dialami oleh beliau dan para sahabat.
11

 Diantara 

karakteristik Al-Qur‟an lainnya adalah ia merupakan 

kitab suci yang terpelihara keasliannya. Dan Allah Swt 

                                                 
11

 Yusuf Al-Qardhawi, Berinteraksi dengan Al-Qur‟an (Jakarta: 

Gema Insani, 1999), 25-26. 
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sendiri yang menjamin pemeliharaannya, serta tidak 

membebankan hal itu kepada seorangpun.
12

  

Membaca Al-Qur‟an merupakan pekerjaan yang 

utama yang mempunyai berbagai keistimewaan dan 

keutamaan.
13

 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 dan 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.
14

  

Firman Allah Swt QS. Al-Hijr: 9: 

               

                                                 
12

 Ibid., 39. 
13

 Majid Khan, Praktikum Qira‟at (Jakarta: Amzah, 2007), 66.  
14

 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur‟an, 3. 
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Artinya: “Sesungguhnya Kami-lah yang 

menurunkan Al-Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-

benar memeliharanya.” (QS. Al-Hijr: 9). 

 

Ayat ini merupakan garansi dari Allah Swt. bahwa 

Dia akan menjaga Al-Qur‟an. Salah satu bentuk 

realisasinya adalah Allah Swt. mempersiapkan 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 masyarakat Islam.
15

  

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 

                                                 
15

 Nur Faizin Muhith, Semua Bisa Hafal Al-Qur‟an (Banyuanyar 

Surakarta: alQudwah, 2013), 13. 
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membaca Al-Qur‟an di dalamnya seperti kuburan atau 

rumah yang tidak ada berkatnya. Dalam shalat juga, yang 

mengimami 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.
16

 

Sejak Al-Qur‟an diturunkan hingga kini banyak 

orang yang menghafal Al-Qur‟an. Dalam belajar 

menghafal Al-Qur‟an tidak bisa disangkal lagi bahwa 

metode mempunyai peranan penting, sehingga bisa 

membantu untuk menentukan keberhasilan balajar Al-

Qur‟an. Jadi salah satu upaya untuk menjaga kelestarian 

Al-Qur‟an adalah dengan menghafalkannya, karena 

memelihara kesucian dengan menghafalkannya adalah 

                                                 
16

 Mukhlisoh Zawawie, P-M3 Al-Qur‟an Pedoman Membaca, 

Mendengar, dan Menghafal Al-Qur‟an (Solo:Tinta Medina, 2011), 34. 
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pekerjaan yang terpuji dan amal yang mulia, yang sangat 

dianjurkan Rasulullah.
17

 

Begitu istimewahnya para penghafal Al-Qur‟an, 

yang mendorong para umat manusia menginginkan 

dirinya mampu untuk menghafal Al-Qur‟an. Oleh karena 

itu banyak lembaga-lembaga yang menyelenggarakan 

pendidikan Agama Islam, khususnya dalam pendidikan 

agama seperti Madrasah Diniyah, TPA, atau Pondok 

Pesantren. Khusus untuk pembelajaran Al-Qur‟an dari 

setiap masing-masing lembaga tentu memiliki teknik-

teknik tertentu yang hendak diterapkan bagi murid-

muridnya atau santrinya, begitu pula dengan Pondok 

Pesantren Alam Qur‟an Ponorogo yang saya teliti. 

Berdasarkan penjajakan awal lapangan di Pondok 

Pesasntren Alam Qur‟an Ponorogo, santri-santri yang ada 

di Pondok Pesantren Alam Qur‟an terdiri dari santri putra 

                                                 
17

 Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur‟an, Beberapa Aspek Ilmiah 

Tentang Qur‟an (Jakarta:Litera Antarnusa, 1986), 137. 



10 

 

saja, dengan jumlah penerimaan santri maksimal 60 

santri pertahun. Setiap tahunnya yang daftar sering lebih 

dari target yang ditentukan. Untuk masuk ke Pondok 

Pesantren Alam Qur‟an itu sendiri harus memenuhi 

kriteria yang sudah ditentukan oleh pengasuh atau 

peraturan pondok tersebut, karena di Pondok Pesantren 

Alam Qur‟an itu santrinya dibiayai penuh oleh Pondok 

(bebas biaya). Dalam pembelajaran Tahfidzul Qur‟an di 

Pondok Pesantren Alam Qur‟an menggunakan Metode 

Tadabbur. Tadabbur adalah usaha memahami sesuatu, 

bahkan sampai pada akhir atau sisi terjauh ataupun juga 

memahami sesuatu yang ditimbulkan oleh obyek yang 

ditadabburi tersebut secara berulang-ulang.
18

  

Tadabbur berarti merenungkan, menghayati dan 

memikirkan. Maka Metode Tadabbur ialah memahami, 

menghayati dan memikirkan setiap kata dan setiap ayat 

                                                 
18

 Husai Ibn Muhammad al-Damighany, Qamus Al-Qur‟an 

(Bairut: Dar al-„Ilmi al-Malayin, 1983), 172. 
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Al-Qur‟an, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Naas 

dengan memanfaatkan kecerdasan hati/jantung dan otak. 

Sebab itu, seindah apapun susunan ayat-ayat Al-Qur‟an 

dan sebesar apapun mukjizat Al-Qur‟an, tanpa 

mentadabburkan ayat-ayatnya, maka kita akan sulit 

memahami dan menerima pesan-pesannya untuk 

diimplemintasikan dalam kehidupan. Sedangkan iman 

kita pada Al-Qur‟an tidak akan bermanfaat atau tidak sah 

jika Al-Qur‟an itu tidak diamalkan dalam kehidupan di 

dunia.
19

 

Maka atas dasar latar belakang masalah di atas, 

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 

judul “PENERAPAN METODE TADABBUR 

DALAM PEMBELAJARAN TAHFIDZUL QUR’AN 

DI PONDOK PESANTREN ALAM QUR’AN 

PONOROGO”. 

                                                 
19

https://kon-taq.blogspot.com/2014/01/metode-tadabbur-al-

quran.html?m=1. 

https://kon-taq.blogspot.com/2014/01/metode-tadabbur-al-quran.html?m
https://kon-taq.blogspot.com/2014/01/metode-tadabbur-al-quran.html?m
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B. Fokus Penelitian  

Penelitian ini difokuskan untuk membahas 

mengenai Penerapan Metode Tadabbur dalam 

Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an di Pondok Pesantren 

Alam Qur‟an Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

 

C. Rumusan Masalah 

1) Apa latar belakang Penerapan Metode Tadabbur 

dalam Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an di Pondok 

Pesantren Alam Qur‟an Ponorogo? 

2) Bagaimana Penerapan Metode Tadabbur dalam 

Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an di Pondok Pesantren 

Alam Qur‟an Ponorogo? 

3) Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat 

Penerapan Metode Tadabbur dalam Pembelajaran 

Tahfidzul Qur‟an di Pondok Pesantren Alam Qur‟an 

Ponorogo? 
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D. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui latar belakang pemilihan 

Penerapan Metode Tadabbur dalam Pembelajaran 

Tahfidzul Qur‟an di Pondok Pesantren Alam Qur‟an 

Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui Bagaimana Penerapan Metode 

Tadabbur dalam Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an di 

Pondok Pesantren Alam Qur‟an Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui apa saja faktor yang Mendukung 

dan Menghambat Penerapan Metode Tadabbur 

dalam Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an di Pondok 

Pesantren Alam Qur‟an Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian 

ini adalah sekurang-kurangnya ada dua aspek: 
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1) Secara Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

wacana pengembangan Penerapan Metode Tadabbur 

dalam Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an di Pondok 

Pesantren Alam Qur‟an Ponorogo. 

2) Secara Praktis  

a. Bagi guru, sebagai pedoman untuk 

meningkatkan hafalan Al-Qur‟an bagi santri 

Pondok Pesantren Alam Qur‟an. 

b. Bagi siswa, sebagai pijakan untuk lebih paham 

dan lebih mudah dalam menghafal Al-Qur‟an. 

c. Bagi peneliti, agar menambah wawasan dan 

keterampilan dalam bidang penelitian dengan 

melalui Metode Tadabbur. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan digunakan untuk 

mempermudah dan memberikan gambaran terhadap 

maksud yang terkandung dalam proposal ini, untuk 

memudahkan penyusunan proposal ini dibagi menjadi 

beberapa bab yang dilengkapi dengan pembahasan-

pembahasan yang dipaparkan secara sistematis, yaitu: 

Bab pertama. Dalam bab ini berisi tinjauan secara 

global permasalahan yang dibahas, yang meliputi: latar 

belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Beb kedua. Membahas tentang telaah penelitian 

terdahulu dan kajian teori tentang Penerapan Metode 

Tadabbur dalam Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an di 

Pondok Pesantren Alam Qur‟an Ponorogo.  
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Bab ketiga. Membahas tentang metodelogi 

penelitian yang tetdiri dari 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. Merupakan pemaparan dari hasil 

penelitian yang terdiri dari latar belakang objek 

penelitian yang meliputi: gambaran umum lokasi 

penelitian yang terdiri dari sejarah berdirinya Pondok 

Pesantren Alam Qur‟an Ponorogo, Visi dan Misi, 

keadaan siswa, sarana dan prasarana, kegiatan sehari-

hari, dan gambaran khusus lokasi penelitian tentang 

Penerapan Metode Tadabbur dalam Pembelajaran 

Tahfidzul Qur‟an di Pondok Pesantren Alam Qur‟an 

Ponorogo. 
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Bab kelima. Merupakan hasil analisis masalah yang 

meliputi analisis tentang: 

1. Latar belakang pemilihan Penerapan Metode 

Tadabbur dalam Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an di 

Pondok Pesantren Alam Qur‟an Ponorogo? 

2. Bagaimana Penerapan Metode Tadabbur dalam 

Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an di Pondok Pesantren 

Alam Qur‟an Ponorogo? 

3. Faktor yang Mendukung dan Menghambat 

Penerapan Metode Tadabbur dalam Pembelajaran 

Tahfidzul Qur‟an di Pondok Pesantren Alam Qur‟an 

Ponorogo? 

Bab keenam. Merupakan titik akhir dari 

pembahasan yaitu penutup yang berisikan kesimpulan 

dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PEN ELITIAN TERDAHULU DAN 

ATAU KAJIAN TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Sebagai telaah pustaka, penulis melihat pada 

beberapa hasil karya terdahulu yang relevan dengan 

kajian penelitian ini, adapun hasil karya tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Pertama, Skripsi karya Ahmad Rony Suryo 

Widagda, Tahun 2009, yang berjudul “Studi Metode 

Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an Kelas III di SDIT 

Salsabila Jetis Bantul Yogyakarta”. Skripsi tersebut 

menjelaskan bahwa Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an di 

SDIT Salsabila Jetis Bantul Yogyakarta ialah: bertujuan 

supaya siswa hafal seluruh surat dalam juz 30, 29, dan 28 

saja. Sebab anak-anak SDIT Salsabila Jetis Bantul 

Yogyakarta mempunyai misi untuk mempersiapkan 

18 
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murid-muridnya menuju ke jenjang penghafalan Al-

Qur‟an secara keseluruhan. Pembelajarannya adalah 

Tahfidz dan Takrir. 

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa penelitian yang akan dilakukan 

penulis memiliki perbedaan dengan penelitian di atas. 

Adapun penelitian yang dilakukan oleh saudara Ahmad 

Rony Suryo Widagda tentang Studi Metode 

Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an Kelas III di SDIT 

Salsabila Jetis Bantul Yogyakarta”. Sedangkan penelitian 

yang penulis teliti sekarang adalah Penerapan Metode 

Tadabbur dalam Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an di 

Pondok Pesantren Alam Qur‟an Ponorogo tingkat MTs 

yang menekankan pada penghafalan disertai pemahaman. 

Kedua, Skripsi Mi‟roju Sholikah, Tahun 2015, 

yang berjudul “Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an di Rumah 

Tahfidz Sundul Langit Desa Sundul, Kecamatan Parang, 
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Kabupaten Magetan” skripsi tersebut memfokuskan 

penelitian pada Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an di 

Rumah Tahfidz Sundul Langit Desa Sundul, Kecamatan 

Parang, Kabupaten Magetan. Persiapan pembelajaran 

Tahfidzul Qur‟an di Rumah Tahfidz Sundul Langit yaitu 

dengan cara menumbuhkan minat dan kemauan santri 

supaya mau menghafal Al-Qur‟an. Dengan menjelaskan 

keutamaan-keutamaan bagi orang yang menghafal Al-

Qur‟an kepada santri. Proses Pembelajaran Tahfidzul 

Qur‟an di Rumah Tahfidz Sundul Langit, menghafal Al-

Qur‟an dengan Metode Wahdah bagi santri yang sudah 

mampu membaca Al-Qur‟an dengan benar, dan Metode 

Jami‟ yaitu menghafal bersama-sama. Sedangkan 

penelitian yang penulis teliti sekarang adalah Penerapan 

Metode Tadabbur dalam Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an 

di Pondok pesantren Alam Qur‟an Ponorogo yang 

menekankan pada penghafalan disertai pemahaman.  
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Ketiga, Untuk yang selanjutnya Skripsi dari Ulum 

Erfiana,  Tahun 2015, yang berjudul, ”Implementasi 

Program Tahsin Pada Tilawah Dan Tahfidz Al-Qur‟an di 

Pondok Pesantren Darul Taqwa Putri Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2014/2015”. Skripsi tersebut memfokuskan 

penelitian pada Implementasi Program Tahsin Pada 

Tilawah Dan Tahfidz Al-Qur‟an di Pondok Pesantren 

Darul Taqwa Putri Ponorogo. Bahwa Penerapan Program 

Tahsin pada Tilawah dan Tahfidz Al-Qur‟an  diadakan 

untuk memperbaiki kualitas bacaan Al-Qur‟an para santri 

yang masih rendah. Program ini dilaksanakan dengan 

harapan agar para santri memiliki kualitas dan mutu 

membaca dan menghafal Al-Qur‟an lebih baik dari 

sebelumnya. Adanya peraturan dari Jaringan Sekolah  

Islam Terpadu (JSIT) Nasional yang menganjurkan 

lembaga-lembaga di bawah naungannya untuk 

mengedepankan pendidikan Al-Qur‟an. 
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B. Kajian Teori 

1. Menghafal Al-Qur’an 

a. Pengertian Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an adalah kalam Allah yang tiada 

tandingannya (mukjizat), diturunkan kepada Nabi 

Muhammad Saw, penutup para Nabi dan Rasul 

dengan perantara Malaikat Jibril as, dimulai dengan 

surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-

Nash, dan ditulis dalam mushaf-mushaf yang 

disampaikan kepada kita secara mutawatir (oleh 

orang banyak), serta mempelajarinya merupakan 

suatu ibadah.
20

 

“Qur‟an” menurut bahasa berarti “bacaan”. 

Di dalam Al-Qur‟an sendiri ada pemakaian kata 

“Qur‟an” dalam arti demikian sebagai tersebut 

dalam ayat 17, 18 surat (75) Al-Qiyaamah: 
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 Muhammad Ali Ash Shaabuuniy, Studi Ilmu Al-Qur‟an 

(Bandung: Pustaka Setia, 1998), 15. 



23 

 

                     

         

Artinya: “Sesungguhnya atas tanggungan 

kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan 

(membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami 

telah selesai membacakannya Maka ikutilah 

bacaannya itu.” 

 

Kemudian dipakai kata “Qur‟an”  itu untuk 

Al-Qur‟an yang dikenal sekarang ini. Adapun 

definisi Al-Qur‟an ialah: Kalam Allah Swt yang 

merupakan mu‟jizat yang diturunkan (diwahyukan) 

kepada Nabi Muhammad Saw dan membacanya 

adalah ibadah.
21

   

Ulama berbeda pendapat tentang pengertian 

Al-Qur‟an secara etimologi. Al-Asy‟ari 

menyatakan bahwa kata Al-Qur‟an berasal dari 

kata Qarana  yang berarti saling berkaitan dan 

                                                 
21

 Zainal Abidin, Seluk-Beluk Al-Qur‟an (Jakarta: Renika Cipta, 

1992), 1. 
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berhubungan. Dinamakan demikian, karena surah-

surah dan ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-

Qur‟an saling berkaitan antara satu dengan yang 

lain. Az-Zajjaj dan Al-Lihyani berpendapat bahwa 

kata Al-Qur‟an berasal dari kata Qara‟a. Hanya 

saja keduanya berbeda pendapat dalam memahami 

arti kata tersebut. Az-Zajjaj berkata bahwa kata 

Qara‟a berarti menghimpun, sedangkan Al-Lihyani 

berpendapat bahwa kata Qara‟a yang menjadi akar 

kata Al-Qur‟an berarti membaca. Namun Imam 

Syafi‟i mempunyai pendapat lain bahwa kata “Al-

Qur‟an” bukan berasal dari kata manapun, tetapi ia 

merupakan nama yang sudah ditentukan oleh Allah 

untuk sebuah kitab yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad Saw. sebuah nama menurutnya tidak 

perlu dilihat lagi dari mana kata itu berasal.
22
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 Ahmad Thib Raya dan Siti Musdah Mulia, Menyalami Seluk 
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b. Pengertian Menghafal Al-Qur‟an 

Dalam bahasa Indonesia menghafal berasal 

dari kata hafal yang berarti telah masuk dalam 

ingatan dan dapat mengungkapkan di luar kepala, 

sehingga berusaha meresapkan ke dalam pikiran 

agar selalu diingat.
23

 

Sedangkan dalam bahasa Arab menghafal 

berasal dari kata hifz bentuk mashdar dari kata 

hafiza-yahfazu, dalam praktisnya berarti membaca 

dengan lisan sehingga menimbulkan ingatan dalam 

pikiran dan meresap masuk dalam hati untuk 

diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
24

 

Menghafal Al-Qur‟an adalah wajib kifayah 

bagi umat Islam. Ini berarti bahwa orang yang 

menghafalnya tidak boleh kurang dari jumlah 

                                                                                                   
Beluk Ibadah dalam Islam (Jakarta: Prenada Media, 2003), 55-56. 
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mutawatir sehingga tidak akan mengalami 

pemalsuan dan pengubahan. Jika kewajiban ini 

telah dilaksanakan oleh sejumlah orang (yang 

mencapai mutawatir) maka gugurlah kewajiban 

tersebut dari yang lainnya, jika belum maka 

berdosalah semua umat Islam. Demikian pula 

mengajarkannya adalah wajib kifayah dan 

merupakan ibadah yang paling utama. Di dalam 

hadis shahih disebutkan: 

Artinya: “orang yang paling baik diantara 

kamu ialah yang mempelajari Al-Qur‟an dan 

mengajarkannya”. (HR. Bukhari, Turmudzi, 

Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah). 

 

Membaca dari hafalan nampaknya bukan 

merupakan syarat dalam proses belajar mengajar 

ini, tetapi cukup sekalipun dari mushaf.
25

 

                                                 
25

 Zainal Abidin, Seluk-Beluk Al-Qur‟an (Jakarta: Renika Cipta, 
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Ayat-ayat Al-Qur‟an mengandung keindahan 

dan kemudahan untuk dihafal bagi mereka yang 

ingin menghafalnya dan menyimpannya di dalam 

hati.  

Kita melihat ribuan, bahkan puluhan ribu 

kaum muslimin yang menghafal Al-Qur‟an dan 

mayoritas dari mereka adalah anak-anak yang 

belum menginjak usia balig. Dalam usia yang 

masih belia itu, mereka tidak mengetahui nilai kitab 

suci. Namun, penghafal Al-Qur‟an yang terbanyak 

adalah dari golongan usia mereka.
26

 

c. Kaidah-Kaidah Menghafal Al-Qur‟an 

1) Ikhlas 

Ikhlas merupakan tujuan pokok dari 

berbagai macam ibadah. Ia merupakan salah 
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satu dari dua rukun yang menjadi dasar 

diterimanya sebuah ibadah. 

Allah Swt. berfirman: 

               

                 

                    

  
Artinya: “Katakanlah: Sesungguhnya aku 

ini manusia biasa seperti kamu, yang 

diwahyukan kepadaku: "Bahwa Sesungguhnya 

Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". 

Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan 

Tuhannya, Maka hendaklah ia mengerjakan 

amal yang shaleh dan janganlah ia 

mempersekutukan seorangpun dalam beribadat 

kepada Tuhannya". (QS. Al-Kahfi: 110). 

 

Barang siapa yang ingin dimuliakan Allah 

dengan menghafal Al-Qur‟an, maka ia harus 

niatkan untuk mencari keridhaan Allah, tanpa 
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punya tujuan lainnya, seperti mencari 

keuntungan material atau immaterial.
27

  

2) Memperbaiki Ucapan dan Bacaan 

Bagian ini merupakan rukun kedua dari 

beberapa rukun diterimanya perbuatan, yakni 

dasar kebenaran suatu perbuatan dan 

kesesuaiannya dengan sunnah (syariat). Barang 

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

harus mempelajarinya dari guru yang 

menguasainya dengan baik, tidak cukup hanya 

bersandar kepada dirinya saja. Karakteristik 

yang paling penting dari Al-Qur‟an adalah ia 

tidak dipelajari kecuali dari ahlinya. Dalil yang 

dipakai dalam hal ini adalah bahwa Rasulullah 

Saw. mempelajarinya dari Jibril, dan para 

sahabat mempelajarinya dari Rasulullah Saw., 
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begitu seterusnya sampai kepada kita (dalam 

keadaan terjaga dari segala perubahan, 

penggantian, dan pengurangan). 

3) Penentuan Ukuran Hafalan Harian 

Berpegang pada kaidah ini, maka kita bisa 

mempermudah penghafalan Al-Qur‟an. Ia 

menghadirkan sejenis komitmen harian bagi 

orang yang ingin menghafal Al-Qur‟an. Lalu, ia 

mengkhususkan sejumlah ayat untuk dihafal 

setiap hari, satu atau dua halaman. Kami di sini 

mengusulkan untuk berpegang pada metode 

Rasulullah Saw. dalam sabdanya, “Ambillah 

suatu perbuatan yang kamu sanggup 

menjalankannya, karena Allah tidak pernah 

bosan sampai kamu yang bosan. Perbuatan yang 

paling dicintai Allah adalah perbuatan yang 

dilakukan secara rutin oleh pelakunya, meskipun 
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itu sedikit.” Hadits riwayat Bukhari dan 

Muslim). Sebagaimana perkataan mereka, “ 

Sedikit yang rutin lebih baik dari pada banyak 

namun terhenti.” 
28

     

4) Memperkuat Hafalan yang Telah Dilakukan 

Sebelum Pindah Pada Halaman Lain 

Seseorang yang mulai menghafal Al-

Qur‟an tidak sepantasnya berpindah pada 

hafalan baru sebelum memperkuat hafalan yang 

telah ia lakukan sebelumnya secara sempurna. 

Salah satu hal yang dapat membantu 

memecahkan masalah ini adalah mengulang 

hafalan tersebut disetiap ada waktu longgar, 

kapan pun itu, seperti pengulangan hafalan 

diwaktu shalat wajib dan sunnah, waktu 

menunggu shalat, dan lain sebagainya. Semua 
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itu akan membantu memperkuat hafalan yang 

telah dilakukan. 

5) Memakai Satu Mushaf yang Digunakan untuk 

Menghafal 

Kaidah ini merupakan kaidah yang 

membantu penghafalan Al-Qur‟an. 

Penjelasannya bahwa manusia menghafal 

dengan melihat sama halnya menghafal dengan 

mendengar. Posisi-posisi ayat dalam mushaf 

akan tergambar dalam benak penghafal, sebab 

seringnya membaca dan melihat pada mushaf. 

Oleh karena itu, jika seseorang penghafal ada 

yang mengganti mushafnya, maka hal itu bisa 

menyebabkan kekacauan pikiran. Berpengang 

pada satu mushaf saja adalah yang paling baik. 

Untuk itu, maka mushaf yang paling diutamakan 

adalah “mushaf penghafal” yang halaman-
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halamannya dimulai dengan ayat dan diakhiri 

dengan ayat pula.
29

    

6) Menyertai Hafalan dengan Pemahaman 

Di antara yang membantu penghafal 

dalam menghafal Al-Qur‟an adalah memahami 

ayat-ayat yang dihafalnya serta mengetahui 

keterkaitan antara sebagaian ayat satu dengan 

ayat lainnya. Di sini, yang harus diperhatikan 

adalah keterkaitan antara penghafalan dan 

pemahaman secara bersama-sama. Salah satunya 

menyempurnakan yang lain dan 

memperkuatnya, di samping tidak bisa 

dipisahkan oleh keadaan apa pun.
30

  

7) Mengikat Awal Surat dengan Akhir Surat 

Setelah selesai melakukan penghafalan 

surat secara utuh, yang paling baik bagi seorang 
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penghafal adalah jangan beralih dulu kepada 

surat lain kecuali jika telah dilakukan pengikatan 

(pengaitan) antara awal surat yang dihafal 

dengan akhir surat. Dengan demikian, 

penghafalan setiap surat membentuk satu 

kesatuan yang terhubung dan kuat, yang tidak 

terpisah. 

8) Mengikat Hafalan dengan Mengulang dan 

Mengkajinya Bersama-sama 

Kaidah ini sangat penting. Karena, bagi 

seorang yang diberikan hidayah untuk 

menghafal Al-Qur‟an, maka ia harus 

mengikatnya dengan mengulang-ulang hafalan 

dan mengkajinya bersama-sama secara terus 

menerus. Diutamakan untuk melakukan 

pengulangan hafalan dengan penghafalan yang 

lain karena dalam hal itu terkadang banyak 
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kebaikan, di satu sisi membantu memperkuat 

hafalan, dan di sisi lain membantu memperbaiki 

hafalan yang dilakukan dengan cara yang salah. 

Ketekunan mengkaji secara bersama ini akan 

mempermudah pengulangan yang 

berkesinambungan, disamping lantaran sebab 

manusia biasanya akan semangat jika disertakan 

dengan yang lain ketimbang dengan dirinya 

sendiri.
31

 

Allah Swt. berfirman: 

         

 Artinya: “Kami akan membantumu 

dengan saudaramu.....” (QS. Al-Qasahash: 35). 

 

Pengkhususan wirid harian untuk 

mengulang hafalan adalah satu hal yang sangat 

penting dan bermanfaat di sini. Adalah jelas 

buat anda, wahai saudaraku, bahwa Al-Qur‟an 
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berada dalam timbangan yang sama antara 

kemudahan yang Allah berikan untuk menghafal 

dan kemudahan untuk lepas dan lupa dari 

khafalan itu, jika seorang penghafal Al-Qur‟an 

tidak mengikatnya dengan mengulang-ulangi 

kembali hafalannya. Menjadi benarlah perkataan 

Rasulullah Saw. yang berbunyi, “Ikatlah Al-

Qur‟an ini. Demi Allah yang jiwa Muhammad 

ada dalam kekuasaan-Nya, ia sesungguhnya 

lebih cepat lepas ketimbang unta yang diikat.” 

(Hadits riwayat Bukhari dan Muslim).
32

  

d. Hambatan-Hambatan Menghafal Al-Qur‟an 

Ada sebagian sebab yang mencegah 

penghafalan dan membantu melupakan Al-Qur‟an 

(dan aku berlindung darinya). Orang yang ingin 

menghafal Al-Qur‟an harus menyadari hal itu dan 
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menjauhinya. Berikut adalah beberapa hambtan-

hambatan yang menonjol: 

1) Banyak dosa dan maksiat. Karena, hal itu 

membuat seorang hamba lupa pada Al-Qur‟an 

dan melupakan dirinya pula, serta membutakan 

hatinya dari ingat Allah Swt. serta dari membaca 

dan menghafal Al-Qur‟an. 

2) Tidak senantiasa mengikuti, mengulang-ulang, 

dan memperdengarkan hafalan Al-Qur‟an-nya. 

3) Perhatian yang lebih pada urusan-urusan dunia 

menjadikan hati terikat dengannya, dan pada 

gilirannya hati menjadi keras, sehingga tidak 

bisa menghafal dengan mudah. 

4) Menghafal banyak ayat pada waktu yang singkat 

dan pindah ke selainnya sebelum menguasainya 

dengan baik. 
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5) Semangat yang tinggi untuk menghafal di 

permulaan membuatnya menghafal banyak ayat 

tanpa menguasainya dengan baik, kemudian 

ketika ia merasakan dirinya tidak menguasainya 

dengan baik, ia pun malas menghafal dan 

meninggalkannya.
33

 

e. Keutamaan Menghafal Al-Qur‟an 

Banyak hadits Rasulullah Saw. yang 

mendorong untuk menghafal Al-Qur‟an atau 

membacanya di luar kepala, sehingga hati seorang 

individu muslim tidak kosong dari sesuatu bagian 

dari kitab Allah Swt. Seperti dalam hadits yang 

diriwayatkan oleh Ibnu Abbas secara marfu‟, 

ُِْت  ٍْ ٌء ِمَن اْلقُْش آ ِن كاَ ْلبَ ٍْ َجْى فِِه َش َُْس فِ ٌْ لَ اِ نَّ الَِّز 

 اْلَخْش بِ 
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Artinya: orang yang tidak mempunyai 

hafalan Al-Qur‟an sedikutpun adalah seperti 

rumah kumuh yang mau runtuh.” 

 

Dan, Rasulullah Saw. memberikan 

penghormatan kepada orang-orang yang 

mempunyai keahlian dalam membaca Al-Qur‟an 

dan menghafalnya, memberitahukan kedudukan 

mereka, dan mengedepankan mereka dibandingkan 

orang lain. 

Abi Huraira r.a. mengatakan bahwa 

Rasulullah Saw. mengutus satu utusan yang terdiri 

dari beberapa orang. Kemudian Rasulullah Saw. 

mengecek kemampuan membaca dan hafalan Al-

Qur‟an mereka. Setiap laki-laki ditanyakan 

seberapa banyak hafalan Al-Qur‟an mererka. 

Kemudian, yang paling muda ditanya oleh 

Rasulullah Saw., “Berapa banyak Al-Qur‟an yang 

telah engkau hafal?” Ia menjawab, “Aku telah hafal 
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surat ini dan surat ini, serta surat al-Baqarah.” 

Rasulullah Saw. kembali bertanya, “Apakah 

engkau hafal surat al-Baqarah?” Ia menjawab, 

“Betul.”  Rasulullah Saw bersabda, ”Pergilah, dan 

engkau menjadi ketua rombongan itu.” Salah 

seorang dari kalangan mereka yang terhormat 

berkata, “Demi Allah, aku tidak mempelajari dan 

menghafal surat al-Baqarah semata karena aku 

takut tidak dapat menjalankan isinya.” Mendengar 

komentar itu, Rasulullah Saw. bersabda,   yang 

artinya: 

Artinya: “pelajarilah Al-Qur‟an dan 

bacalah, sesungguhnya perumpamaan orang yang 

mempelajari Al-Qur‟an dan membacanya adalah 

seperti tempat air penuh dengan minyak wangi 

mistik, harumnya menyebar kemana-mana. Dan 

barang siapa yang mempelajarinya kemudian ia 

tidur dan di dalam hatinya terdapat hafalan Al-

Qur‟an adalah seperti tempat air yang tertutup dan 

berisi minyak wangi mistik.”  
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Itu kedudukan mereka di dunia. Ketika 

mereka meninggal dunia, Rasulullah Saw. 

mendahulukan orang yang menghafal lebih banyak 

dari yang lainnya, seperti yang terjadi ketika 

mengurus syuhada perang uhud.
34

 

Rasulullah mengutus kepada kabilah-kabilah 

para penghafal Al-Qur‟an  dari kalangan sahabat 

beliau, untuk mengajarkan mereka faridhah Islam 

dan akhlaknya, karena dengan hafalan mereka itu, 

mereka lebih mampu menjalankan tugas itu. Di 

antara mereka adalah tujuh puluh orang yang 

syahid dalam kejadian Bi‟ru Ma‟unah yang 

terkenal dalam sejarah. Mereka telah dikhianati 

oleh orang-orang musyrik. 

Dari Abi Khurairah r.a. bahwa Rasulullah 

Saw. bersabda: 
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Artinya: “Penghafal Al-Qur‟an akan datang 

pada hari kiamat, kemudian Al-Qur‟an akan 

berkata, „Wahai Tuhanku, pakaikanlah pakaian 

untuknya.‟ Kemudian orang itu dipakaikan 

mahkota karamah (kehormatan). Al-Qur‟an 

kembali meminta, „Wahai Tuhanku tambahkanlah,‟ 

lalu orang itu dipakaikan jubah karamah. 

Kemudian Al-Qur‟an memohon lagi, „Wahai 

Tuhanku, ridhailah dia,‟ Allah Swt pun 

meridhainya. Dan diperintahkan kepada orang itu, 

„bacalah dan teruslah naiki (derajat-derajat 

surga).‟ Allah Swt menambahkan dari setiap ayat 

yang dibacanya tambahan nikmat dan kebaikan.” 

 

Balasan Allah Swt di akhirat tidak hanya bagi 

para penghafal dan ahli Al-Qur‟an saja, namun 

cahayanya juga menyentuh kedua orang tuanya, 

dan ia dapat memberikan sebagian cahaya itu 

kepadanya dengan berkah Al-Qur‟an.
35

 

2. Metode Tadabbur 

a. Makna Tadabbur Al-Qur‟an 

Al-Maidani berkata, “Tadabbur adalah 

perenungan secara menyeluruh yang mengantarkan 
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ke puncak maksud perkataan dan tujuannya yang 

mendalam.” Tadabbur juga diartikan sebagai 

memikir-mikirkan dan merenungkan ayat-ayat Al-

Qur‟an untuk dapat memahami makna, hikmah, 

ataupun maksudnya. Tadabbur kadang diartikan 

sebagai mengamalkan Al-Qur‟an karena itu adalah 

buahnya. Ada keterikatan yang kuat antara ilmu 

dan amal sebagaimana disebutkan dalam perkataan 

Ali bin Abi Thalib r.a., “Wahai orang yang 

memahami Al-Qur‟an, wahai orang yang berilmu, 

amalkanlah Al-Qur‟an karena orang yang berilmu 

itu adalah orang yang mengamalkan apa yang ia 

ketahui.” 

Hasan bin Ali berkata, “Bacalah Al-Qur‟an 

hingga bisa mencegahmu (dari berbuat dosa). Bila 

tidak bisa mencegahmu, berarti itu tidak 

membaca.” Hasan Bashri berkata, “Tadabbur Al-



44 

 

Qur‟an itu tidak lain dengan mengamalkannya.” 

Abu Darda‟ mengatakan, “Sesungguhnya yang 

menghafal Al-Qur‟an itu hanyalah orang yang 

mendengar dan menaatinya.” Hal itu sebagaimana 

disebutkan oleh banyak mufassir ketika 

menafsirkan Firman Allah Ta‟ala, “Ini adalah 

sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh 

dengan berkah supaya mereka memperhatikan 

ayat-ayat-Nya..” (Shad [38]: 29). Tanda-tanda 

tadabbur juga menjelaskan hakikat maksudnya, 

karena itu merupakan definisi praktis tentang 

tadabbur Al-Qur‟an.
36

  

Kata tadabbur menggunakan atau mengikuti 

model wazan تفّعل (Tafa‟ala) yang mengandung 

pengertian melakukan sesuatu dengan susah payah, 
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sehingga mendapatkan hasil setelah adanya 

Mujahadah (Usaha keras).
37

 

Pandangan lain yang lebih luas berpendapat 

bahwa tadabbur mempunyai tiga unsur makna, 

yakni: 

1) Takalluf (التكلف), melakukan sesuatu dengan 

usaha 

2) Tadarruj (التذسج), memberi kesan adanya 

kesinambungan dalam melakukan sesuatu dan 

kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. 

3) Takriir (التكشَش), menunjukkan bahwa kegiatan 

ini dilakukan berulang-ulang sampai banyak.  

Semua pendapat di atas memberikan 

kesimpulan bahwa Tadabbur adalah usaha 

memahami sesuatu, bahkan sampai pada akhir atau 

                                                 
37

 Musa‟id Ibn Sulaiman al-Tayyar, Mafhum al-tafsir wa al-

ta‟wil, wa istinbat wa al-Tadabbur wa al-mufassir (Riyad: Dar Ibn al-

Jauzy, 1422 H), 185. 



46 

 

sisi terjauh ataupun juga memahami sesuatu yang 

ditimbulkan oleh obyek yang ditadabburi tersebut 

secara berulang-ulang.
38

 

Di antara etika terbesar dalam membaca Al-

Qur‟an dalam batin adalah mentadabburi makna-

makna Al-Qur‟an. Makna tadabbur adalah 

memperakibat segala sesuatu, artinya apa yang 

terjadi kemudian dan apa akibatnya. Ia lebih dekat 

kepada tafakur. Akan tetapi, tafakur adalah 

mengarahkan hati atau akal untuk memperhatikan 

dalil. Sedangkan, tadabbur adalah mengarahkannya 

untuk memperhatikan akibat sesuatu dan apa yang 

terjadi selanjutnya. 

Allah Swt telah menjelaskan kepada kita 

bahwa Dia tidak menurunkan Al-Qur‟an kecuali 

untuk ditadabburi ayat-ayatnya dan dipahami 
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 Husai Ibn Muhammad al-Damighany, Qamus Al-Qur‟an, 172. 
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makna-maknanya. Allah Swt. berfirman kepada 

Rasulullah Saw., 

Artinya: “Ini adalah sebuah kitab yang kami 

turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya 

mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya 

mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai 

pikiran.” (Shad: 29).   

 

Ibnu Abdil Barr meriwayatkan dalam 

Jami‟al-Ilmi dari Ali r.a., “Ketahuilah tidak ada 

kebaikan dalam ibadah kecuali dengan ilmu, tidak 

ada kebaikan dalam ilmu kecuali dengan 

pemahaman, tidak ada kebaikan dalam membaca 

Al-Qur‟an kecuali dengan tadabbur.”
39

 

Ibnu Abbas r.a. berkata, “Aku lebih suka 

membaca surat al-Zalzalah dan al-Qari‟ah dan 

mentadabburinya dari pada membaca surat al-

Baqarah dan Ali Imran dengan tergesah-gesah. 

Membaca Al-Qur‟an dengan perlahan-lahan akan 
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 Yusuf Al-Qardhawi, Berinteraksi dengan Al-Qur‟an, 245-246. 
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memberikan kesempatan bagi kita untuk merenung 

dan mentadabburinya dan itu adalah tujuan yang 

dicari dari membaca Al-Qur‟an. 

Jika orang yang membaca Al-Qur‟an tidak 

dapat mentadabburi suatu ayat Al-Qur‟an kecuali 

dengan mengulang-ulangnya, maka ia dapat 

melakukannya. Inilah yang dilakukan oleh 

Rasulullah Saw. dan sahabat-sahabat serta kaum 

shaleh dari kalangan salaf, yaitu mengulang-ulang 

sebagaian ayat untuk mentadabburi dan 

merenungkannya.
40

 

Imam Abu Hamid al-Ghazali mempunyai 

perkataan yang bagus dalam kitabnya Ihya 

Ulumuddin tentang apa yang harus diperhatikan 

sebelum mentadabburi makna-makna batin Al-

Qur‟an. Yaitu, memahami dasar kalam, kemudian 

                                                 
40

 Ibid, 247. 
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memuliakannya, menghadirkan hati, dan 

selanjutnya mentadabburinya.
41

 

Disunahkan membaca Al-Qur‟an dengan 

perenungan dan pemahaman maknanya. Hal 

tersebut merupakan maksud yang paling agung dari 

bacaan seperti tersebut, dada terasa lega dan hati 

pun terasa bercahaya. Allah Swt. berfirman: 

                

          

Artinya: “Ini adalah sebuah kitab yang Kami 

turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya 

mereka memperhatikan ayat-ayatNya dan supaya 

mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai 

fikiran.” (Q.S. Shaad: 29). 

 

Begitu juga Dia berfirman: 

 

                 

                                                 
41
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Artinya: “Maka Apakah mereka tidak 

memperhatikan Al-Qur‟an ataukah hati mereka 

terkunci?” (Q.S. Muhammad: 24). 

 

Indikasinya adalah menyibukkan hati 

dengan merenungkan makna yang diucapkan 

sehingga dia mengetahui makna setiap ayat dan 

memikirkan berbagai perintah dan larangan serta 

menerimanya dengan yakin. Adapun mengenai 

hal yang telah lalu dan tidak dapat 

dilaksanakannya, dia dapat memohon ampun. 

Apabila sedang membaca ayat rahmat, hendaknya 

ia mencerminkan kegembiraan dan memohon 

untuk memperolehnya. Apabila membaca ayat 

siksa, hendaknya meresa khawatir dan memohon 

perlindungan. Apabila membaca ayat tentang 

kesucian (pencipta), hendaknya dia menyucikan 

dan mengagungkannya. Apabila membaca ayat 

doa, hendaknya dia menunduk dan memohon. 
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Abu Dawud dan Tirmidzi juga meriwayatkan 

hadis: 

ًَ إِلًَ آ ِخِش هَا،  َْتُْى ِن فَا نْتَه ُِْن َو الّز  َمْن  قََش أَ َو ا لتّ

َْنَ   فَْلَُقُْل: بَلًَ، َو أَ نَا َعلًَ َر لَِك ِمَن ا لَشا ِهِذ 

}سواه أبىداودودوالتشمزي{   

 

Artinya: “Barang siapa yang membaca  َو ا

َْتُْى ِن  ُِْن َو ا لّز   sampai akhir ayat, hendaknya dia  لتّ

mengucapkan, „Ya, benar dan saya termasuk 

orang yang bersaksi atas hal itu.” (H.R. Abu 

Dawud dan Tirmidzi).
42

 

 

b. Kunci Tadabbur Qur‟an 

1) Hati adalah Alat untuk memahami dan 

Berpikir 

Banyak nash yang menunjukkan 

pernyataan ini. Dari ayat Al-Qur‟an saja 

jumlahnya lebih dari seratus ayat. Namu, saya 

akan menyebutkan dua saja dalam masalah ini 
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 Syeikh Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, Etika 

Membaca dan Mempelajari Al-Quran Al-Karim (Bandung: CV Pustaka 

Setia, 2003), 105-107. 
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yang merupakan ayat-ayat yang menunjukkan 

hal ini secara tegas, yaitu Allah Ta‟ala 

berfirman: 

                  

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah 

meletakkan tutupan di atas hati mereka, 

(sehingga mereka tidak) memahaminya……” 

(Al-Kahfi: 57). 

 

Allah Ta‟ala berfirman: 

                       

                 

                 

Artinya: “Maka Apakah mereka tidak 

berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai 

hati yang dengan itu mereka dapat memahami 

atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka 

dapat mendengar? karena Sesungguhnya 

bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, 

ialah hati yang di dalam dada.” (Al-Hajj: 46). 

 

Maksud dari penyebutan ayat-ayat tersebut 

adalah bahwa hati itu merupakan alat untuk 
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memahami, memikirkan, dan mengetahui. Salah 

satu contohnya adalah memahami dan 

memikirkan Al-Qur‟an.
43

 

2) Hati itu Berada dalam Kekuasaan Allah 

Semata 

Hati itu berada dalam genggangam Allah 

semata yang tiada sekutu bangi-Nya. Dia 

membuka hati itu kapan saja dan menutupnya 

kapan Allah berkehendak, dengan kebijaksanaan 

dan ilmu-Nya Allah Ta‟ala berfirman: 

                

Artinya: “Ketahuilah bahwa 

Sesungguhnya Allah membatasi antara manusia 

dan hatinya.” (Al-Anfaal: 24). 

 

Ada sejumlah sebab untuk medapatkan hal 

itu. Siapa yang menempuh sebab-sebab  dan 

sarana-sarana itu, maka ia akan 
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mendapatkannya. Sedangkan siapa yang tidak 

menjalaninya, ia akan hina. Penjelasan 

permasalahan ini ada di permasalahan-

permasalahan berikutnya. Ingatlah saat anda 

berusaha memahami Al-Qur‟an, hati itu berada 

dalam genggangan Allah dan bahwa Allah 

membolak-balikkan hati seorang hamba.
44

 

Kesimpulannya, tadabbur Al-Qur‟an ini 

tidak dicapai dengan sebuah cara atau metode, 

tetapi keterbukaan (ketersingkapan) itu dari 

Allah semata. Bila anda bisa mentadabburi Al-

Qur‟an, ini berarti sebuah kenikmatan yang 

agung dari Allah Ta‟ala. Anda harus bersyukur 

karenanya, bukan malah berbangga diri. Maka 

kapan saja Allah membukakan pemahaman Al-

Qur‟an dan membuka makna-maknanya untuk 
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anda, berarti anda harus bersyukur dan 

memintalah tambahan hal itu. Sandarkan nikmat 

tersebut hanya kepada-Nya saja, akuilah hal ini 

secara lahir dan batin. 

3) Korelasi Antara Cinta Al-Qur‟an dan 

Tadabbur 

Kita tau bahwa hati itu bila mencintai 

sesuatu, maka ia akan terikat dengannya, merasa 

rindu, tertarik kepadanya, dan tidak butuh 

kepada yang lain. Hati itu bila telah cinta Al-

Qur‟an, maka ia akan merasa lezat dengan 

membacanya. Hati menyatu dengan pemahaman 

dan kesadarannya, sehingga dengan itu 

menghasilkan tadabbur yang kuat dan 

pemahaman yang dalam. 

Sebaliknya, bila cinta kepada Al-Qur‟an 

belum tumbuh di hati, maka hati mengalami 
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kesulitan berkonsentrasi kepada Al-Qur‟an. 

Ketertarikannya kepada Al-Qur‟an akan terasa 

berat dan bisa diperoleh setelah menguras tenaga 

dan kesungguhan. Berdasarkan hal ini, maka 

cinta Al-Qur‟an merupakan penyebab yang 

paling baik untuk mewujudkan tahap tadabbur 

yang paling kuat dan tinggi.
45

 

Fakta telah membuktikan kebenaran 

pernyataan yang disebutkan tadi. Misalnya, kita 

menemukan bahwa seorang mahasiswa yang 

memiliki semangat, kecenderungan, dan rasa 

cinta kepada jurusannya, maka ia akan 

menyerap apa yang disampaikan kepadanya 

secara cepat. Ia akan menyelesaikan tugas-

tugasnya dalam waktu yang singkat. Sementara 

itu, mahasiswa lain yang tidak suka kepada 
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suatu mata kuliah, maka ia bisa jadi tidak akan 

menguasai apa yang disampaikan kepadanya 

kecuali bila diulang-ulang. Anda akan 

mendapatkannya menyia-nyiakan sebagaian 

besar waktunya dan tidak akan menyelesaikan 

sesuatu pun dari tugas-tugas yang diberikan 

kepadanya.
46

  

c. Nilai-Nilai Tilawah dan Tadabbur Al-Qur‟an 

Bagi setiap muslim kitab suci Al-Qur‟an 

adalah bacaan hariannya. Ada yang membacanya 

setiap ba‟da shubuh, ada yang membacanya setiap 

ba‟da maghrib, ada pula yang membaca ketika usai 

melaksanakan qiyamul lail. Bahkan ada yang 

membacanya setiap ba‟da shalat. Pendeknya, 

“Tiada hari tanpa baca Al-Qur‟an” telah menjadi 
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etos aktivitas harian (amal yaumi) bagi seorang 

muslim. 

Berbagai teks atau nushush ayat-ayat Al-

Qur‟an dan hadits-hadits Nabi Saw yang shahih 

atau sekurangnya hasan, sebenarnya telah 

menjelasakan dengan rinci ma‟ani (nilai-nilai) 

tilawah wa tadabbur Al-Qur‟an, antara lain: 

1) Ta‟abbudan lillah: 

Sebagai bentuk ibadah kepada Allah Swt. 

Al-Qur‟an adalah satu-satunya kitab atau bacaan 

yang membacanya saja sudah merupakan 

ta‟abbud kepada Allah. Karena ini memenuhi 

perintah Allah. Bahkan bukan hanya orang yang 

lancar yang kelak bersama para malaikat yang 

mulia, orang yang tersendat-sendat atau tidak 
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lancar membacanya pun mendapat dua pahala. 

(HR. Muttafaq Alaihi dari Aisyah).
47

 

2) Tarsyikhan lil iman: 

Memperkokoh keimanan. Ketika Allah 

Swt menyebutkan ciri-ciri orang mukmin, salah 

satunya Ia menyatakan: 

                    

                     

     

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang 

yang beriman, ialah mereka yang bila disebut 

nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan 

apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah 

iman mereka (karenanya), dan hanya kepada 

Tuhanlah mereka bertawakkal. (Q.S. Al-Anfal: 

2). 

 

Maka tidaklah aneh jika hati seseorang 

kurang terisi dengan Al-Qur‟an landasan 

imannya keropos dan diibaratkan Nabi sebagai 
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rumah yang rusak. (HR. At-Tirmidzi dari Ibnu 

Abbas, Hasan Shahih).  

3) Tazkiyatan lin nufus: 

Menyucikan jiwa. Ayat-ayat Al-Qur‟an 

adalah kalamullah yang suci, dan salah satu 

fungsinya adalah menyucikan jiwa dan 

menyembuhkan penyakit-penyakitnya, yang 

terkadang orang yang bersangkutan sendiri tidak 

merasakan dan menyadari adanya penyakit 

dalam jiwanya. 

               

            

    

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya 

telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu 

dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang 

berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat 
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bagi orang-orang yang beriman.” (QS. 

Yunus/10: 57).
48

 

 

4) Taqwiman lil fikrah: 

Meluruskan pola fikir manusia. 

Kemampuan akal manusia, betapapun jeniusnya, 

tetap terbatas. Karena itu, sesuatu yang semula 

dinyatakan benar oleh akal belakangan 

dibatalkan oleh akal yang sama. Maka untuk ini 

manusia membutuhkan panduan akalnya, dan 

inilah salah satu fungsi Al-Qur‟an. 

                  

              

        

Artinya: “Sesungguhnya Al-Quran ini 

memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih 

Lurus dan memberi khabar gembira kepada 

orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal 
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saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang 

besar,” (QS. Al-Israa‟ /17:9). 

 

5) Ta‟arrufan bimanhajillah: 

Mengenal manhaj Allah. Al-Qur‟an adalah 

petunjuk Allah dan pemisah antara yang hak 

dengan yang batil. 

              

           

Artinya: “Bulan Ramadhan, bulan yang di 

dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Quran 

sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-

penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda 

(antara yang hak dan yang bathil).” (QS. Al-

Baqarah / 2: 185). 

 

Maka untuk mengenal dan memahami 

manhaj Allah yang berlaku pada alam semesta 

dan terlebih dalam konteks hidup dan kehidupan 

manusia itu sendiri, seseorang harus dengan 

rendah hati mau merujuk kepada firman Allah 

ini. Iltizam atau kometmen seseorang dengan 
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manhaj Al-Qur‟an baik dalam berpikir, bersikap, 

berperilaku, dan bertindak. Karenanya, 

menjadikan orang itu berpotensi ditinggikan 

derajatnya oleh Allah.
49

 

d. Al-Qur‟an dan Tadabbur 

1) Membaca Al-Qur‟an Tanpa Tadabbur 

Al-Qur‟an adalah petunjuk bagi umat 

manusia, cahaya kehidupan dan prinsip-prinsip 

dalam menjalani hidup di dunia. Segala yang 

dibutuhkan manusia ada di dalam Al-Qur‟an 

keterangannya, baik secara eksplisit, implisit, 

atau isyarat. 

Para sahabat Nabi dan Tabi‟in (pengikut 

sahabat) memperhatikan Al-Qur‟an dengan 

perhatian maksimal dari berbagai sisinya, seperti 

aspek tilawah (baca), tahfidz (hafalan), 
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pemahaman, tadabbur, dan pengamalan. Namun 

umat zaman ini, karena kelemahan 

mayoritasnya, dalam interaksi mereka dengan 

Al-Qur‟an hanya menitik beratkan pada aspek 

baca, dan hafalan saja, meninggalkan aspek 

utama, yakni pemahaman dan tadabbur. 

Kebiasaan seperti ini menjadikan aspek 

pengamalan Al-Qur‟an menjadi sesuatu yang 

mewah. Abdul Karim Bakar berkomentar 

tentang kemunduran ini “Sungguh Allah telah 

menurunkan Al-Qur‟an, dan memerintahkan kita 

untuk mentadabburinya, dan Allah sudah 

menjamin akan menjaganya (menghafalnya), 

namun kita malah sibuk menjaganya 

(menghafal), meninggalkan tadabburnya”.
50

 

 

                                                 
50

 Abdul Karim Bakar, Haula al-Tarbiyah wa al Ta‟lim 

(Damaskus: Daral Qalam, 2011), 226. 
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2) Membaca Al-Qur‟an dengan Tadabbur 

Al-Rafi‟i mengatakan bahwa Al-Qur‟an 

memberi petunjuk, dan makna-makna yang 

tidak terbatas, dengan kalimat yang terbatas. 

Allah menjelaskan bahwa Al-Quran tidak 

diturunkan melainkan supaya manusia 

mentadabburi ayat-ayatnya dan memahami 

kandungan isinya. 

Dalam tafsirnya, mengenai berkah Al-

Qur‟an, al-Sa‟di menjelaskan bahwa dalam Al-

Qur`an terdapat kebaikan dan ilmu yang sangat 

banyak. Di dalamnya terdapat petunjuk agar 

terhindar dari segala kesesatan, obat dari segala 

penyakit, cahaya untuk menerangi kegelapan-

kegelapan, setiap hukum yang diperlukan 

manusia dan dalil yang tegas tentang segala 

yang diinginkan sehingga menjadikannya 



66 

 

semulia-mulia kitab yang diturunkan Allah 

Swt.
51

 

Untuk mendapatkan berkah Al-Qur‟an 

berupa ilmu, obat, cahaya dan segala bentuk 

kemanfaatan dibutuhkan pemahaman, 

perenungan, dan tadabbur ayat-ayatnya secara 

terus menerus, berulang-ulang dan periodik. 

Tadabbur adalah cara berinteraksi terhadap Al-

Qur‟an yang diinginkan oleh Allah, dan dia 

adalah sebaik-baik amal karena dengan tadabbur 

berkah Al-Qur‟an, ilmu, obat, dan cahaya Al-

Qur‟an bisa diusahakan, berbeda dengan 

membaca cepat tanpa pemahaman. 

Mengenai fungsi tadabbur ini, Sayyid 

Qutb mengatakan bahwa tadabbur Al-Qur‟an 

berfungsi menyadarkan orang dari pingsan, 
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 Abd al-Rahman al-Sa‟di, Tafsir al-Karim al-Rahman fi Tafsir 
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membuka jendela-jendela, mengusahakan 

cahaya, menggerakkan rasa, menjadikan hati 

bergelora, mensucikan nurani, menghidupkan 

jiwa, menyinari dan mencahayainya.
52

 

Muhammad al-Ghazali mengatakan bahwa 

tadabbur adalah benteng utama Islam untuk 

menjaga kemuliaannya dan membangun 

kembali peradabannya. Maka, hendaknya orang 

yang membaca Al-Qur‟an itu berada dalam 

situasi khusyu‟, tadabbur, dan tunduk, karena 

hal ini lah tujuan yang dicari, dengannya dada 

menjadi lapang, dan hati penuh dengan cahaya. 

Adapun dalilnya terlalu banyak untuk diringkas, 

dan terlalu terkenal untuk disebut.
53
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Fungsi tadabbur selain tersebut di atas, 

adalah dengan tadabbur diketahui keagungan 

Al-Qur‟an, kemu‟jizatan Al-Qur‟an, 

ketidakmampuan manusia mendatangkan yang 

semisal dengan Al-Qur‟an, dan pada akhirnya 

dengan tadabburlah manusia mengetahui bahwa 

Al-Qur‟an berasal dan bersumber dari Allah 

yang menciptakan alam raya, dan mengatur 

semesta.
54

 

3) Macam-Macam Tadabbur 

Ibn „Ashur membagi adanya kemungkinan 

tadabbur ke dalam dua ketegori; (1) 

Merenungkan petunjuk-petunjuk yang melekat 

pada ayat-ayat Al-Qur‟an, sebagai cara untuk 

menggali petunjuk Al-Qur‟an, Menurut al-Ajiri 

orang yang mentadabburi Al-Qur‟an akan 
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mengetahui Tuhan-nya, mengetahui kekuasaan 

dan keagunggan-Nya, mengetahui karunia-Nya 

kepada orang-orang beriman, mengetahui apa 

yang menjadi kewajiban seorang hamba, 

kemudian dia akan menjalankannya, mengetahui 

apa yang dilarang, kemudian dia menjauhinya, 

jika sifat ini menjadi kebiasaannya saat 

membaca atau mendengar Al-Qur‟an maka Al-

Qur‟an akan menjadi obat baginya, dia menjadi 

kaya tanpa harta, menjadi tenang jiwanya, dan 

apa yang menjadi harapannya setiap memulai 

membaca Al-Qur‟an adalah; kapan aku 

mengamalkan pelajaran yang sudah didapat dari 

Al-Qur‟an, harapannya bukan sekedar 

mengkhatamkan bacaan Al-Qur‟an, dia 

mengganggap membaca Al-Qur‟an adalah 

ibadah, dan ibadah tidak mungkin dilakukan 
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tanpa pemahaman.
55

  (2) Merenungkan 

keseluruhan Al-Qur‟an, yakni menjadikan Al-

Qur‟an sebagai satu paket, dengan 

mempertimbangkan unsur bahasanya, sehingga 

didapat.  kesimpulan bahwa Al-Qur‟an itu 

berasal dari Allah, dan apa yang dikandungnya 

adalah kebenaran.
56

  

e. Langkah-Langkah Tadabbur 

Nah tadabbur ialah pendalaman dan 

perenungan ayat-ayat Al-Qur‟an sehingga terjadi 

proses instalisasi software Al-Qur‟an ke dalam 

otak kita dan values (nilai-nilai)nya ke dalam hati 

nurani (qulb) kita, sehingga membentuk karakter 

dan perilaku kita sesuai values Al-Qur‟an. 
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Program kontaq ini mentadabburkan Al-

Qur‟an satu halaman perhari dan 6 hari dalam 

sepekan. Hari ketujuh, insya Allah hari evaluasi tim 

kontaq akan mengirimkan lembaran evaluasi secara 

rutin kepada para peserta . agar program kontaq 

sampai kepada target yang diharapkan, yakni agar 

ayat-ayat Al-Qur‟an benar-benar dapat diinstal ke 

dalam otak dan jantung (hati nurani) dan kemudian 

berinteraksi dengan diri pembacanya, maka kami 

menggunakan metode tadaabur tersebut. 

Sebab itu, kami menganjurkan para peserta agar 

mengikuti metode tadabbur (penghayatan) ini 

melalui dua langkah berikut: 

1) Langkah Strategis 

Langkah strategis ialah hal-hal yang 

harus dilakukan sebelum membaca dan 

berinteraksi dengan Al-Qur‟an, atau disebut 
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juga dengan adab yang terkait dengan Al-

Qur‟an. Diantaranya:  

a) Berniat hanya karena Allah, bukan untuk 

mencari keuntungan duniawi, pujian atau 

hanya sekedar ingin tahu dan sebagainya. 

b) Tanamkan dalam diri bahwa tujuan 

membaca, memahami atau menghafal Al-

Qur‟an adalah untuk meluruskan keyakinan 

(aqidah/iman), ucapan dan perbuatan agar 

sesuai dengan yang diinginkan Allah. 

Dengan kata lain, berinteraksi dengan Al-

Qur‟an bertujuan untuk mengamalkan 

semua isi dan nilai-nilai kebenaran yang 

terkandung di dalamnya, bukan hanya 

sekedar menambah ilmu dan pengetahuan 

belaka. 
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c) Berinteraksi dengan Al-Qur‟an harus 

diniatkan untuk mencari ridha Allah, 

keberkahan dan keselamatan hidup di dunia 

dan akhirat. 

d) Menjaga selalu kesucian diri atau dalam 

keadaan suci dari hadats besar maupun kecil 

selama berinteraksi dengan Al-Qur‟an. 

e) Semaksimal mungkin dalam keadaan 

khusyu‟ atau konsentrasi dan hindarkan 

pemikiran-pemikiran terkait urusan dunia 

serta menghadap kiblat, jika 

memungkinkan. 

f) Sebelum mebaca dan berinteraksi dengan 

Al-Qur‟an, berdoalah kepada Allah agar 

Allah memudahkan dan memberkahi setiap 

upaya dalam berinteraksi dengan kitab-Nya, 

yakni Al-Qur‟an Al-Karim. 
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g) Waktu yang terbaik membaca dan 

mentadabburkan Al-Qur‟an di sepertiga 

malam terakhir, kemudian di waktu pagi 

atau di sore hari.   

2) Langkah Teknis 

Langkah teknis ialah hal-hal yang terkait 

dengan teknis berinteraksi dengan Al-Qur‟an 

sehingga kandungan, makna atau pesan Al-

Qur‟an mengalir ke dalam otak kita, kemudian 

tertanam ke dalam jantung (hati nurani) sebagai 

sebuah keimanan, serta mengalir ke seluruh  

tubuh kita yang akan mengendalikan semua 

ucapan, pikiran dan tingkah laku kita sehari-

hari. Langkah teknis ini harus dilakukan secara 

berurutan, khususnya bagi saudara-saudara kita 

yang belum menghayati dan menikmati 

keindahan Al-Qur‟an beserta kandungannya 



75 

 

secara langsung atau tampa terjemahan. 

Upayakan langkah teknis ini dilakukan setelah 

langkah strategis di atas diterapkan. 

Adapun langkah teknis mencakup: 

1) Bacalah ayat-ayat Al-Qur‟an yang 

ditampilkan pada hari itu dengan tartil 

(memenuhi kaedah membaca Al-Qur‟an 

sesuai ilmu tajwid). Karena membaca ayat-

ayat Al-Qur‟an dengan tartil itu pintu 

gerbang masuk ke dalam lautan 

kemukjizatan Al-Qur‟an dan langkah awal 

yang permanen dalam berinteraksi 

dengannya. Jika belum mampu 

membacanya dengan tartil, segera belajar 

membaca Al-Qur‟an agar mampu dengan 

tartil. 
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2) Setelah membaca ayat-ayat yang dimaksud, 

maka bacalah arti per-ayatnya sehingga 

dapat menangkap sebagian pesan ayat-ayat 

yang dibaca. Setelah itu, bacalah catatan-

catatan kakinya jika ada, agar dapat 

memahami maksud dari kata atau ayat-ayat 

yang dibaca dan relevansinya lebih jelas 

lagi. 

3) Setelah membaca arti per-ayat dan catatan 

kakinya jika ada maka bacalah tadabbur 

ayat yang kami tuliskan di bawah arti per-

ayat. Membaca tadabbur ayat ini adalah inti 

berinteraksi dengan Al-Qur‟an melalui arti 

perkata atau per-ayat, atau bagi yang 

menguasai bahasa arab, maka silahkan 

langsung membaca tadabbur ayatnya 

setelah membaca ayat-ayatnya dengan tartil. 
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4) Upayakan setiap hari mengikuti program 

kontaq, sehingga kurang lebih dari dua 

tahun, semua isi dan pesan Allah dalam Al-

Qur‟an dapat mengerti dan dihayati dengan 

baik dan maksimal. Bagi yang siap 

berinteraksi dengan lebih dalam lagi, maka 

salamilah lautan mukjizat Al-Qur‟an itu 

melalui salah satu atau beberapa kitab tafsir 

yang mu‟tamad, khususnya Tafsir Ibnu 

Katsir, Tafsir Ath-Thabari, Tafsir Al-

Qurtubi dan Fizhilalil Qur‟an. Insya Allah, 

Anda akan tenggelam menikmati 

keindahan, kecanggihan dan kemukjizatan 

wahyu Allah yang bernama Al-Qur‟an Al-

Karim serta merasakan kebutuhan terhadap 

petunjuk-petunjuk hidup Al-Qur‟an. 
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5) Agar interaksi kita dengan Al-Qur‟an 

melalui metode tadabbur ini semakin 

mendalam dan terasa nikmat serta berkah, 

maka dianjurkan pula untuk memiliki 

kebiasaan (habit) wirid membaca Al-Qur‟an 

antara satu halaman sampai satu juz perhari. 

Karena membaca Al-Qur‟an itu melahirkan 

berbagai kebaikan bagi pembacanya di 

dunia dan akhirat seperti yang disabdakan 

Rasulullah saw.: “Bacalah Al-Qur‟an itu, 

karena sesungguhnya ia akan datang 

kepada kalian pada hari kiamat nanti 

sebagai pemberi syafaat”. (HR. Imam 

Muslim). 

Terkait dengan wirid membaca Al-Qur‟an 

maka sebaiknya mulailah dari surah Al-

Fatihah sampai surah terakhir, yakni An-
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Naas. Setelah tamat, maka ulangi lagi dari 

surah Al-Fatihah dan begitulah seterusnya, 

sehingga dalam satu bulan kita menamatkan 

bacaan satu kali dan dalam satu tahun 

sekitar 10-12 kali. Sungguh amat besar 

kebaikan yang akan diberikan Allah kepada 

yang menerapkannya. 

6) Terkait penerapan dan pengamalan isi dan 

pesan  Al-Qur‟an, maka kuncinya adalah: 

Amalkan setiap perintah Allah dan 

tinggalkan setiap larangan-Nya secara 

bertahap. Jika setiap kita mentadabburkan 

satu halaman per-hari, maka kita akan 

menyelesaikan program pemahaman Al-

Qur‟an sekitar dua tahun. Kemudian 

diulang kembali, baik dari awal sampai 

akhir dan begitulah seterusnya sampai ajal 
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menjemput kita. Dalam masa tersebut Al-

Qur‟an akan menjadi petunjuk hidup dalam 

semua aspek kehiduapn. 

7) Agar tadabbur Al-Qur‟an itu sistematis 

dalam merekuntruksi keimanan, pemikiran 

dan perilaku kehidupan kita, maka 

hendaklah dimulai dari masalah-masalah 

keimanan, kemudian ibadah, akhlak, 

mu‟amalah (ekonomi) dan seterusnya. 

Beginilah cara Allah membangun generasi 

sahabat sehingga mereka menjadi generasi 

Islam terbaik sepanjang masa. 

8) Adapun masalah-masalah keimanan yang 

sangat diprioritaskan ialah perintah 

mentauhidkan  (mengesakan Allah), 

larangan berbuat syirik (menyekutukan 

Allah), al-walak (loyalitas penuh)  pada 



81 

 

Allah dan al-barok (berlepas diri) pada 

thaghut (semua tuhan yang disembah selain 

Allah), kitab-kitab Allah, kiamat, akhirat 

dan sebagainya. Larangan syirik pada 

Allah, menolak kebenaran Al-Qur‟an, 

Sunnah Rasulullah, dosa-dosa besar dan 

seterusnya. Masalah-masalah ini tidak boleh 

ditunda-tunda, karena mentauhidkan Allah 

itu dan masaalah keimanan adalah hal yang 

utama bagi seorang mukmin. Sedangkan 

perbuatan syirik itu membatalkan semua 

ibadah, seperti yang dijelaskan Allah:  

“Sesungguhnya Allah tidak mengampuni 

dosa syirik dan (bisa saja) mengampuni 

dosa-dosa lainnya. (QS. An-Nisaa‟: 48 dan 

116). 

 

9) Insya Allah jika peserta Kontaq disiplin 

dalam dua tahun, maka akan terjadi 

perubahan yang luar biasa di dalam diri. 
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Perlu kami ingatkan, bahwa faktor yang sangat 

besar pengaruhnya dalam pemahaman dan 

pengamalan perintah-perintah Allah dan 

meninggalkan larangan-larangan-Nya ialah 

mentadabburkan nama-nama dan sifat-sifat 

Allah dan ayat-ayat yang terkait dengan sistem 

penciptaan alam semesta, langit, bumi, 

manusia, kisah-kisah umat terdahulu yang 

Allah musnahkan, kematian, sakaratul maut, 

peristiwa kiamat, dahsyatnya surga dan 

neraka.
57
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian 

dengan pendekatan kualitatif, yang memiliki karakteristik 

alami sebagai sumber data langsung, deskriptif, lebih 

mementingkan proses daripada hasil, analisis dalam 

penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa 

induktif dan makna merupakan hal yang esensial.
58

 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat 

dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau 

dengan cara-cara kuantitatif. Penelitian kualitatif dapat 

menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah 
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 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2000), 3.  
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laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial, dan 

hubungan kekerabatan. 
59

 

Jenis penelitian yang dalam penelitian ini adalah 

deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk 

mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala 

yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada 

saat penelitian yang dilakukan.
60

 

Yang dalam hal ini berkaitan dengan penerapan 

metode tadabbur dalam pembelajaran tahfidzul Qur‟an di 

pondok pesantren alam Qur‟an Ponorogo. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti merupakan instrument penting 

dalam penelitian kualitatif. Ciri khas penelitian kualitatif 

tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, 

                                                 
59

. M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshuri, Metodologi 

Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 

25.  
60

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 3.  
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namun peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.
61

 

Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti bertindak 

sebagai instrument kunci, partisipan penuh sekaligus 

pengumpul data sedangkan instrument lain seperti 

dokumentasi dan wawancara langsung digunakan sebagai 

penunjang kehadiran peneliti telah diketahui statusnya 

oleh informan.
62

 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren 

Alam Qur‟an Ponorogo, Dsn Pandan Derek RT 13/RW 

06, Desa Winong, Kecamatan Jetis, Kabupaten 

Ponorogo. Peneliti tertarik mengambil lokasi di pondok 

Pesantren Alam Qur‟an Ponorogo ini karena ingin 
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 Ibid, 3. 
62

 Ibid, 117. 
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mengetahui tentang program Tahfidzul Qur‟an yang 

menggunakan Metode Tadabbur.  

Yang saya tahu penggunaan metode tadabbur ini 

hanya di gunakan di pondok alam Qur‟an ponorogo. 

Karena saya sendiri belum menemukan lembaga lain 

yang menggunakan metode tadabbur, alasannya saya 

belum meneliti di tempat atau lembaga-lembaga lain 

yang juga membuka pembelajaran tahfidzul Qur‟an, 

apakah ada yang menggunakan metode tadabbur dalam 

menghafal Al-Qur‟an atau tidak.  

 

D. Data dan Sumber Data 

Sumber 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 menjadi sumber data adalah sebagai berikut. 
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1. Informan yang meliputi kepala yayasan Pondok 

Pesantren Alam Qur‟an Ponorogo, para guru, dan 

santri-santrinya. 

2. Dokumen data sekolah yang meliputi, gambaran 

umum lokasi penelitian dan bahan-bahan lain yang 

berkaitan dengan penelitian. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik untuk mengumpulkan data pada penelitian 

ini meliputi wawancara, observasi, dan komunikasi. 

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 
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ditulis oleh atau tentang subyek). Teknik yang digunakan 

peneliti yaitu: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu oleh dua pihak atau lebih, yaitu 

pewawancara (interview) sebagai pengaju atau 

pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai 

(interviwee) sebagai pemberi jawaban atas 

pertanyaan itu.
63

 

Pembagian wawancara yang dikemukakan 

oleh Guba dan Lincoln (1981:160-170) diantaranya 

sebagai berikut: 

a) Wawancara oleh tim atau panel 

Artinya wawancara dilakukan tidak hanya 

oleh satu orang, tetapi oleh dua orang atau lebih 

terhadap seseorang yang diwawancarai. 
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 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 127. 
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b) Wawancara tertutup dan wawancara terbuka 

(covert and overt interview) 

Pada wawancara tertutup biasanya yang 

diwawancarai tidak mengetahui dan tidak 

menyadari bahwa mereka diwawancarai. Jadi 

dalam penelitian kualitatif sebaiknya digunakan 

wawancara terbuka yang para subjeknya tahu 

bahwa mereka sedang diwawancarai dan 

mengetahui pula maksud dan tujuan wawancara 

itu. 

c) Wawancara riwayat secara Islam 

Jenis ini adalah wawancara terhadap 

orang-orang yang pernah membuat sejarah atau 

yang membuat karya ilmiah besar, sosial, 

pembangunan, perdamaian, dan sebagainya. 

d) Wawancara terstruktur dan wawancara tak 

terstruktur 
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Wawancara terstruktur adalah wawancara 

yang pewawancaranya menetapkan sendiri 

masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan. Jadi pokok-pokok yang dijadikan 

dasar pertanyaan diatur sangat terstruktur. 

Wawancara tak terstruktur merupakan 

wawancara yang berbeda dengan yang 

terstruktur. Cirinya kurang diinterupsi dan 

arbiter. Wawancara semacam ini digunakan 

untuk menemukan informasi yang bukan baku 

atau informasi tunggal. Hasil wawancara 

semacam ini menekankan perkecualian, 

penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, 

penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan 

ahli, atau perspektif tunggal.
64
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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. 

Orang-orang yang dijadikan informan meliputi 

pengasuh Pondok Pesantren Alam Qur‟an Ponorogo 

dan para santrinya. Wawancara dilakukan untuk 

memperoleh informasi atau data tentang bagaimana 

Penerapan Metode Tadabbur dalam Pembelajaran 

Tahfidzul Qur‟an di Pondok Pesantren Alama 

Qur‟an Ponorogo tersebut. 

2. Observasi 

Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan 

dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-
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fenomena yang diteliti. Observasi dapat dilakukan 

baik secara langsung maupun tidak langsung.
65

 

Dengan teknik ini peneliti mengamati aktivitas 

sehari-hari obyek penelitian, karakteristik fisik, 

situasi sosial, dan perasaan pada waktu menjadi 

bagian dari situasi tersebut. 

Dalam observasi ini peneliti mengikuti 

kegiatan penerapan metode tadabbur dalam 

pembelajaran tahfidzul Qur‟an di Pondok Pesantren 

Alam Qur‟an. 

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk 

mengumpulkan data dari sumber yang diteliti, 

sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman.
66

 

“rekaman” sebagai tulisan atau pernyataan yang 
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 Sutrisno Hadi, Metodologi Reserch, (Jilid 2) (Yogyakarta: 
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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. 

Teknik dokumentasi ini sengaja digunakan 

dalam penelitian ini, mengingat (1) sumber ini selalu 

tersedia dan murah terutama ditinjau  dari kondisi 

waktu, (2) rekaman dan dokumen merupakan sumber 

informasi yang stabil, baik keakuratannya dalam 

merefleksikan situasi yang terjadi dimasa lampau, 

maupun dapat dianalisis kembali tanpa mengalami 

perubahan, (3) rekaman dan dokumen merupakan 

sumber informasi yang kaya, secara konstekstual 
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relevan dan mendasar  dalam konteksnya, (4) sumber 

ini sering merupakan pernyataan yang legal yang 

dapat memenuhi akuntabilitas. Hasil pengumpulan 

data melalui cara dokumentasi ini, dicatat dalam 

format transkrip dokumentasi.
67

 

Metode dokumentasi ini digunakan peneliti 

untuk memperoleh data mengenai sejarah dan 

perkembangan Pondok Pesantren Alam Qur‟an 

Ponorogo, struktur organisasi, jumlah murid, serta 

keadaan sarana dan prasarana. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknis analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain 

                                                 
67

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 217. 



95 

 

sehingga dengan mudah dipahami dan semuanya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan 

sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan 

dan setelah selesai dilapangan. Teknis analisis data dalam 

kasus ini menggunakan analisis  data kualitatif, 

mengikuti konsep yang diberikan Miles Huberman, yang 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian 

sehingga datanya sampai jenuh. 
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Aktivitas dalam analisis data meliputi.
68

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Analisis data 

dilakukan dengan mengorganisasikan data, 
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menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang 

dapat diceritakan kepada orang lain. 

1. Mereduksi data dalam konteks penelitian yang 

dimaksud adalah merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

membuat katagori. Dengan demikian data yang telah 

direduksi memberi gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya. 

2. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya 

adalah mendisplaykan data atau menyajikan data 

kedalam pola yang dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, grafik, matrik, network dan chart. 

Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh 

data selama penelitian, maka pola tersebut sudah 
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menjadi pola yang baku yang selanjutnya akan 

didisplaykan pada laporan akhir penelitian.  

3. Langkah yang terakhir dalam penelitian ini adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi.
69

 Penarikan 

kesimpulan yaitu analisis data yang terus menerus 

baik selama maupun sesudah pengumpulan data 

untuk menarik kesimpulan yang dapat 

menggambarkan pola yang terjadi. Menurut Miles 

dan Hubermen kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara, dan akan berubah bila 

tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya.
70
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G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang 

diperbaharui dari konsep keaslian (validitas) dan 

keandalan (realibilitas). Derajat keabsahan data 

(kredibilitas data) dapat diadakan pengecekan dengan 

teknik pengamatan yang tekun dan triangulasi. 

Ketekunan pengamatan adalah menemukan ciri-ciri dan 

unsure-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan 

persoalan atau isu yang sedang dicarai.
71

 Ketekunan ini 

dilaksanakan peneliti dengan cara: (a) Mengadakan 

pengamatan dengan teliti dan rinci secara 

berkesinambungan terhadap hal-hal yang berhubungan 

dengan Penerapan metode tadabbur dalam pembelajaran 

tahfidzul Qur‟an di pondok pesantren alam Qur‟an 

Ponorogo. (b) Menelaah secara rinci pada suatu titik, 

sehingga pada pemeriksaan tahap awal tempat sebagian 
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atau seluruh hal tentang keadaan Pondok Pesantren Alam 

Qur‟an Ponorogo. 

Teknik triangulasi yaitu teknik keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data tersebut.
72

 Teknik triangulasi yang paling 

banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber 

lainnya. Denzi (1978) membedakan empat macam 

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, 

dan teori. 

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan 

dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 

dalam penelitian kualitatif (Patton 1987: 331). Hail ini 

dapat dicapai dengan jalan: (1) Membandingkan data 
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hasil pengematan dengan data hasil wawancara; (2) 

Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan 

umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) 

Membandingkan apa yang dikatakan  orang-orang 

tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya 

sepanjang waktu; (4) Membandingkan keadaan dan 

perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang seperti rakyat biasaa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berbeda, 

orang pemerintahan; (5) Membandingkan hasil 

wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

Pada triangulasi dengan metode, menurut patton 

(1987: 329), terdapat dua strategi, yaitu: (1) pengecekan 

derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa 

teknik pengumpulan data dan (2) Pengecekan derajat 

kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang 

sama. 
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Triangulasi dengan teori, menurut Lincoln dan 

Guba (1981: 307), berdasarkan anggapan bahwa fakta 

tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu 

atau lebih teori.
73

   

Dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi 

sumber.
74

 Seperti dokumen, arsip, arsip, hasil 

wawancara, hasil observasi atau juga dengan 

mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap 

memiliki sudut pandang yang berbeda.
75

 Sehingga 

peneliti berusaha membandingkan berbagai sumber 

terkait yang telah didapatkan antara wawancara, 

dokumen, observasi, literature-literatur yang digunakan 

peneliti, pandangan peneliti dan keadaan sosial, ekonomi, 

budaya dan politik serta letak geografis lokasi penelitian. 
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G. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian dalam penelitian ini 

ada tiga tahapan dan ditambah dengan tahapan terakhir 

dari penelitian yaitu tahapan penulisan laporan hasil 

penelitian. Tehapan-tahapan penelitian tersebut adalah: 

1) Tahapan pra lapangan, yaitu meliputi: menyusun 

rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, 

mengurus perizinan, menjaga dan menilai keadaan 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informasi, 

menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang 

menyangkut persoalan etika penelitian. 

2) Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: memahami 

latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan 

dan berperan serta sambil mengumpulkan data. 

3) Tahap analisis data, yang meliputi: analisis data-data 

yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. 
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4) Tahap penulisan hasil laporan penelitian. Pada tahap 

ini, penulis menuangkan hasil penelitian yang 

sistematis sehingga  dapat dipahami dan diikuti 

alurnya oleh pembaca.
76
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Alamat Pondok Pesantren Alam Qur’an Ponorogo 

Dsn. Pandan Derek RT 13/RW 06 Desa. 

Winong Kecamatan. Jetis Kabupaten Ponorogo. 

Email, alamquranponorogo@gmail.com., No HP. 

085230115522. Jumlah pengajar sampai saat ini, 

sekitar 15 ustadz dan ustadzah.
77

 

2. Letak Geografis Pondok Pesantren Alam Qur’an 

Ponorogo 

Lokasi Pesantren Tahfizh Alam Qur‟an sangat 

strategis dipandang dari salah satu faktor pendidikan, 

yaitu lingkungan yang representatif, aman, dan jauh 

dari keributan maupun kebisingan, seperti halnya di 

daerah tepi jalan raya (area perkotaan). Madrasah ini 
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terletak jauh dari keramaian kota, kurang lebih 15 km 

dari kabupaten. Tepatnya, Pesantren Tahfizh Alam 

Qur‟an terletak di jalan Agung Dusun Pandan Derek, 

Desa Winong, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. 

Pesantren Tahfizh Alam Qur‟an dibangun di 

atas struktur tanah yang kuat sehingga aman dari 

terjadinya longsor dan terhindar dari terjadinya banjir. 

Berlokasi di dataran rendah dengan banyak pohon 

rindang sebagai resapan air serta tidak memugkinkan 

air menggenang di satu lokasi. 

Dalam sejarahnya, lokasi Pesantren Tahfizh 

Alam Qur‟an belum pernah mengalami terjadinya 

bencana alam seperti gempa bumi, angin puting 

beliung, letusan gunung berapi, dan kebakaran hutan. 

Kondisi tersebut menjadikan lokasi Pesantren Tahfizh 
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Alam Qur‟an sangat representatif dan kondusif untuk 

dijadikan tempat belajar bagi masyarakat sekitar.
78

 

3. Sejarah Singkat Berdirinya Pondok Pesantren 

Alam Qur’an Ponorogo 

Awal mula berdirinya Pesantren Tahfizh Alam 

Qur‟an berangkat dari keyakinan kepada Allah Swt, 

untuk mengabdikan diri dalam melahirkan generasi 

Qur‟ani. Bermula dari obrolan santai antara seorang 

ustadz (Saied Al-Makhtum) dengan beberapa dokter 

di RSUD Dr. Harjono Ponorogo yang sama-sama 

punya impian untuk melahirkan generasi muslim yang 

hafal Al-Qur‟an. 

Seiring dengan tingginya semangat untuk 

mendirikan Pesantren Tahfizh akhirnya didirikan 

Yayasan Alam Qur‟an. Keberadaan Yayasan Alam 

Qur‟an sungguh memberikan kemudahan untuk lebih 
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berkembang dalam mewujudkan misi melahirkan 

generasi Qur‟ani dan menyiarkan Al-Qur‟an ke 

seluruh dunia. 

Pada tahun pertama, jumlah santri dari berbagai 

daerah di Indonesia yang diterima 15 anak. Semua 

santri tinggal di asrama 24 jam. Para santri tidak 

dipungut biaya sepeserpun, beasiswa full. Mereka 

hanya dituntut sungguh-sungguh dalam belajar, 

disipslin ibadah dan menyelesaikan hafalan sesuai 

target.  

Seiring berjalannya waktu, kepercayaan 

masyarakat semakin meningkat, tiap tahun ada 

peningkatan peminat. Dan tahun ini pendaftar sekitar 

60 santri walaupun yang kita ambil hanya 25 santri, 

karena terbatasnya sarana dan prasarana yang ada. 
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Secara umum Alhamdulillah perkembangannya 

sangat cepat, sehingga ini yang membuat kepercayaan 

wali santri pun meningkat.
79

 

4. Visi, Misi dan Tujuan Pondok Pesantren Alam 

Qur’an Ponorogo 

a. Visi:  

Melahirkan generasi cerdas dengan Al-

Qur‟an 

b. Misi: 

a. Mencetak Santri yang Hafal, Paham, dan 

Mengamalkan Al-Qur‟an 

b. Melahirkan Santri yang Berakidah Salimah, 

Beribadah Shohihah dan Berakhlak Karimah 

c. Mencetak Santri Berjiwa Mandiri, Dinamis dan 

Inovatif 
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d. Melatih Santri Berbadan Sehat dan Berwawasan 

Luas  

c. Tujuan: 

Pesantren Tahfizh Alam Qur‟an memiliki 

tujuan utuk membantu pemerintah dalam 

menyiapkan generasi masa depan yang memiliki 

keunggulan ilmu dan amal dengan berpegang pada 

nilai-nilai Al-Qur‟an dan As-Sunnah sehingga 

dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia seutuhnya. Sebagai 

pondasi yang kokoh untuk mewujudkan tujuan 

tersebut maka proses penyelenggaraan pendidikan 

dilaksanakan dengan meletakkan dasar-dasar 

perkembangan keimanan, ketaqwaan, akhlaqul 

karimah, dan seluruh aspek kepribadian yang 
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diperlukan anak didik dalam menyesuaikan diri 

dengan lingkungan untuk pertumbuhan dan 

perkembangan selanjutnya.
80

 

5. Sumber Dana 

Dalam proses perencanaan, dilihat dulu sejauh 

mana kebutuhan lembaga terhadap sarana tersebut. 

Jika dianggap penting dan mendesak segera diajukan 

ke yayasan dan yayasanlah yang menentukan apakah 

anggaran itu disetujui atau tidak. 

Perencanaan terbagi menjadi tiga: 

1. Kebutuhan jangka pendek 

2. Kebutuhan jangka menengah 

3. Kebutuhan jangka panjang.  

Pada awal tahun ajaran baru semua didata 

kebutuhan apa saja yang perlu dilengkapi. Semua 

didata sesuai dengan kebutuhan, bagian sanpras yang 
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mendata semuanya. Dan setiap pengadaan harus 

sesuai kebutuhan lembaga. 

Proses inventarisasi: 

1. Mendata kebutuhan 

2. Dimusyawarahkan di tim pengurus harian 

3. Diajukan ke yayasan oleh bagian sanpras dengan 

disetujui pengasuh 

4. Didata kembali oleh bagian sanpras 

5. Setiap sarana yang ada dicek kembali maksimal 3 

bulan sekali 

6. Jika ada yang perlu diganti diajukan kembali ke 

yayasan, dan seterusnya. 

Sumber Pendanaan Pembiayaan 

penyelenggaraan Pesantren Tahfizh Alam Qur‟an 
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selama ini diperoleh dari  yayasan, para donatur, 

dan sebagian wali santri.
81

  

6. Stuktur Pengurus 

Berikut struktur Pengurus Yayasan di Pondok 

Pesantren Alam Qur‟an Ponorogo: 

Pembina  : dr. Setyo Utomo, Sp.JP 

Pengawas : 1) dr. Eko  Djainuddin, Sp. A 2) dr. 

Farhat, Sp.OT 

Ketua  : dr. Rully S.D.A, Sp. KK 

Sekretaris  : dr. Muthia Ulya 

Bendahara  : drg. Siska Rahmawati 

Pengasuh  : Ust. Saied Al-Makhtum Sp.d.I 

Kepala Sekolah : Ust. Zaenal Fatoni, Sp.d.I 

Bendahara  : Hj. Lutfi Kurnia 

Bag. Kesantrian : Ust. Ahmad Fauzi 

Humas Dan Prasarana: H. Dangun 
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Bag. SDM dan Pengembangan: Ust. Handry, Sp.d.
82

 

7. Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Alam 

Qur’an Ponorogo 

Sarana dan prasarana yang ada di Pondok 

Pesantren Alam Qur‟an Ponorogo diantaranya: 

a. Tanah  

1) Status Kepemilikan : Milik Yayasan Alam  

Qur‟an.  

2) Luas Tanah  : 1.800 M2 

3) Luas Halaman  : 1.173 M2 

4) Luas Gedung  : 626.55 M2 

Bangunan yang tersedia tahap pertama 4 

lokal, Alhamdulillah masih proses pembangunan, 

jika selesai 13 lokal plus Masjid 

b. Bangunan/Gedung 
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Berikut ini bangunan/gedung yang ada di 

Pondok Pesantren Alam Qur‟an Ponorogo: 

Table 1.1 

Banyaknya jenis ruangan dan jumlah  

ruangan yang ada di Pondok Pesantren 

 Alam Qur’an Ponorogo 

1 Ruang Kelas 3 Ruang  

2 Asrama 3 Ruang 

3 Ruang Kantor 2 Ruang 

4 Ruang Kepala 1 Ruang 

5 Ruang Pustaka 1 Ruang 

6 Ruang Laboratorium - 

7 Ruang UKS 1 Ruang 

8 Ruang BP 1 Ruang 

9 Kamar Mandi/WC 6 Ruang 

10 Tempat Ibadah 1 Ruang 
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c. Perlengkapan Ruang Belajar 

Berikut ini sarana pendukung yang ada di 

Pondok pesantren Alam Qur‟an Ponorogo 

Table 2.2 

Perlengkapan belajar siswa 

1 Meja tulis siswa 15 Buah 

2 Meja tulis guru 3 Buah 

3 Papan tulis 3 Buah 

4 Jam dinding 5 Buah 

5 Keranjang sampah 6 Buah 

 

b. Perlengkapan Kantor dan Lainnya 

Berikut perlengkapan Kantor dan Lainnya di 

Pondok Pesantren Alam Qur‟an Ponorogo. 

Tabel 3.3 

Perlengkapan kantor dan lainnya 
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1 Meja Tulis  1 Buah 

2 Kursi 8 Buah 

3 Meja Komputer 1 Buah 

4 Lemari/Loker Buku 2 Buah 

5 Rak Buku/Barang 1 Buah 

6 Filling Kabinet 1 Buah 

7 Papan Data 1 Buah 

8 Papan Pengumuman 3 Buah 

9 Etalase 1 Buah 

10 Komputer 1 Set 

11 VCD Player 1 Buah 

12 Salon Active 1 Buah 

13 Kursi Tamu 1 Set 

14 Locker ATK 1 Buah
83
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8. Keadaan Guru dan Siswa 

a. Keadaan Guru 

Guru merupakan orang tua kedua setelah 

orang tua kandung kita, yang member ilmu 

pengetahuan, pendidikan, dan keteladanan bagi kita 

(siswa), baik ilmu pengetahuan atau moral yang 

baik bagi kita untuk diterapkan dalam kehidupan 

kita.  

Untuk saat ini dalam Pondok pesantren Alam 

Qur‟an Ponorogo terdapat 15 pengajar ustadz dan 

ustadzah. Riwayat pendidikan mereka rata-rata 

berlatar belakang pesantren, dan 40% dari 

Pesantren gontor atau pesantren yang beraviliasi ke 

Gontor. 

b. Keadaan Siswa 

Jumlah siswa untu tahun ini di Pondok 

Pesantren Alam Qur‟an Ponorogo terdapat 35 siswa 
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dari kelas VII-IX. Mereka datang dari berbagai 

daerah/kota, diantaranya:  Bangka Belitung, 

Makasar, Jambi, Madura, Solo, Surabaya, 

Wonogiri, Magetan, Madiun, dan Ponorogo. 

Proses penerimaan santri baru, hampir sama 

dengan pesantren lain pada umumnya, hanya saja 

pada saat proses seleksi kita lebih menitik beratkan 

pada bacaan dan hafalan Al-Qur‟an. Karena 

pesantren Tahfidz jadi santri yang masuk minimal 

bacaan Al-Qur‟annya baik dan lancar.
84

 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Latar Belakang Penerapan Metode Tadabbur 

dalam Pembelajaran Tahfidzul Qur’an di Pondok 

Pesantren Alam Qur’an Ponorogo. 
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Latar belakang penerapan metode tadaabur 

dalam pembelajaran tafidzul Qur‟an ini berawal dari 

keinginan atau motivasi yang terdapat pada diri 

ustadz Saied Al-Makhtum selaku pengasuh pondok 

alam Qur‟an dan beberapa dokter di RSUD Dr. 

Harjono Ponorogo untuk mengabdikan diri kepada 

Allah dalam melahirkan generasi Qur‟ani.  

Di pondok alam Qur‟an baru pertama kali 

menggunakan metode tadabbur dalam menghafal 

Qur‟an, karena memang pondok ini merupakan 

pondok baru yang berdiri pada tahun 2016 M. Itulah 

sedikit ulasan dari pengasuh pondok alam Qur‟an 

Ponorogo. hal ini sesuai wawancara peneliti dengan: 

Ustadz Saied Al-Makhtum. Selaku pengasuh pondok 

alam Qur‟an Ponorogo sebagai berikut: 

Latar belakang penerapan metode tadabbur 

dalam pembelajaran tahfidzul Qur‟an ini berawal dari 
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keinginan pengasuh pondok alam Qur‟an dan para 

Dokter di RSUD Dr. Harjono yang ingin melahirkan 

generasi Qur‟ani. Dengan semangat tersebut 

terwujudlah pembelajaran tahfidzul Qur‟an dengan 

menggunakan metode tadabbur. Alasan menggunakan 

metode tadabbur ini santri tidak hanya punya hafalan 

saja, tetapi juga mempunyai pemahaman tentang ayat-

ayat yang dihafalnya.
85

 

Pada intinya semua metode sama, sama-sama 

punya kelebihan, dan puncak dari semua metode itu 

adalah menghafal.  

Menurut Ustad Saied Al-Makhtum, dari sekitar 

19 metode yang didalami dalam menghafal Al-

Qur‟an metode tadabbur-lah yang paling cocok 

untuk santri Pondok Pesantren Alam Qur‟an 

Ponorogo. Pihak Pondok Pesantren Alam Qur‟an 
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atau Pengasuh Ustad Saied Al-Makhtum sudah 

mencoba beberapa metode, diantaranya metode 

semudah tersenyum, dan metode talqin untuk 

pembelajaran tahfidzul Qur‟an di pondok Pesantren 

Alam Qur‟an Ponorogo ini, namun tetap seperti yang 

sudah dipaparkan di atas bahwa metode tadabburlah 

yang cocok untuk diterapkan dalam Pembelajaran 

Tahfidzul Qur‟an di Pondok Pesantren Alam Qur‟an 

Ponorogo. Tapi bukan metode semudah tersenyum, 

dan metode talqin ini tidak baik, hanya saja terlalu 

lambat kalau untuk anak MTs. Meski demikian 

sesekali tetap kita padukan dengan metode tadabbur. 

Karena metode talqin sendiri metode yang tidak bisa 

dipisahkan dengan pembelajaran Al-Qur‟an.
86
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2. Penerapan Metode Tadabbur dalam 

Pembelajaran Tahfidzul Qur’an di Pondok 

Pesantren Alam Qur’an Ponorogo. 

Sebelum penerapan metode tadabbur dalam 

pembelajaran tahfidzul Qur‟an peneliti 

mencantumkan alasan pengasuh pondok alam 

Qur‟an memilih metode tadabbur dalam 

pembelajaran tahfidzul Qur‟an, karena diyakini 

dengan metode tadabbur anak dapat dengan mudah 

menghafal dan yang anak dapatkan tidak hanya 

hafalan tapi juga pemahaman, seperti hasil 

wawancara di bawah ini 

Pengasuh pondok alam Qur‟an Ustadz Saeid Al-

Makhtum sebagai berikut: 

Alasan saya menerapkan metode tadabbur 

dalam pembelajaran tahfidzul Qur‟an di pondok 
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alam Qur‟an karena di tingkat MTs ini anak bisa 

diajak menghafal sambil tadabbur.
87

  

Adapun penerapan Metode Tadabbur dalam 

Pembalajaran Tahfidzul Qur‟an di Pondok Pesantren 

Alam Qur‟an Ponorogo memfokuskan pandangan ke 

mushaf, bacalah dengan baik, mantabkan suara, dan 

ulangi bacaan sampai hafal atau minimal sebanyak 

20x. Contoh pada surah An-Naba‟:  

Ayat 

1         
Dibaca berulang-

ulang  

Setelah hafal, lanjutkan menghafal ayat kedua. 

Ayat 

2 
        

Dibaca 

berulang-ulang 

Setelah ayat kedua hafal, ulangi lagi menghafal dari 

ayat pertama. 
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Ayat 

1-2 

         

          

 Kedua ayat 

disambung  

 Dibaca 
berulang-

ulang (sampai 

hafal) 

Apabila kedua ayat 1-2 lancar, lanjutkan ke ayat ke 

3, lalu ulangi lagi dari ayat 1-3.  

Ayat 

1-3         

          

        

 Ketiga ayat 
disambung 

 Dibaca 

berulang-

ulang 

sampai 

lancar.  

Baru lanjut 

ke ayat 

berikutnya 

Demikian seterusnya. Setelah menambah ayat baru, 

ulangi lagi dari ayat pertama, sampai tuntas satu 

halaman.  

Dalam penerapan Metode Tadabbur dalam 

pembelajaran Tahfdzul Qur‟an di Pondok Pesantren 
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Alam Qur‟an  Ponorogo mutlak tidak ada kendala, 

hanya semua santri butuh proses untuk menerapkan 

metode tadabbur tersebut. Penggunaan Metode 

Tadabbur dalam Pembelajaran Tahfdzul Qur‟an di 

Pondok Pesantren Alam Qur‟an Ponorogo ada 

beberapa tahap: 

Tahapan-tahapan Metode Tadabbur: 

a. Pernafasan 

b. Fokus 

c. Baca satu halaman atau pertema untuk 

mengetahui alur cerita ayat 

d. Menghafalkan ayat demi ayat, sambil 

membayangkan terjemahnya. 

e. Menggabungkan ayat demi ayat 
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f. Tutup ayat- lihat terjemah – ucapkan ayat 

g. Jika ada kesalahan langsung lihat mushaf 

h. Lanjutkan ke ayat berikutnya. 

Penerapan metode Tadabbur dalam 

Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an di Pondok Pesantren 

Alam Qur‟an Ponorogo tidak ada kekurangannya, 

hanya saja setiap santri butuh proses untuk benar-

benar mendalaminya. Sedangkan kelebihan dari 

Penerapan Metode Tadabbur dalam Pembelajaran 

Tahfidzul Qur‟an di Pondok pesantren Alam Qur‟an 

ponorogo, selain santri bisa hafal juga bisa 

Tadabbur. Jadi  santri tidak sebatas menghafal, tapi 

juga menghayati setiap ayat yang dibaca.  

Seperti yang sudah disampaikan oleh Alif 

Syaifuddi Rido salah satu santri Pondok Pesantren 

Alam Qur‟an Ponorogo bahwa menghafal dengan 
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menggunakan metode tadabbur itu menyenangkan, 

karena bisa tahu kisa-kisah yang terkandung dalam 

Al-Qur‟an yang saya hafal, tapi kadang saya sedih 

jika saya menghafal lalu terdapat ayat yang 

menceritakan tentang azab atau siksa, saya takut 

dengan apa yang akan kita dapatkan jika kita 

melanggar aturan Allah.
88

 Dan menghafal dengan 

Tadabbur hasilnya lebih kuat, karena hafalan cepat 

hilang tapi pemahaman lama hilangnya. Dan 

pemahaman bisa diperoleh dengan cara tadabbur.  

Penerapan Metode Tadabbur dalam 

Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an di Pondok Pesantren 

Alam Qur‟an Ponorogo memiliki dampak positif, 

santri asyik saat menghafal, tidak merasa terbebani, 

sebab ia paham alur cerita ayat yang dibaca sehingga 

terasa nikmat. Untuk masalah lingkungan, bagi santri 

                                                 
88

 Lihat trankip wawancara nomor: 04/4-W/F-28/04/2019  dalam 

lampiran hasil penelitian. 
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tidak begitu berpengaruh, meski memang diantara 

mera ada yang terganggu, tapi tidak semuanya 

merasa terganggu dengan lingkungan sekitar. Karena 

memang sesuai dengan tipe mereka ada yang 

dominan penglihatan (visual), ada auditori 

(pendengaran) ada yang kinestetik (perasa), namun 

secara umum tidak masalah karena ketiga tipe di atas 

bisa disatukan dengan metode tadabbur.
89

 

 

3. Faktor yang Mendukung dan Menghambat 

Penerapan Metode Tadabbur dalam 

Pembelajaran Tahfidzul Qur’an di Pondok 

Pesantren Alam Qur’an Ponorogo 

Setiap metode pasti memiliki faktor yang 

menjadi pendukung dan penghambat, begitu juga 

dalam Penerapan Metode Tadabbur dalam 

                                                 
89

 Ibid, nomor: 04/4-W/F-28/04/2019  . 
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Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an di Pondok Pesantren 

Alam Qur‟an Ponorogo ini. Yaitu: 

Faktor Pendukung  

1. Faktor Internal 

Faktor internal adalah keadaan jasmani dan 

rohani siswa (santri). Faktor yang berasal dari 

dalam diri sendiri siswa, ini merupakan 

pembawaan masing-masing siswa dan sangat 

menunjang keberhasilan belajar atau kegiatan 

mereka. 

Beberapa faktor yang yang berasal dari diri 

siswa antra lain sebagai berikut: 

a. Jasmani atau kesehatan 

Kesehatan di dalam proses belajar 

mengajar merupakan faktor yang sangat 

penting, karena apabila kesehatan seseorang 

terganggu maka ia tidak akan memiliki gairah 
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ataupun semangat untuk belajar sehingga 

konsentrasi belajarnya pasti terganggu. 

Kesehatan tubuh tidak kalah pentingnya 

terhadap proses belajar berlangsung, sebab 

dengan tubuh yag kurang sehat, besar 

kemungkinan kondisi peserta didik akan 

terganggu dan akibatnya pelajaran sukar 

diterima masuk. Karena itu, penting bagi 

seorang yang akan menghafal Al-Qur‟an 

untuk menjaga kesehatan tubuh dan 

pikirannya, agar mampu mengikuti 

pembelajaran Tahfiẓul Qur‟an dengan dengan 

baik. 

b. Bakat 

Secara umum bakat adalah komponen 

potensial seorang siswa untuk mencapai 

keberhasilan pada masa yang akan datang.37 
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Dalam hal ini siswa yang memiliki bakat 

dalam menghafal Al-Qur‟an akan lebih 

tertarik dan lebih mudah menghafal Al-

Qur‟an. Dengan dasar bakat yang dimiliki 

tersebut, maka penerapan metode dalam 

menghafal Al-Qur‟an akan lenih efektif. 

Minat secara sederhana berarti 

kecenderungan dan kegairahan yang sangat 

tinggi atau keinginan besar terhadap sesuatu. 

Siswa yang memiliki minat untuk menghafal 

Al-Qur‟an akan secara sadar dan bersungguh-

sungguh berusaha menghafalkan kitab suci 

ini sebelum diperintah oleh kyai/ustadz. 

Minat yang kuat akan mempercepat 

keberhasilan usaha menghafal Al-Qur‟an. 
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c. Motivasi Siswa 

Yang dimkasud dengan motivasi disini 

adalah keadaan internal organisme yang 

mendorong untuk berbuat sesuatu. Siswa 

yang menghafalkan kitab suci ini pasti 

termotivasi oleh sesuatu yang berkaitan 

dengan Al-Qur‟an. Motivasi ini bisa karena 

kesenangan pada Al-Qur‟an atau karena bisa 

karena keutamaan yang dimiliki oleh para 

penghafal Al-Qur‟an. Dalam kegiatan 

menghafal Al-Qur‟an dituntut kesungguhan 

tanpa mengenal bosan dan putus asa. Untuk 

itulah motivasi berasal dari diri sendiri 

sangan penting dalam rangka mencapai 

keberhasilan, yaitu mampu menghafal Al-

Qur‟an 30 juz dalam waktu tertentu. 
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d. Kecerdasan 

Kecerdasan merupakan faktor yang 

sangat penting dalam menunjang 

keberhasilan dalam menghafal Al-Qur‟an. 

Kecerdasan ini adalah kemampuan psikis 

untuk mereaksi dengan rangsangan atau 

menyesuaikan melalui cara yang tepat. 

Dengan kecerdasan ini mereka yang 

menghafal Al-Qur‟an akan merasakan diri 

sendiri bahwa kecerdasan akan terpengaruh 

terhadap keberhasilan dalam hafalan Al-

Qur‟an. Setiap individu mempunyai 

kecerdasan yang berbeda-beda, sehingga 

cukup mempengaruhi terhadap proses hafalan 

yang dijalani. 
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2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah adalah kondisi atau 

keadaan dilingkungan sekitar siswa. Hal ini 

berarti bahwa factor-faktor yang berasal dari luar 

diri siswa juga ada yang bisa menunjang 

keberhasilan dalam menghafal Al-Qur‟an. 

Adapun faktor eksternal antara lain yaitu: 

a. Faktor keluarga 

Keluarga merupakan salah satu faktor 

penting dalam proses pembelajaran anak, 

karena keluarga merupakan tempat 

pendidikan pertama bagi anak. Cara orang tua 

mendidik, relasi dan hubungan antar anggota 

keluarga, suasana keluarga, serta dukungan 

keluarga terhadap pembelajaran Tahfiẓul 

Qur‟an anak, akan mempengaruhi 

keberhasilan anak dalam proses belajarnya. 
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b. Tersedianya guru qira‟ah maupun guru 

tahfidz (Instruktur) 

Keberadaan seorang instruktur dalam 

memberikan bimbingan kepada siswanya 

sangat berpengaruh terhadap keberhasilannya 

dalam menghafalkan Al-Qur‟an. Faktor ini 

sangat menunjang kelancaran mereka dalam 

proses belajarnya tanpa adanya pembimbing, 

kemungkinan besar mutu hafalan para siswa 

hasilnya kurang berkualitas dan kurang 

memuaskan. Jadi dengan adanya instruktur 

dapa diketahui dan dibenarkan oleh instruktur 

yang ada. 

c. Pengaturan waktu dan pembatasan 

pembelajaran Al-Qur‟an 

Siswa dalam menghafal Al-Qur‟an 

diperlukan waktu yang khusus dan beban 
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pelajaran yang tidak memberatkan para 

penghafal yang mengikuti Tahfiẓul Qur‟an, 

dengan adanya waktu khusus dan tidak 

terlalu berat materi yang dipelajari para siswa 

(santri) akan menyebabkan sisiwa lebih 

berkonsentrasi untuk menghafalkan Al-

Qur‟an. Selain itu dengan adanya pembagian 

waktu akan bisa memperbaharui semangat, 

motivasi dan kemauan, meniadakan 

kejenuhan dan kebosanan. Dengan adanya 

semua ini, maka suatu kondisi kegiatan 

menghafal Al-Qur‟an yang rileks dan penuh 

konsentrasi. 

d. Faktor Lingkungan Sosial (Sekolah, 

Organisasi, masyarakat, dan lain-lain) 

Lingkungan adalah suatu faktor yang 

mempunyai peranan yang sangat penting 
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terhadap berhasil tidaknya pendidikan agama. 

Hal ini beralasan, bahwa lingkungan para 

siswa bisa saja menimbulkan semangat 

belajar yang tinggi sehingga aktifitas 

belajarnya semakin meningkat. Masyarakat 

sekitar organisasi, pesantren, keluarga yang 

mendukung kegiatan Tahfiẓul Qur‟an juga 

akan memberikan stimulus positif pada para 

siswa sehingga mereka menjadi lebih baik 

dan bersungguh-sungguh dan manteb dalam 

menghafal Al- Qur‟an. 

Faktor Penghambat 

1. Faktor Internal 

a. Kurang minat dan bakat 

Kurangnya minat dan bakat para siswa 

dalam mengikuti pendidikan Tahfiẓul Qur‟an 

merupakan faktor yang sangat menghambat 
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keberhasilannya dalam menghafal Al-Qur‟an, 

dimana mereka cenderung malas untuk 

melakukan tahfidz maupun takrir. 

b. Kurang motivasi dari diri sendiri 

Rendahnya motivasi yang berasal dari 

dalam diri sendiri atupun motivasi dari 

orang-orang terdekat dapat menyebabkan 

kurang bersemangat untuk mengikuti segala 

kegiatan yang ada, sehingga ia malas dan 

tidak bersungguh-sungguh dalam 

menghafalkan Al-Qu‟ran. Akibatnya 

keberhasilan untuk menghafalkan Al-Qur‟an 

menjadi terhambat bahkan proses hafalan 

yang dijalaninya tidak akan selesai-selesai 

dan akan memakan waktu yang relatif lama. 

 

c. Ayat yang sudah dihafal lupa lagi 
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Masalah ini biasanya terjadi karena 

ayat yang awalnya sudah dihafal dengan 

matang, kemudian karena banyaknya 

kesibukan sehingga jarang diulang kembali. 

Akibatnya ayat yang sebelumnya sudah 

dihafal menjadi lupa lagi. Menghafal Al-

Qur‟an membutuhkan kerja keras dan 

kesabaran yang terus menerus dan kontinu. 

Seseorang yang memutuskan untuk 

menghafal Al-Qur‟an harus mampu untuk 

istiqomah dalam menambah hafalan maupun 

mengulangnya kembali. 

d. Banyak dosa dan maksiat. 

Hal ini karena dosa dan maksiat 

membuat seorang hamba lupa pada Al-

Qur‟an dan melupakan dirinya pula, serta 

membutakan hatinya dari ingat kepada Allah 
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swt serta dari membaca dan menghafal Al-

Qur‟an. 

e. Kesehatan yang sering terganggu 

Kesehatan merupakan salah satu faktor 

penting bagi orang yang menghafalkan Al-

Qur‟an. Jika kesehatan terganggu, keadaan 

ini akan menghambat kemajuan siswa dalam 

menghafalkan Al-Qur‟an, dimana kesehatan 

dan kesibukan yang tidak jelas dan terganngu 

tidak memungkinkan untuk melakukan 

proses tahfidz maupun takrir. 

f. Rendahnya kecerdasan 

IQ merupakan faktor yang sangat 

penting dalam kegiatan Tahfiẓul Qur‟an. 

Apabila kecerdasan siswa ini rendah maka 

proses dalam hafal Al-Qur‟an menjadi 

terhambat. Selain itu lemahnya daya ingatan 
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akibat rendahnya kecerdasan bisa 

menghambat keberhasilannya dalam 

menghafalkan meteri, karena dirinya mudah 

lupa dan sulit untuk mengingat kembali 

materi yang sudah dihafalkannya. Meskipun 

demikian, bukan berarti kurangnya 

kecerdasan menjadi alasan untuk tidak 

bersemangat dalam proses Tahfiẓul Qur‟an. 

Karena hal yang paling penting adalah 

kerajinan dan istiqomah dalam menjalani 

hafalan. 

2. Faktor Eksternal 

a. Cara instruktur dalam memberikan 

bimbingan 

Cara yang digunakan oleh instruktur 

dalam memberikan materi pelajaran 

bimbingan besar sekali pengaruhnya terhadap 
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kualitas dan hasil belajar siswa. Cara 

instruktur tidak disenangi oleh siswa bisa 

menyebabkan minat dan motivasi belajar 

siswa dalam menghafal menjadi menurun. 

b. Banyak ayat yang mirip 

Didalam Al-Qur‟an banyak ayat-ayat 

yang mirip namun tidak sama. Maksudnya 

beberpa ayat memiliki awalan kalimat yang 

sama, namun pada pertengahan atau akhir 

ayatnya berbeda atau sebaliknya, pada 

awalnya tidak sama namun pada pertengahan 

atau akhir ayatnya sama. 

c. Masalah kemampuan ekonomi 

Masalah biaya menjadi sumber 

kekuatan dalam belajar sebab kurangnya 

biaya sangat mengganggu terhadap 

kelancaran belajar siswa (santri). Pada 
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umumnya biaya ini diperoleh dari orang tua, 

sehingga kiriman dari orang tua terlambat 

akan mempunyai pengaruh terhadap aktifitas 

siswa. Akibatnya tidak sedikitpun diantara 

mereka yang malas dan turun motivasinya 

dalam belajar menghafal Al-Qur‟an. 

d. Padatnya materi yang harus dipelajari siswa 

Materi yang terlalu banyak atau padat 

akan menjadi salah satu penghambat studi 

para siswa. Keadaan ini beralasan sekali 

karena beban yang harus ditanggung siswa 

menjadi lebih berat dan besar serta 

melelahkan. 

 

 

 

BAB V 
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PEMBAHASAN 

A. Analisis Latar Belakang Penerapan Metode 

Tadabbur dalam Pembelajaran Tahfidzul Qur’an di 

Pondok Pesantren Alam Qur’an Ponorogo. 

Berdasarkan paparan pada bab-bab sebelumnya 

kini sampailah pada analisis data. Langkah pertama 

peneliti akan menjelaskan latar belakang Penerapan 

Metode Tadabbur dalam Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an 

di Pondok Pesantren Alam Qur‟an Ponorogo.  

Al-Maidani berkata, “Tadabbur adalah perenungan 

secara menyeluruh yang mengantarkan ke puncak 

maksud perkataan dan tujuannya yang mendalam.” 

Tadabbur juga diartikan sebagai memikir-mikirkan dan 

merenungkan ayat-ayat Al-Qur‟an untuk dapat 

memahami makna, hikmah, ataupun maksudnya. 

Tadabbur kadang diartikan sebagai mengamalkan Al-

Qur‟an karena itu adalah buahnya. Ada keterikatan yang 

145 
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kuat antara ilmu dan amal sebagaimana disebutkan dalam 

perkataan Ali bin Abi Thalib r.a., “Wahai orang yang 

memahami Al-Qur‟an, wahai orang yang berilmu, 

amalkanlah Al-Qur‟an karena orang yang berilmu itu 

adalah orang yang mengamalkan apa yang ia ketahui.” 
90

 

Berdasarkan teori tersebut serta hasil observasi dan 

proses pengumpulan data lainnya dilapangan maka yang 

menjadi latar belakang di terapkannya Metode Tadabbur 

dalam Pembelajaran Tahfidzul Quran di Pondok 

Pesantren Alam Qur‟an adalah karena metode ini 

merupakan metode yang paling efektif dalam 

mempermudah menghafal Al-Quran serta menjaga 

hafalan para santri agar tidak mudah hilang atau lupa. 

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ustad Saied 

Al-Makhtum selaku Pengasuh di Pesantren tersebut. 

Bahwa latar belakang penerapan metode tadaabur dalam 

                                                 
90

 Khalid Abdul Karim Al-lahim dan Asma‟ binti Rasyid Ar-

Ruwaisyid, Panduan Tadabbur Al-Qur‟an, 45. 
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pembelajaran tafidzul Qur‟an ini berawal dari keinginan 

atau motivasi yang terdapat pada diri ustadz Saied Al-

Makhtum selaku pengasuh pondok alam Qur‟an dan 

beberapa dokter di RSUD Dr. Harjono Ponorogo untuk 

mengabdikan diri kepada Allah dalam melahirkan 

generasi Qur‟ani, yakni melahirkan generasi cerdas 

dengan Al-Qur‟an.
91

  

Metode Tadabbur diterapkan sejak angkatan 

pertama santri Alam Qur‟an, tepatnya tahun 2016 M. 

Metode Tadabbur ini dipilih untuk Pembelajaran 

Tahfidzul Qur‟an karena santri Alam Qur‟an tingkatan 

MTs,  karena di tingkat MTs ini lah anak mulai bisa 

diajak menghafal sambil tadabbur. Menghafal dengan 

menggunakan Metode Tadabbur anak tidak hanya punya 

hafalan saja, tapi juga punya pemahan tentang Ayat-ayat 

yang dihafalnya.  

                                                 
91

 Lihat trankip wawancara nomor: 01/1-W/F-21/01/2019  dalam 

lampiran hasil penelitian. 
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Ustad Saied Al-Makhtum menegaskan, dari sekitar 

19 metode yang didalami dalam menghafal Al-Qur‟an, 

diantaranya:  

1. Metode Azam,  

Metode azam mengunggulkan kosistensi dalam 

menghafal. Cara menghafal dengan metode ini yaitu: 

Berkonsentrasi dengan penuh, Bernafas dengan teratur 

dan temukan kenyamanan, Bersikap rileks, 

Mengulang ayat demi ayat dan mengulangnya hingga 

hafal. 

2. Metode Talqin 

Pada metode talqin dilakukan pendekatan 

bacaan untuk memastikan kebenaran bacaan. Pada 

metode ini membutuhkan orang lain untuk 

mendektikan. Jadi jika ada bacaan yang salah bisa 

langsung dibenahi. Cara menghafalnya yaitu: 

mengingat symbol-simbol yang ada di tulisan Al-
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Qur‟an, membaca dan memahami benar letak-letak 

simbol yang khas, mengulangi membacanya dan 

memperhatikan letak bacaan di Al-Qur‟an.  

3. Menghafalkan 1 ayat 

Sepertinya mudah yaa,berkomitmen dengan diri 

untuk menghafalkan 1 ayat setiap hari, lalu akan 

bertambah terus setiap harinya. Menghafal Al-Qur‟an 

semudah tersenyum memang benar adanya. Bisa 

dimulai dari juz 30 lalu ke juz 1. Juz 30 memiliki ayat-

ayat yang pendek jadi lebih mudah dihafal. 

Inilah salah satu metode yang sudah pernah 

didalami oleh ustad Al-Makhtum, namun metode 

tadabbur-lah yang paling cocok untuk santri Pondok 

Pesantren Alam Qur‟an Ponorogo. pihak Pondok 

Pesantren Alam Qur‟an atau Pengasuh Ustad Saied Al-

Makhtum sudah mencoba beberapa metode, diantaranya 

metode Semudah Tersenyum, dan Metode Talqin untuk 



150 

 

Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an di pondok Pesantren 

Alam Qur‟an Ponorogo ini, namun tetap seperti yang 

sudah dipaparkan di atas bahwa metode tadabburlah yang 

cocok untuk diterapkan dalam Pembelajaran Tahfidzul 

Qur‟an di Pondok Pesantren Alam Qur‟an Ponorogo.  

Dari paparan di atas dapat dianalisis bahwa latar 

belakang Penerapan Metode Tadabbur dalam 

Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an di Pondok Pesantren 

Alam Qur‟an sangat cocok untuk pembelajaran tahfidz 

tingkat MTs,  karena pada tinggkat ini lah anak mulai 

mampu diajak menghafal dengan tadabbur, dimana 

dengan tadabbur di sini mereka tidak hanya memperoleh 

hafalan akan tetapi mereka juga memperoleh 

pemahaman. 

B. Analisis Penerapan Metode Tadabbur dalam 

Pembelajaran Tahfidzul Qur’an di Pondok Pesantren 

Alam Qur’an Ponorogo. 
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Untuk Penerapan Metode Tadabbur dalam 

Pembalajaran Tahfidzul Qur‟an di Pondok Pesantren 

Alam Qur‟an memfokuskan pandangan ke mushaf, 

bacalah dengan baik, mantabkan suara, dan ulangi bacaan 

sampai hafal atau minimal sebanyak 20x. Contoh pada 

surah An-Naba‟:  

Ayat 1 
        

Dibaca berulang-

ulang  

Setelah hafal, lanjutkan menghafal ayat kedua. 

Ayat 

2 
         

Dibaca berulang-

ulang 

Setelah ayat kedua hafal, ulangi lagi menghafal dari ayat 

pertama. 

Ayat 

1-2 

        

          

 Kedua ayat 
disambung  

 Dibaca 

berulang-ulang 

(sampai hafal) 
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Apabila kedua ayat 1-2 lancar, lanjutkan ke ayat ke 3, 

lalu ulangi lagi dari ayat 1-3.  

Ayat 

1-3         

           

        

 Ketiga ayat 

disambung 

 Dibaca 
berulang-ulang 

sampai lancar.  

Baru lanjut ke 

ayat berikutnya 

Demikian seterusnya. Setelah menambah ayat baru, 

ulangi lagi dari ayat pertama, sampai tuntas satu 

halaman.  

Dalam Penerapan Metode Tadabbur dalam 

Pembelajaran Tahfdzul Qur‟an di Pondok Pesantren 

Alam Qur‟an  Ponorogo mutlak tidak ada kendala, hanya 

semua santri butuh proses untuk menerapkan metode 

tadabbur tersebut. Penerapan Metode Tadabbur dalam 

Pembelajaran Tahfdzul Qur‟an di Pondok Pesantren 

Alam Qur‟an Ponorogo ada beberapa tahap: 
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Tahapan-tahapan metode tadabbur: 

1) Pernafasan 

2) Fokus 

3) Baca satu halaman atau pertema untuk mengetahui 

alur cerita ayat 

4) Menghafalkan ayat demi ayat, sambil membayangkan 

terjemahnya. 

5) Menggabungkan ayat demi ayat 

6) Tutup ayat- lihat terjemah – ucapkan ayat 

7) Jika ada kesalahan langsung lihat mushaf 

8) Lanjutkan ke ayat berikutnya. 

 Proses menghafal Al-Qur‟an merupakan sebuah 

proses yang misteri dan unik, seseorang dengan mudah 
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menghafal Al-Quar‟an tidak serta- merta dipengaruhi 

oleh kecerdasan otaknya, melainkan kondisi hati yang 

bersih dan ahlak yang baik. 

Dalam metode tadabbur tidak hanya dipengaruhi 

oleh faktor metode dan lingkungan sekitar, melainkan 

kondisi jiwa atau hati dapat mempengaruhi kemudahan 

dalam menghafal dan tadabbur sebagaimana 

diungkapkan oleh salah satu tokoh berikut beberapa hal 

yang dapat menghambat kemudahan dalam menghafal 

Al-Qur‟an 

1. Banyak dosa dan maksiat. Karena, hal itu membuat 

seorang hamba lupa pada Al-Qur‟an dan melupakan 

dirinya pula, serta membutakan hatinya dari ingat 

Allah Swt. serta dari membaca dan menghafal Al-

Qur‟an. 

2. Tidak senantiasa mengikuti, mengulang-ulang, dan 

memperdengarkan hafalan Al-Qur‟an-nya. 
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3. Perhatian yang lebih pada urusan-urusan dunia 

menjadikan hati terikat dengannya, dan pada 

gilirannya hati menjadi keras, sehingga tidak bisa 

menghafal dengan mudah. 

4. Menghafal banyak ayat pada waktu yang singkat dan 

pindah keselainnya sebelum menguasainya dengan 

baik. 

5. Semangat yang tinggi untuk menghafal di permulaan 

membuatnya menghafal banyak ayat tanpa 

menguasainya dengan baik, kemudian ketika 

merasakan dirinya tidak menguasainya dengan baik, 

ia pun malas menghafal dan meninggalkannya. 

Penerapan Metode Tadabbur dalam Pembelajaran 

Tahfidzul Qur‟an di Pondok Pesantren Alam Qur‟an 

Ponorogo tidak ada kekurangannya, hanya saja setiap 

santri butuh proses untuk benar-benar mendalaminya. 

Sedangkan kelebihan dari Penggunaan Metode Tadabbur 
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dalam Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an di Pondok 

pesantren Alam Qur‟an ponorogo, selain santri bisa hafal 

juga bisa Tadabbur. Jadi  santri tidak sebatas menghafal, 

tapi juga menghayati setiap ayat yang dibaca.  

Seprti yang sudah disampaikan oleh Alif Syaifuddi 

Rido salah satu santri Pondok Pesantren Alam Qur‟an 

Ponorogo bahwa menghafal dengan menggunakan 

metode tadabbur itu Menyenangkan, karena bisa tahu 

kisa-kisah yang terkandung dalam Al-Qur‟an yang saya 

hafal, tapi kadang saya sedih jika saya menghafal lalu 

terdapat ayat yang menceritakan tentang azab atau siksa, 

saya takut dengan apa yang akan kita dapatkan jika kita 

melanggar aturan Allah.
92

 Dan menghafal dengan 

tadabbur hasilnya lebih kuat, karena hafalan cepat hilang 

tapi pemahaman lama hilangnya. Dan pemahaman bisa 

diperoleh dengan cara tadabbur.  

                                                 
92

 Lihat trankip wawancara nomor: 04/4-W/F-28/04/2019  

dalam lampiran hasil penelitian. 
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Dari paparan di atas penulis memperoleh hasil 

analisis bahwa Penerapan Metode Tadabbur dalam 

Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an di Pondok Pesantren 

Alam Qur‟an Ponorogo sudah terlaksana dengan baik, 

santripun terlihat asyik saat menghafal, mereka 

menikmati hafalannya. 

 

 

 

 

 

 

C. Analisis Faktor yang Mendukung dan Menghambat 

Penerapan Metode Tadabbur dalam Pembelajaran 

Tahfidzul Qur’an di Pondok Pesantren Alam Qur’an 

Ponorogo 
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Setiap metode pasti memiliki faktor yang menjadi 

pendukung dan penghambat, begitu juga dalam 

Penerapan Metode Tadabbur dalam Pembelajaran 

Tahfidzul Qur‟an di Pondok Pesantren Alam Qur‟an 

Ponorogo ini. Yaitu: 

Faktor Pendukung  

1. Faktor Internal 

Faktor internal adalah keadaan jasmani dan 

rohani siswa (santri). Faktor yang berasal dari dalam 

diri sendiri siswa, ini merupakan pembawaan 

masing-masing siswa dan sangat menunjang 

keberhasilan belajar atau kegiatan mereka. 

Beberapa faktor yang yang berasal dari diri 

siswa antra lain sebagai berikut: 

a. Jasmani atau kesehatan 
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Kesehatan di dalam proses belajar 

mengajar merupakan faktor yang sangat penting, 

karena apabila kesehatan seseorang terganggu 

maka ia tidak akan memiliki gairah ataupun 

semangat untuk belajar sehingga konsentrasi 

belajarnya pasti terganggu. Kesehatan tubuh 

tidak kalah pentingnya terhadap proses belajar 

berlangsung, sebab dengan tubuh yag kurang 

sehat, besar kemungkinan kondisi peserta didik 

akan terganggu dan akibatnya pelajaran sukar 

diterima masuk. Karena itu, penting bagi 

seorang yang akan menghafal Al-Qur‟an untuk 

menjaga kesehatan tubuh dan pikirannya, agar 

mampu mengikuti pembelajaran Tahfiẓul 

Qur‟an dengan dengan baik. 

b. Bakat 
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Secara umum bakat adalah komponen 

potensial seorang siswa untuk mencapai 

keberhasilan pada masa yang akan datang.37 

Dalam hal ini siswa yang memiliki bakat dalam 

menghafal Al-Qur‟an akan lebih tertarik dan 

lebih mudah menghafal Al-Qur‟an. Dengan 

dasar bakat yang dimiliki tersebut, maka 

penerapan metode dalam menghafal Al-Qur‟an 

akan lenih efektif. Minat secara sederhana 

berarti kecenderungan dan kegairahan yang 

sangat tinggi atau keinginan besar terhadap 

sesuatu. Siswa yang memiliki minat untuk 

menghafal Al-Qur‟an akan secara sadar dan 

bersungguh-sungguh berusaha menghafalkan 

kitab suci ini sebelum diperintah oleh 

kyai/ustadz. Minat yang kuat akan mempercepat 

keberhasilan usaha menghafal Al-Qur‟an. 
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c. Motivasi Siswa 

Yang dimkasud dengan motivasi disini 

adalah keadaan internal organisme yang 

mendorong untuk berbuat sesuatu. Siswa yang 

menghafalkan kitab suci ini pasti termotivasi 

oleh sesuatu yang berkaitan dengan Al-Qur‟an. 

Motivasi ini bisa karena kesenangan pada Al-

Qur‟an atau karena bisa karena keutamaan yang 

dimiliki oleh para penghafal Al-Qur‟an. Dalam 

kegiatan menghafal Al-Qur‟an dituntut 

kesungguhan tanpa mengenal bosan dan putus 

asa. Untuk itulah motivasi berasal dari diri 

sendiri sangan penting dalam rangka mencapai 

keberhasilan, yaitu mampu menghafal Al-

Qur‟an 30 juz dalam waktu tertentu. 

d. Kecerdasan 
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Kecerdasan merupakan faktor yang sangat 

penting dalam menunjang keberhasilan dalam 

menghafal Al-Qur‟an. Kecerdasan ini adalah 

kemampuan psikis untuk mereaksi dengan 

rangsangan atau menyesuaikan melalui cara 

yang tepat. Dengan kecerdasan ini mereka yang 

menghafal Al-Qur‟an akan merasakan diri 

sendiri bahwa kecerdasan akan terpengaruh 

terhadap keberhasilan dalam hafalan Al-Qur‟an. 

Setiap individu mempunyai kecerdasan yang 

berbeda-beda, sehingga cukup mempengaruhi 

terhadap proses hafalan yang dijalani. 

 

 

2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah adalah kondisi atau 

keadaan dilingkungan sekitar siswa. Hal ini berarti 
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bahwa factor-faktor yang berasal dari luar diri siswa 

juga ada yang bisa menunjang keberhasilan dalam 

menghafal Al-Qur‟an. Adapun faktor eksternal 

antara lain yaitu: 

a. Faktor keluarga 

Keluarga merupakan salah satu faktor 

penting dalam proses pembelajaran anak, karena 

keluarga merupakan tempat pendidikan pertama 

bagi anak. Cara orang tua mendidik, relasi dan 

hubungan antar anggota keluarga, suasana 

keluarga, serta dukungan keluarga terhadap 

pembelajaran Tahfiẓul Qur‟an anak, akan 

mempengaruhi keberhasilan anak dalam proses 

belajarnya. 

b. Tersedianya guru qira‟ah maupun guru tahfidz 

(Instruktur) 
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Keberadaan seorang instruktur dalam 

memberikan bimbingan kepada siswanya sangat 

berpengaruh terhadap keberhasilannya dalam 

menghafalkan Al-Qur‟an. Faktor ini sangat 

menunjang kelancaran mereka dalam proses 

belajarnya tanpa adanya pembimbing, 

kemungkinan besar mutu hafalan para siswa 

hasilnya kurang berkualitas dan kurang 

memuaskan. Jadi dengan adanya instruktur dapa 

diketahui dan dibenarkan oleh instruktur yang 

ada. 

c. Pengaturan waktu dan pembatasan pembelajaran 

Al-Qur‟an 

Siswa dalam menghafal Al-Qur‟an 

diperlukan waktu yang khusus dan beban 

pelajaran yang tidak memberatkan para 

penghafal yang mengikuti Tahfiẓul Qur‟an, 
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dengan adanya waktu khusus dan tidak terlalu 

berat materi yang dipelajari para siswa (santri) 

akan menyebabkan sisiwa lebih berkonsentrasi 

untuk menghafalkan Al-Qur‟an. Selain itu 

dengan adanya pembagian waktu akan bisa 

memperbaharui semangat, motivasi dan 

kemauan, meniadakan kejenuhan dan 

kebosanan. Dengan adanya semua ini, maka 

suatu kondisi kegiatan menghafal Al-Qur‟an 

yang rileks dan penuh konsentrasi. 

d. Faktor Lingkungan Sosial (Sekolah, Organisasi, 

masyarakat, dan lain-lain) 

Lingkungan adalah suatu faktor yang 

mempunyai peranan yang sangat penting 

terhadap berhasil tidaknya pendidikan agama. 

Hal ini beralasan, bahwa lingkungan para siswa 

bisa saja menimbulkan semangat belajar yang 
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tinggi sehingga aktifitas belajarnya semakin 

meningkat. Masyarakat sekitar organisasi, 

pesantren, keluarga yang mendukung kegiatan 

Tahfiẓul Qur‟an juga akan memberikan stimulus 

positif pada para siswa sehingga mereka 

menjadi lebih baik dan bersungguh-sungguh dan 

manteb dalam menghafal Al- Qur‟an. 

Faktor Penghambat 

1. Faktor Internal 

a. Kurang minat dan bakat 

Kurangnya minat dan bakat para siswa 

dalam mengikuti pendidikan Tahfiẓul Qur‟an 

merupakan faktor yang sangat menghambat 

keberhasilannya dalam menghafal Al-Qur‟an, 

dimana mereka cenderung malas untuk 

melakukan tahfidz maupun takrir. 

b. Kurang motivasi dari diri sendiri 
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Rendahnya motivasi yang berasal dari 

dalam diri sendiri atupun motivasi dari orang-

orang terdekat dapat menyebabkan kurang 

bersemangat untuk mengikuti segala kegiatan 

yang ada, sehingga ia malas dan tidak 

bersungguh-sungguh dalam menghafalkan Al-

Qu‟ran. Akibatnya keberhasilan untuk 

menghafalkan Al-Qur‟an menjadi terhambat 

bahkan proses hafalan yang dijalaninya tidak akan 

selesai-selesai dan akan memakan waktu yang 

relatif lama. 

c. Ayat yang sudah dihafal lupa lagi 

Masalah ini biasanya terjadi karena ayat 

yang awalnya sudah dihafal dengan matang, 

kemudian karena banyaknya kesibukan sehingga 

jarang diulang kembali. Akibatnya ayat yang 

sebelumnya sudah dihafal menjadi lupa lagi. 
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Menghafal Al-Qur‟an membutuhkan kerja keras 

dan kesabaran yang terus menerus dan kontinu. 

Seseorang yang memutuskan untuk menghafal 

Al-Qur‟an harus mampu untuk istiqomah dalam 

menambah hafalan maupun mengulangnya 

kembali. 

d. Banyak dosa dan maksiat. 

Hal ini karena dosa dan maksiat membuat 

seorang hamba lupa pada Al-Qur‟an dan 

melupakan dirinya pula, serta membutakan 

hatinya dari ingat kepada Allah swt serta dari 

membaca dan menghafal Al-Qur‟an. 

 

 

e. Kesehatan yang sering terganggu 

Kesehatan merupakan salah satu faktor 

penting bagi orang yang menghafalkan Al-
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Qur‟an. Jika kesehatan terganggu, keadaan ini 

akan menghambat kemajuan siswa dalam 

menghafalkan Al-Qur‟an, dimana kesehatan dan 

kesibukan yang tidak jelas dan terganngu tidak 

memungkinkan untuk melakukan proses tahfidz 

maupun takrir. 

f. Rendahnya kecerdasan 

IQ merupakan faktor yang sangat penting 

dalam kegiatan Tahfiẓul Qur‟an. Apabila 

kecerdasan siswa ini rendah maka proses dalam 

hafal Al-Qur‟an menjadi terhambat. Selain itu 

lemahnya daya ingatan akibat rendahnya 

kecerdasan bisa menghambat keberhasilannya 

dalam menghafalkan meteri, karena dirinya 

mudah lupa dan sulit untuk mengingat kembali 

materi yang sudah dihafalkannya. Meskipun 

demikian, bukan berarti kurangnya kecerdasan 
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menjadi alasan untuk tidak bersemangat dalam 

proses Tahfiẓul Qur‟an. Karena hal yang paling 

penting adalah kerajinan dan istiqomah dalam 

menjalani hafalan. 

2. Faktor Eksternal 

a. Cara instruktur dalam memberikan bimbingan 

Cara yang digunakan oleh instruktur dalam 

memberikan materi pelajaran bimbingan besar 

sekali pengaruhnya terhadap kualitas dan hasil 

belajar siswa. Cara instruktur tidak disenangi oleh 

siswa bisa menyebabkan minat dan motivasi 

belajar siswa dalam menghafal menjadi menurun. 

 

 

b. Banyak ayat yang mirip 

Didalam Al-Qur‟an banyak ayat-ayat yang 

mirip namun tidak sama. Maksudnya beberpa ayat 
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memiliki awalan kalimat yang sama, namun pada 

pertengahan atau akhir ayatnya berbeda atau 

sebaliknya, pada awalnya tidak sama namun pada 

pertengahan atau akhir ayatnya sama. 

c. Masalah kemampuan ekonomi 

Masalah biaya menjadi sumber kekuatan 

dalam belajar sebab kurangnya biaya sangat 

mengganggu terhadap kelancaran belajar siswa 

(santri). Pada umumnya biaya ini diperoleh dari 

orang tua, sehingga kiriman dari orang tua 

terlambat akan mempunyai pengaruh terhadap 

aktifitas siswa. Akibatnya tidak sedikitpun 

diantara mereka yang malas dan turun 

motivasinya dalam belajar menghafal Al-Qur‟an. 

d. Padatnya materi yang harus dipelajari siswa 

Materi yang terlalu banyak atau padat akan 

menjadi salah satu penghambat studi para siswa. 
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Keadaan ini beralasan sekali karena beban yang 

harus ditanggung siswa menjadi lebih berat dan 

besar serta melelahkan. 

Dari paparan di atas dapat dianalisis bahwa 

segala sesuatu itu tidak ada yang bisa berjalan 

dengan sempurna, tentu ada yang namanya 

pendukung dan penghambat. Anak yang tidak bisa 

menghafal karena kurang fokus atau mungkin 

kesulitan dalam beberapa ayat, maka mereka akan 

beristigfar sampai hati mereka merasa tenang dan 

akhirnya bisa fokus kembali.  

Penerapan Metode Tadabbur dalam 

Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an di Pondok Pesantren 

Alam Qur‟an Ponorogo memiliki dampak positif,  
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santri asyik saat menghafal, tidak merasa terbebani, 

sebab ia paham alur cerita ayat yang dibaca sehingga 

terasa nikmat.  

Penerapan Metode Tadabbur dalam 

pembelajaran Tahfidzul Qur‟an di Pondok Pesantren 

Alam Qur‟an Ponorogo tidak ada kekurangannya, 

hanya saja setiap santri butuh proses untuk benar-

benar mendalaminya. Sedangkan kelebihan dari 

Penggunaan Metode Tadabbur dalam Pembelajaran 

Tahfidzul Qur‟an di Pondok Pesantren Alam Qur‟an 

ponorogo, selain santri bisa hafal juga bisa 

Tadabbur, dalam artian santri tidak sebatas 

menghafal, tapi juga menghayati setiap ayat yang 

dibaca dan dapat disimpulkan dengan tadabbur 

hasilnya lebih kuat, karena hafalan sifatnya cepat 

hilang akan tetapi pemahaman itu akan bertahan 

lama. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Latar belakang penerapan metode tadabur dalam 

pembelajaran tafidzul Qur‟an adalah berawal dari 

penggunaan beberapa metode yang pernah di dalami 

oleh pengasuh pondok alam Qur‟an yang diantaranya 

adalah metode semudah tersenyum, dan metode talqin 

untuk pembelajaran tahfidzul Qur‟an, namun metode 

tersebut kurang tepat. Tapi bukan metode semudah 

tersenyum, dan metode talqin ini tidak baik, hanya 

saja terlalu lambat kalau untuk anak MTs. Meski 

demikian sesekali tetap kita padukan dengan metode 

tadabbur.  

2. Penerapan metode tadabbur dalam pembelajaran 

Tahfdzul Qur‟an memfokuskan pandangan ke mushaf, 

bacalah dengan baik, mantabkan suara, dan ulangi 

174 
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bacaan sampai hafal atau minimal sebanyak 20x. 

penerapan tersebut tidak sesuai dengan langkah-

langkah yang kami paparkan dalam teori tentang 

tadabbur pada bab sebelumnya, yang memiliki 2 

langkah. Yang pertama: langkah strategis ialah hal-hal 

yang harus dilakukan sebelum membaca dan 

berinteraksi dengan Al-Qur‟an, Sedangkan yang 

kedua adalah langkah teknis, yaitu hal-hal yang terkait 

dengan teknis berinteraksi dengan Al-Qur‟an sehingga 

kandungan, makna atau pesan Al-Qur‟an mengalir ke 

dalam otak, kemudian tertanam ke dalam jantung 

sebagai sebuah keimanan, serta mengalir ke seluruh 

tubuh yang akan mengendalikan semua ucapan, 

pikiran dan tingkah laku. 

3. Faktor Pendukung: a. Faktor Internal; Jasmani,  Bakat, 

Motivasi, Kecerdasan; b. Faktor Eksternal;  Keluarga, 

Guru qira‟ah maupun guru tahfidz, Waktu dan 
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pembatasan pembelajaran, Lingkungan Sosial. Faktor 

Penghambat: a. Faktor Internal; Kurang minat dan 

bakat, Kurang motivasi dari diri sendiri, Ayat yang 

sudah dihafal lupa lagi, Banyak dosa dan maksiat.  

Kesehatan yang sering terganggu, Rendahnya 

kecerdasan: b. Faktor Eksternal; Cara instruktur dalam 

memberikan bimbingan, Banyak ayat yang mirip, 

Masalah kemampuan ekonomi, Padatnya materi yang 

harus dipelajari siswa, 

 

B. Saran 

1. Kepada Jajaran/Pengurus Pondok Pesantren Alam 

Qur‟an, Metode Tadabbur yang sudah digunakan 

memang sudah bagus, alangkah baiknya jika metode 

tadabbur ini dikembangkan menjadi lebih baik 

2. Kepada peneliti hendaknya saat ingin meneliti 

bagaimana cara menghafal Al-Qur‟an dengan baik, 
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maka cobala untuk menjadi penghafal juga. Agar 

saat kita sudah mencobanya, kita lebih paham 

bagaimana cara menghafalnya, dan kita juga bisa 

dapat mengambil pelajaran darinya. 
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