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ABSTRAK 

Zainnuroh, Siti. 2019. Upaya Meningkatkan Pemahaman 

Materi Tajwid Melalui Metode Muh ̣ afaẓah Santri 

Putri Kelas I Madrasah Miftahul Huda Mayak 

Tonatan Ponorogo. Skripsi. Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Pembimbing, Ika Rusdiana, M.A. 

 

KataKunci: Daya Ingat, Tajwid, Metode Muḥafaẓah 

Metode muḥafaẓah penting diterapkan dalam 

pembelajaran ilmu tajwidpada kitab Hidayatussibyaan. 

Dampaknya dalam menggunakan metode ini yaitu, supaya 

santri dapat memahami materi tajwid dengan mudah dan 

harapannya dapat membaca Al-Qur‟an dengan baik dan 

benar yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid.  Permasalahan 

pada penelitian ini bahwasannya terdapat santri yang sulit 

dalam memahami materi tajwid pada bab mad. Karena pada 

bab mad banyak pembahasannya, maka dari itu mereka 

banyak yang menghafalkan materi, tapi tidak 

memahaminya. Penelitian ini merupakan upaya 

meningkatkan pemahaman pada materi tajwid melalui 

metode muḥafaẓah santri putri kelas I Madrasah Miftahul 

Huda.  

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui 

pemahaman santri putri kelas I terhadap materi tajwid 

Madrasah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo, (2) 

Mengetahui implementasi metode dalam  meningkatkan 

pemahaman materi tajwid santri putri kelas I Madrasah 

Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo, dan (3) 

Mengetahui implikasi metode muḥafaẓah dalam 



 
  

 

meningkatkan pemahaman materi tajwid santri putri kelas 1 

Madrasah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Sedangkan teknik analisis data yaitu meliputi reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

 Dari pelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) 

Pemahaman santri putri kelas I Madrasah Miftahul Huda 

Mayak Tonatan Ponorogo pada materi tajwid yaitu dalam 

pemahamannya santri mampu membaca dan hafal naẓam 

pada kitab Hidayatussibyaan, menjelaskan materi dengan 

bahasanya sendiri dan diakhir pelajaran santri dapat 

memberikan contoh pada bab tajwid yang telah dipelajari 

dengan bantuan media Al-Qur‟an, (2) Implementasi metode 

muḥafaẓah dalam  meningkatkan pemahaman materi tajwid 

santri putri kelas I Madrasah Miftahul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo yaitu (a) Santri sebelum kegiatan belajar 

melakukan muḥafaẓah dengan membaca naẓam secara 

berulang sampai hafal, (b) Santri memberi makna pada kitab 

Hidayatussibyaan, (c) Santri mendengarkan penjelasan 

ustazah terkait dengan materi mad sampai mereka 

memahaminya,  (c) Ustazah memberikan contoh hukum 

bacaan  mad, dan memberikan tugas kepada santri untuk 

memberikan contoh didalam Al-Qur‟an, (3) Implikasi 

metode muḥafaẓah dalam meningkatkan pemahaman materi 

tajwid santri putri kelas I Madrasah Miftahul Huda Mayak 

Tonatan Ponorogo yaitu, dengan melakukan muḥafaẓah 

santri putri kelas 1 dapat memahami materi tajwid pada bab 

mad, nilai ujian mereka diatas rata-rata, yaitu diatas 50 dan 

santri bisa membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar yang 

sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ilmu tajwid merupakan ilmu yang mempelajari 

tata cara membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar. 

Seseorang yang dapat membaca Al-Qur‟an memiliki 

banyak keutamaan, karena membaca Al-Qur‟an bernilai 

ibadah, bahkan setiap huruf yang dibaca akan 

mendapatkan balasan berupa pahala sepuluh kali lipat 

dari Allah.  Namun apabila dalam membaca Al- Qur‟an 

salah, seperti kesalahan mengucapkan huruf dan lafadz 

hingga merubah makna sangatlah berbahaya. karena 

kesalahan tersebut tidak hanya mengurangi keutamaan, 

namun malah menjadikannya pembaca dosa. Maka dari 

itulah pentingnya mempelajari ilmu tajwid dengan baik 

dan benar.
1
  

 Mengingat pentingnya mempelajari ilmu tajwid 

tersebut, maka di Madrasah Miftahul Huda memberikan 

materi tajwid yang diberikan kepada santri pada kelas 

tingkat awal, yaitu kelas I MMH.  Materi tajwid yang 

                                                           
1
 Triyasyid Nuruddin, Pedoman Ilmu Tajwid Mudah dan 

Aplikatif, (Solo: Penerbit Taujih, 2015), 3.  
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diberikan tersebut mengacu pada kitab 

hidayatussibyaan yang dikarang oleh Syaikh Sa‟id bin 

Sa‟ad Nabhaani.  

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada 

ustadzah yang mengampu materi tajwid ternyata 

terdapat sebuah permasalahan yang dihadapi oleh santri 

pada saat belajar di kelas, yaitu didapatkan santri yang 

sulit dalam memahami materi tajwid pada bab hukum 

bacaan mad. Jadi santri juga harus memperhatikan 

penjelasan dari ustadzahnya.
2
 Karena pada bab mad 

disini banyak cabangnya, jadi santri harus benar-benar 

teliti dan bisa membedakan masing-masing 

perbedaannya. Sehingga ketika tes nilainya pun tidak 

mencapai KKM, yaitu dibawah 50.
3
 Dalam pencapaian 

nilai diatas rata-rata yaitu mencangkup penilaian 

kognitif dan psikomotorik. Nilai yang diambil yaitu dari 

ujian praktik (lisan) dan ujian tulis.  

 Dengan kondisi pembelajaran yang 

demikian, peneliti bermaksud mengadakan penelitian 

pada materi tajwid santri, agar tujuan dari pembelajaran 

                                                           
2
 Lihat pada transkrip Wawancara dalam penelitian ini. Nomor: 

01/W/28-III/2019. 
3
 Lihat pada transkrip Dokumentasi dalam penelitian ini. Nomor: 

12/D/16-VI/2019. 
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materi tersebut dapat tercapai sesuai dengan harapan 

Madrasah Miftahul Huda. Karena titik sentral yang 

harus dicapai dalam kegiatan belajar mengajar adalah 

tercapainnya sebuah tujuan pembelajaran.    

Untuk mempermudah penelitian penulis 

mempersempit pokok permasalahan. Maka penulis 

menentukan pada pemahaman materi tajwid untuk 

dijadikan bahan penelitian. Karena pemahaman santri 

itu penting, karena belajar itu tidak hanya dengan 

hafalan, melainkan dengan pengertian. Hafal atau ingat 

akan sesuatu belum menjamin bahwa dengan demikian 

orang sudah  belajar dalam arti yang sebenarnya. Sebab 

untuk mengetahui sesuatu tidak cukup hanya dengan 

menghafal saja, tetapi harus dengan pengertian.
4
 

Metode muḥafaẓah adalah salah satu metode 

untuk mempermudah dalam mempelajari dan 

memahami materi yang telah diajarkan oleh ustadz atau 

ustadzahnya, penerapan metode muḥafaẓah tersebut 

dengan membaca dengan dilagukan, bersama-sama, 

serta diulang-ulang. Adapun kegiatan muḥafaẓah 

biasanya dilakukan selama 15 menit sebelum kegiatan 

                                                           
4
 M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2014), 88.  
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pembelajaran dimulai. Keunggulan metode muḥafaẓah 

tersebut adalah santri lebih bersemangat dalam belajar, 

mudah memahami materi, selalu mengingatnya dan 

menjadikan mereka kreatif. Materi yang di muḥafaẓah 

kan biasanya dalam bentuk syair atau naẓam, untuk 

disiplin ilmu nahwu, ṣarf, tajwid, fiqh dan sebagainya. 

Hasil dari metode muḥafaẓah yang sudah dicapai di 

Madrasah Miftahul Huda saat ini adalah banyak santri 

yang berhasil menghafalkan atau khatam nazam pada 

kitab, Jurumiyyah, ṣarf, al-imriṭi dan alfiyyah dengan 

hasil yang memuaskan.
5
 Serta menampilkannya pada 

acara haflah akhirrusannah.
6
 

Oleh karena itu penulis ingin mengetahui lebih 

lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul “Upaya 

Meningkatkan Pemahaman Materi Tajwid Melalui 

Metode Muḥafaẓah Santri Putri Kelas 1 Madrasah 

Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Dalam memudahkan dalam pembelajaran materi 

tajwid dari madrasah memberikan sebuah program 

                                                           
5
  Lihat pada transkrip Wawancara dalam penelitian ini. Nomor: 

02/W/13-IV/2019. 
6
  Lihat pada transkrip Dokumentasi dalam penelitian ini. Nomor: 

13/D/16-VI/2019. 
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berupa kegiatan  muḥafaẓah yang harus dilakukan oleh 

seluruh santri putri kelas I MMH, maka dari itu 

diperlukannya kesadaran dan partisipasi aktif dari 

semua pihak terkait dengan program tersebut. 

Diantaranya kepala madrasah, dewan ustadz dan 

ustadzah, pengurus HIMMAH putri dan seluruh santri 

putri kelas I  MMH. Namun peneliti akan memfokuskan 

penelitian pada kegiatan muḥafaẓah kitab tajwid 

hidayatussibyaan dalam meningkatkan pemahaman 

santri putri kelas I MMH, yang dilakukan di Madrasah 

Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. 

Alasan penulis memfokuskan pada kegiatan 

muḥafaẓah tersebut karena kegiatan muḥafaẓah 

merupakan sebuah metode untuk meningkatkan 

pemahaman santri putri kelas I MMH dalam memahami 

materi tajwid. Sehingga tercapailah tujuan didalam 

sebuah pembelajaran. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian 

di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 
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1. Bagaimana Pemahaman Santri Putri Kelas I 

Terhadap Materi Tajwid di Madrasah Miftahul Huda 

Mayak Tonatan Ponorogo? 

2. Bagaimana Implementasi Metode Muḥafaẓah dalam  

Meningkatkan Pemahaman Materi Tajwid Melalui 

Metode Muḥafaẓah Santri Putri Kelas I Madrasah 

Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo? 

3. Bagaimana Implikasi Metode Muḥafaẓah dalam 

Meningkatkan Pemahaman Materi Tajwid Melalui 

Metode Muḥafaẓah Santri Putri Kelas I Madrasah 

Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo?  

 

D. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang 

disebutkan maka tujuan penelitian yang ingin dicapai 

adalah: 

1. Untuk mengetahui pemahaman santri putri kelas I 

terhadap materi tajwid di Madrasah Miftahul Huda 

Mayak Tonatan Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui implementasi metode muḥafaẓah 

dalam  meningkatkan pemahaman materi tajwid 

melalui metode muḥafaẓah santri putri kelas I 

Madrasah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. 
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3. Untuk mengetahui implikasi metode muḥafaẓah 

dalam  meningkatkan pemahaman materi tajwid 

melalui metode muḥafaẓah santri putri kelas I 

Madrasah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat 

menambah pengetahuan terkait dengan 

meningkatkan pemahaman materi tajwid melalui 

metode muḥafaẓah yang dilaksanakan di Madrasah 

Miftahul Huda, dan menambah pengetahuan 

terutama dibidang pendidikan Islam. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

  Dengan penelitian ini diharapkan 

dapat menambah cakrawala berfikir dan 

memperluas pengetahuan serta dapat 

pengalaman praktis selama proses penelitian, 

juga dapat memecahkan suatu masalah di 

dalam penelitian. 
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b. Bagi Madrasah Miftahul Huda 

  Untuk menambah pengetahuan 

tentang upaya meningkatkan pemahaman 

materi tajwid melalui metode muḥafaẓah yang 

dilaksanakan di Madrasah Miftahul Huda 

sehingga dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dan acuan evaluasi. 

c. Bagi Lembaga 

  Sebagai sumbangsih pemikiran dan 

untuk menambah referensi perpustakaan 

berupa hasil penelitian. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian 

secara sistematis dan mudah difahami oleh pembaca, 

maka dalam penyusunan penulisan skripsi ini penulis 

membagi menjadi enam bab, antara bab satu dengan 

bab yang lain memiliki keterkaitan. Adapun sistematika 

pembahasannya  adalah sebagai berikut:  

BAB I : Pendahuluan, merupakan gambaran 

umum untuk memberikan pola 

pemikiran bagi laporan penelitian 

secara keseluruhan, yang meliputi latar 
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belakang masalah, fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II      : Telaah hasil penelitian terdahulu dan 

kajian teori, pada bab ini menguraikan 

deskripsi telaah hasil penelitian 

terdahulu dan kajian teori yang 

berfungsi sebagai alat penyusunan 

instrumen pengumpulan data. 

BAB III : Metode penelitian, dalam bab ini 

menjelaskan tentang pendekatan dan 

jenis penelitian, kehadiran penelitian, 

lokasi penelitian, data dan sumber 

data, prosedur pengumpulan data, 

teknik analisis data, pengecekan 

keabsahan temuan, tahapan-tahapan 

penelitian. 

BAB IV : Deskripsi data, dalam bab ini 

menjelaskan tentang deskripsi data 

umun dan deskripsi data khusus. 

BAB V : Analisis data, pada bab ini 

menguraikan tentang gagasan-gagasan 
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yang terkait dengan pola, kategori-

kategori, posisi temuan terhadap 

temuan-temuan sebelumnya, serta 

penafsiran dan penjelasan dari temuan 

yang diungkap dari lapangan. 

BAB VI : Penutup, pada bab ini berisi 

kesimpulan dari seluruh uraian dari 

bab terdahulu dan saran yang bisa 

menunjang peningkatan dari 

permasalahan yang dilakukan 

penelitian. 
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 BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

KAJIAN TEORI 

 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Rencana penelitian ini berangkat dari telaah 

hasil penelitian terdahulu. Adapun penelitian yang 

dilakukan sebelumnya, yaitu: 

1. Iskandar (100110109) Fakultas psikologi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta tahun 2015, dengan judul 

“Metode At-Takrar Untuk Meningkatkan Daya Ingat 

Pada Hafidz Qur‟an” dengan hasil penelitian bahwa 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). 

Menghafal Al-Qur‟an dimulai dari surat pendek agar 

pengulangannya dapat dilakukan setiap hari. (2). 

Meminimalkan hafalan baru dan lebih fokus 

terhadap pengulangan. (3). Menghafal dilakukan 

perbagian ayat perayat. (4). Pengulangan menjadikan 

proses menghafal lebih cepat dan mampu bertahan 

lama di dalam ingatan. (5).Terungkap beberapa 

faktor yang mempengarugi proses menghafal 

11 
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meliputi: bakat dan minat, motivasi, managemen 

waktu serta lingkungan.
7
 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang peneliti lakukan ini terletak pada 

fokus pembahasan pemahaman bukan daya ingat. 

Penelitian peneliti ini   membahas tentang upaya 

meningkatkan pemahaman  dalam pembelajaran 

materi tajwid melalui metode muhafaẓah. Sedangkan 

penelitian terdahulu membahas tentang metode 

dalam meningkatkan daya ingat hafidz melalui 

metode at-takrar. 

2. Baharuddin (80100209026) Progam pasca sarjana 

UIN Alauddin Makasar dengan judul “Metode 

Pembelajaran Ilmu Tajwid Dalam Meningkatkan 

Kemampuan Membaca Al-Qur‟an Santri Pondok 

Pesantren Tahfizh Al-Qur‟an Al-Imam „Ashim” 

dengan hasil penelitian bahwa hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa metode yang digunakan dalam pembelajaran 

ilmu tajwid di Pondok Pesantren Tahfizh Al-Qur‟an 

al-Imam „Ashim adalah metode jibril. Gambaran 

                                                           
7
 Iskandar, ” Metode At-Takrar Untuk Meningkatkan Daya Ingat 

Pada Hafidz Qur‟an,”(Skripsi UM Surakarta, 2015), vii. 
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tingkat kemampuan membaca Al-Qur‟an santri 

Pondok Pesantren Tahfizh Al-Qur‟an al-Imam 

„Ashim Makassar adalah sangat baik karena santri 

mampu melafalkan huruf sesuai dengan makhraj dan 

sifatnya. Faktor pendukung pembelajaran ilmu 

tajwid di Pondok Pesantren Tahfizh Al-Qur‟an al- 

Imam „Ashim yaitu pembina musa‟id yang 

berkompeten, metode pembelajaran yang 

menggunakan metode jibril, dan lingkungan belajar 

di pondok. Adapun faktor penghambatnya adalah 

kurangnya kitab-kitab qira‟ah, media pembelajaran, 

dan beragamnya latar belakang santri.
8
 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang peneliti lakukan ini  pada fokus 

pembahasan . Penelitian peneliti ini  membahas 

tentang upaya meningkatkan pemahaman dalam 

pembelajaran materi tajwid melalui metode 

muhafaẓah, fokus dalam memahami ilmu tajwid. 

Sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang 

                                                           
8
 Baharuddin, “Metode Pembelajaran Ilmu Tajwid Dalam 

Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur‟an Santri Pondok 

Pesantren Tahfizh Al-Qur‟an Al-Imam „Ashim,”(Tesis, UIN Alauddin, 

Makassar), xvi. 
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metode  pembelajaran ilmu tajwid dalam 

meningkatkan membaca Al Qur‟an. 

3. Suhadi (210310170)  Jurusan Tarbiyah prodi PAI 

STAIN Ponorogo tahun  2014 dengan judul 

“Urgensi Metode Murajaah dalam Meningkatkan 

Hafalan Al-Quran di Pondok Pesantren Nurul 

Quran Pakunden Ponorogo”. Adapun fokus masalah 

penelitian yang diajukan adalah cepat hilang dalam 

menghafal alquran dan sulitnya melekatkan hafalan 

didalam hati. Dengan metode Murajaah tersebut 

para hafizh lebih mudah dalam menghafalkan Al-

Qur‟an.
9
 

Sedangkan penelitian yang saya ajukan kali 

ini dengan judul Upaya Meningkatkan Pemahaman 

dalam Pembelajaran Materi Tajwid Kelas I MMH 

Melalui Metode muhafaẓah. Berangkat dari adanya 

masalah terdapat santri yang sulit dalam memahami 

materi tajwid. Jadi penelitian kali ini fokus pada 

metode muhafaẓah dalam meningkatkan pemahaman 

santri.  

                                                           
9
 Suhadi, “Urgensi Metode Murajaah dalam Meningkatkan 

Hafalan Al-Quran di Pondok Pesantren Nurul Quran Pakunden 

Ponorogo,” (Skripsi, IAIN, Ponorogo, 2014), vii. 
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4. Siti Ramandani (7214099) Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UINSA Surabaya tahun 2018 dengan 

judul Skripsi “ Peningkatan Kemampuan 

Memahami Materi Ikhfa‟ Mata Pelajaran Al-

Qur‟an Hadits Melalui Strategi Cooperative 

Learning Tipe Number Head Together Pada Siswa 

Kelas IV MI Al-Mubarok Desa Wangkal Sidoarjo”. 

Adapun fokus masalah penelitian yang diajukan 

adalah guru yang mengajar hanya fokus pada 

metode ceramah dan tanya jawab saja, nilainya 

masih di bawah KKM, dan masih banyak siswa 

yang kurang aktif dalam pembelajaran. Solusinya 

menggunakan metode Cooperative Learning Tipe 

Number Head Together.
10

 

Perbedaannya terdapat pada metode 

pembelajarannya. Sedangkan penelitian yang saya 

ajukan kali ini tentang Upaya Meningkatkan 

Pemahaman dalam Pembelajaran Materi Tajwid 

Kelas I MMH Melalui Metode muhafaẓah. 

Berangkat dari adanya masalah terdapat santri yang 

                                                           
10

 Siti Ramandani, “ Peningkatan Kemampuan Memahami Materi 

Ikhfa‟ Mata Pelajaran Al-Qur‟an Hadits Melalui Strategi Cooperative 

Learning Tipe Number Head Together Pada Siswa Kelas IV MI Al-

Mubarok Desa Wangkal Sidoarjo,” (Skripsi, UINSA, Surabaya, 2018), 

vi. 
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sulit dalam memahami materi tajwid. Jadi penelitian 

kali ini fokus pada metode muhafaẓah dalam 

meningkatkan pemahaman santri. 

 

B. Kajian Teori 

1. Pemahaman Materi  

a. Pengertian Pemahaman Materi 

Pemahaman menurut Bloom diartikan 

sebagai kemampuan untuk menyerap arti dari 

materi atau bahan yang dipelajari.
11

 Maksudnya 

seberapa besar siswa mampu menerima, 

menyerap dan memahami pelajaran yang 

diberikan oleh guru kepada siswa dimana siswa 

dapat memahami serta mengerti apa yang 

dibaca, dilihat dan dialami. Pemahaman 

merupakan tingkat kedua dari domain kognitif, 

yang meliputi penerimaan dalam komunikasi 

secara akurat, menempatkan hasil komunikasi 

dalam bentuk penyajian yang berbeda, 

mengorganisasikan secara setingkat tanpa 

mengubah pengertian dan dapat 

                                                           
11

Ahmad  Susanto, Teori Belajar & Pembelajaran (Jakarta: 

Kencana Pramedia Grup, 2013), 6. 
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mengeksplorasikan. Menurut kamus besar 

bahasa Indonesia pemahaman adalah sebuah 

cara, proses, perbuatan memahami atau 

memahamkan. Menurut Nana Sudjana, 

pemahaman adalah hasil belajar, yang diartikan 

siswa dapat menjelaskan dengan susunan 

kalimatnya sendiri atas apa yang diberikan oleh 

guru.
12

  

 Pemahaman Materi dapat diartikan 

sebagai menguasai sesuatu dengan pikiran yang 

dalam proses pembelajarannya harus mengerti 

secara mental makna dan filosofinya, maksud 

dan implikasi serta aplikasinya sehingga 

menyebabkan siswa dapat memahami suatu 

situasi. Pemahaman materi tidak hanya sekedar 

ingin tahu, tetapi juga menghendaki agar subjek 

belajar dapat memanfaatkan bahan-bahan yang 

telah dipahami. Pemahaman dibedakan kedalam 

tiga kategori yaitu, pemahaman terjemahan, 

pemahaman penafsiran dan pemahaman 

ekstrapolasi. Ketiga tingkatan pemahaman 
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 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), 24. 



18 
 

 

tersebut saling terkait satu sama lain. 

Pemahaman siswa dimulai dari tingkat rendah 

yaitu siswa masih menterjemahkan informasi 

yang disampaikan, kemudian siswa mulai 

memilah-milah menafsirkan informasi yang ada 

dan selanjutnya dianalisis pada tingkatan lebih 

tinggi yaitu ekstrapolasi.
13

  

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Pemahaman 

Dalam sebuah memahami dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun 

faktor yang mempengaruhi pemahaman siswa 

adalah sebagai beriikut:
14

 

1) Faktor Internal 

a. Faktor jasmani, meliputi keadaan 

panca indera yang sehat tidak 

mengalami cacat tubuh, sakit atau 

perkembangan yang kurang 

sempurna. 

                                                           
13

 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2009), 42. 
14

 Thursan Hakim, Belajar Secara Aktif (Jakarta: Pustaka  

Pembangunan Swadya Nusantara), 17. 
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b. Faktor psikologis, meliputi intelektual 

atau kecerdasan, minat, bakat, 

kesiapan dan potensi yang dimiliki 

oleh seseorang. 

c. Faktor kelelahan, kegiatan siswa yang 

mengganggu kondisi tubuh seseorang. 

2) Faktor Eksternal
15

 

a. Faktor sosial meliputi, lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah dan 

lingkungan masyarakat. lingkungan 

keluarga merupakan lingkungan 

pertama dan utama dalam menentukan 

perkembangan pendidikan. Kondisi 

lingkungan keluarga sangat 

menentukan seperti adanya hubungan 

yang harmonis diantara sesama anggota 

keluarga, tersedianya tempat dan 

peralatan belajar yang memadai. 

Lingkungan sekolah merupakan sat hal 

yang mutlak untuk menunjang 

keberhasilan belajar anak lingkungan 

kelompok dan lingkungan masyarakat. 

                                                           
15

 Ibid., 17. 
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Kondisi di lingkungan sekolah sangat 

berpengaruh seperti adanya guru yang 

baik, fasilitas yang memadai, dan 

keharmonisan antar warga sekolah. 

Lingkungan masyarakat juga sebagai 

penunjang pendidikan seseorang, 

seperti lembaga-lembaga nonformal 

bimbingan belajar, tempat 

pembelajaran Al-Qur‟an dll. 

b. Faktor budaya, meliputi adat istiadat, 

ilmu pengetahuan, teknologi dan 

kesenian.  

c. Faktor lingkungan fisik meliputi 

fasilitas rumah dan sekolah. 

d. Faktor lingkungan spiritual. 

e.  Faktor waktu, waktu atau kesempatan 

memang berpengaruh terhadap 

keberhasilan pendidikan seseorang. 

sebenarnya sering menjadi masalah 

bagi siswa ada atau tidaknya waktu  
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atau bisa atau tidak, bisanya mengatur 

waktu untuk belajar.
16

  

c. Cara Meningkatkan Pemahaman Siswa 

Setelah diketahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemahaman maka diketahui 

pula pemahaman dapat dirubah. Pemahaman 

sebagai salah satu kemampuan manusia yang 

bersifat fleksibel, sehingga pasti ada cara 

untuk meningkatkannya. 

Langkah-langkah yang dapat 

digunakan dalam upaya meningkatkan 

pemahaman siswa: 

1) Memperbaiki proses pengajaran 

Langkah ini merupakan 

langkah awal dalam, mening-

katkankan proses pengajaran tersebut. 

Proses pengajaran tersebut meliputi: 

memperbaiki tujuan pembelajaran, 

bahan materi, strategi pembelajaran, 

metode dan media yang tepat serta 

pengadaan evaluasi belajar, yang 

mana evaluasi tersebut bertujuan 
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untuk mengetahui seberapa besar 

tingkat pemahaman siswa terhadap 

materi yang telah di berikan. Tes ini 

bisa berupa tes formatif, tes submatif 

dan sumatif.
17

 

2) Adanya kegiatan bimbingan belajar 

Kegiatan bimbingan belajar 

merupakan bantuan yang di 

berikan kepada individu tertentu 

agar mencapai taraf 

perkembangan dan kebahagiaan 

secara optimal. 

Adapun tujuan dari kegiatan 

bimbingan belajar adalah: 

a) Mencarikan cara-cara belajar 

yang efektif dan efisien bagi 

siswa. 

b) Menunjukkan cara cara 

mempelajari dan mengguna-

kan buku pelajaran. 
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 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar 

Mengajar, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 126. 
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c) Memberikan informasi dan 

memilih bidang study sesuai 

dengan bakat dan minat dan 

kecerdasan, cita-cita dan 

kondisi fisik dan 

kesehatannya. 

d) Membuat tugas sekolah dan 

mempersiapkan diri dalam 

ulangan atau ujian. 

e) Menunjukkan cara-cara 

mengatasi kesulitan belajar.
18

 

3) Mengadakan umpan balik 

Umpan balik merupakan 

respon terhadap perbuatan dari 

tindakan seseorang ketika belajar. 

Oleh karena itu dapat di katakana 

bahwa guru harus sering 

mengadakan umpan balik sebagai 

pemahaman belajar. Hal ini dapat 

diberikan kepastian kepada siswa 

terhadap hal-hal yang masih 
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 Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 105. 
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dibingungkan terkait materi yang 

di bahas dalam pembelajaran. 

Juga dapat di jadikan tolak ukur 

guru atau kekurangan kekurangan 

dalam penyampaian materi. Yang 

paling penting adalah dengan 

adanya dengan adanya umpan 

balik, jika terjadi kesalah 

pahaman pada siswa. dengan 

adanya umpan balik, jika terjadi 

kesalahan pemahaman pada siswa 

akan memperbaiki 

kesalahannya.
19

 

4) Motivasi belajar 

Menurut Mc. Donald, 

motivation is aenergy change 

within the person characterized 

by affective arousal and 

anticipatory goal reactions. 

Motivasi adalah perubahan energi 

dalam diri (pribadi) seseorang 

                                                           
19

 Mustaqim dan Abdul Wahib, Psikologi Pendidikan, (Jakarta 

Rineka Cipta, 1991), 117. 
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yang di tandai dengan timbulnya 

perasaan dan reaksi untuk 

mencapai tujuan. Perubahan 

energi dalam diri seseorang suatu 

aktivitasnya berupa kegiatan fisik, 

karena seseorang mempunyai 

motivasi yang kuat untuk 

mencapainya dengan segala upaya 

yang dapat dilakukan untuk 

mencapainya.
20

 

Dalam kegiatan belajar 

motivasi dapat dikatakan sebagai 

keseluruhan daya penggerak  

didalam diri siswa yang menjamin 

kelangsungan dari kegiatan 

belajar yang memberikan arah 

pada kegiatan belajar sehingga 

tujuan yang di kehendaki oleh 

subjek belajar dapat tercapai.
21
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 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar 

Mengajar, 114. 
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5) Pengajaran perbaikan (Remedial 

teching) 

Remedial teching adalah 

upaya perbaikan terhadap 

pembelajaran yang tujuannya 

belum tercapai secara maksimal. 

Pembelajaran remidi ini dilakukan 

oleh guru terhadap siswanya d 

alam rangka mengulang kembali 

materi pelajaran yang 

mendapatkan nilai kurang 

memuaskan sehingga setelah di 

lakukan pengalaman tersebut 

siswa dapat meningkatkan hasil 

belajar yang lebih baik. 

Pengajaran perbaikan biasanya 

mengandung kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut: 

a) Mengulangi pokok bahasan 

seluruhnya. 

b)  Mengulangi bagian dari 

pokok bahasan yang hendak di 

kuasai. 



27 
  

 

c)  Memecahkan masalah atau 

menyelasaikan soal secara 

bersama-sama. 

d)  Memberikan tugas khusus.
22

 

6) Keterampilan mengadakan variasi   

keterampilan mengadakan 

variasi dalam pembelajaran 

adalah suatu kegiatan dalam 

proses interaksi belajar mengajar 

yang menyenangkan. Di tujukan 

untuk mengatasi kebosanan siswa 

terhadap strategi pembelajaran 

yang monoton. Sehingga dalam 

situasi belajar mengajar siswa 

senantiasa aktif dan fokus 

mengajar siswa senatiasa aktif dan 

fokus pada materi pelajaran yang 

di sampaikan.
23
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 M. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: 
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2.  Materi Tajwid (Ilmu Tajwid) 

a. Pengertian Tajwid 

Secara bahasa tajwid artinya 

memperbagus atau memeperindah. Sedangkan 

secara istilah tajwid adalah mengeluarkan setiap 

huruf dari tempat keluarnya (makhraj) dengan 

memberi hak dan mustahaq-nya.
24

 

Yang dimaksud huruf adalah sifat-sifat 

huruf yang lazim dan selalu melekat, seperti 

hams, jahr, qalqalah, syiddah dan lain 

sebagainya. Sedangkan yang dimaksud 

mustahaq huruf adalah sifat-sifat huruf yang 

kondisional, kadang disifati dan kadang tidak, 

seperti tafkim, tarqiq. idgham dan lain 

sebagainya.
25

 

b. Hukum Mempelajari Tajwid 

Hukum mempelajari ilmu tajwid bagi 

kaum muslimin adalah fardhu kifayah. 

Maksudnya, jika sebagian kaum muslimin telah 

mempelajarinya maka kewajiban tersebut gugur 

bagi yang lain. Namun apabila tidak ada 
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 Triyasyid Nuruddin, Pedoman Ilmu Tajwid Mudah dan 

Aplikatif, (Solo: Penerbit Taujih, 2015),  41. 
25
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seseorang pun dari kalangan kaum muslimin 

yang mempelajari ilmu tajwid maka seluruh 

kaum muslimin berdosa.
26

 Adapun hukum 

mengamalkan ilmu tajwid adalah fardlu „ain 

bagi setiap pembaca Al Qur‟an (qari‟) dari umat 

Islam (laki-laki dan perempuan).
27

 Sedangkan 

hukum membaca Al Qur‟an dengan 

menggunakan aturan tajwid adalah farḍu „ain 

atau merupakan kewajiban pribadi, karenanya 

apabila seseorang membaca  Al Qur‟an dengan 

tidak menggunakan ilmu tajwid hukumnya 

berdosa.
28

 

c. Tujuan Mempelajari Ilmu Tajwid 

Tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah 

menjaga lisan dari lahn (kesalahan) membaca Al 

Qur‟an. Adapun lahn (kesalahan ketika 

membaca Al Qur‟an) ada dua macam, yaitu: 
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Pembahasan  Ilmu Tajwid (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2010), 17. 
28

 Anwar Aziz, Ilmu Tajwid Penuntun Membaca Al Qur‟an, 

(Ponorogo: Darul Huda Perc, 2012),  4. 



30 
 

 

1)  Al-Lahn Al-Jaliy (Kesalahan yang jelas) 

Al-Lahn Al-Jaliy adalah kesalahan 

mengucapkan lafaẓ-lafaẓ hingga merubah 

makna Al Qur‟an. Misalnya merubah huruf 

ṭha‟ menjadi dal dan sebagainya. 

2) Al-Lahn Al-Khafiy (Kesalahan yang 

tersembunyi) 

Al-Lahn Al-Khafiy adalah kesalahan 

mengucapkan lafadz-lafadz yang merubah 

urf (adat atau kebiasaan) qira‟ah, namun 

tidak merubah maknanya. Misalnya tidak 

membaca Ghunnah , panjang pendeknya 

dan sebagainya.
29

 

3. Metode Muhafaẓah 

Metode muhafaẓah atau hafalan adalah 

sebuah sistem yang sangat identik dengan 

pendidikan tradisional termasuk pondok pesantren. 

Metode muhafaẓah metode yang cukup  efektif 

dalam memepelajari suatu ilmu dan diterapkan di 

dalam proses pembelajaran. Metode  muhafaẓah 

yang diterapkan di pesantren-pesantren, umumnya 

dipakai untuk menghafal kitab-kitab tertentu atau 
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 Triyasyid Nuruddin, Pedoman Ilmu Tajwid Mudah dan 
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juga sering dipakai untuk menghafal Al-Qur‟an 

baik surat pendek atau secara keseluruhan. Bila 

ditelusuri, metode muhafaẓah ini mengharuskan 

santri mampu menghafal naskah atau syair-syair 

arab tanpa melihat teks yang disaksikan oleh guru. 

Metode ini cukup relevan  untuk diberikan kepada 

santri-santri pada usia tingkat dasar atau menengah. 

Dengan demikian, tekanan pada pembelajaran ini 

adalah santri mampu menghafal sekumpulan materi 

pembelajaran secara lancar melihat teks (Samsul 

Nizar, 2003: 164). 

Materi yang di muhafaẓahkan biasanya 

dalam bentuk syair atau nazam, untuk disiplin ilmu 

nahwu, sarf, tajwid, fiqih dan sebagainya.. Sebagai 

pelengkap metode muhafaẓah sangat efektif untuk 

memelihara daya ingat peserta didik terhadap 

materi yang dipelajari, karena dapat dilakukan baik 

di dalam maupun di luar kelas.
30

 

Imam Al Ghazali  juga menggambarkan 

tubuh manusia ibarat sebuah kerajaan. Mata, 

telinga, mulut, dan lidah adalah para inteligen yang 

mencari berita. Ketika memperoleh berita, mereka 

langsung menyampaikannya ke otak. Al Ghazali 
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 Sulthon Masyud dan M. Khusnurdilo, Manajemen Pondok 
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mengumpamakan otak dengan perdana menteri 

yang bertugas mengolah informasi yang dibawa 

oleh para informan. Sang perdana menteri ini 

memiliki sistem yang dirancangnya untuk menjaga 

informasi ini. Sistem penjagaan informasi itu 

dinamai oleh Al Ghozali dinamai dengan daya 

simpan (hafadzah). Setelah diolah sedemikian rupa, 

informasi itu akan disampaikan kepada hati. Al 

Ghozali mengumpamakan hati sebagai raja yang 

akan mengambil keputusan terhadap informasi 

itu.
31

  

Metode muhafaẓah yang diterapkan di 

Madrasah Miftahul Huda (MMH) pada penelitian 

ini, terkhususnya pada materi tajwid, yaitu 

berpedoman pada kitab Syifa‟ul Jinnan 

(Hidayatussibyan). Prosesnya yaitu sebelum 

pembelajaran dimulai santri melakukan muhafaẓah 

selama 15 menit, dengan membaca nadzom kitab 

Hidayatussibyan dengan dinadakan secara 

bersama-sama dengan suara yang keras.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan 

kualitatif, yang memiliki karakteristik alami (natural 

setting) sebagai sumber data langsung, deskriptif, 

proses lebih dipentingkan dari pada hasil, analisis dalam 

penelitian kualitatif cendrung dilakukan dengan analisa 

induktif dan hasil penelitian lebih menekankan kepada 

makna dari pada generalisasi.
32

 

Dan dalam hal ini, jenis penelitian yang 

digunakan adalah studi kasus, yaitu suatu penelitian 

yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil 

makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus 

tertentu, yang mana kasus tersebut harus bersifat unik 

atau memiliki karakteristik sendiri dari kasus lainnya.
33
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B. Kehadiran Peneliti 

Penelitian kualitatif adalah proses pencarian 

data untuk memahami masalah sosial yang didasari 

pada penelitian yang menyeluruh,dibentuk oleh kata-

kata, dan diperoleh dari situasi yang alamiah. Pada 

penelitian ini, peneliti berusaha memahami subjek dari 

kerangka berpikirnya sendiri.
34

 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti 

sebagai instrumen kunci, pengumpul data dan 

partisipasi penuh dengan melakukan pengamatan 

berperan serta yaitu peneliti melakukan interaksi 

dengan subjek dalam waktu yang lama dan selama itu, 

data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara 

sistematis.
35

 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian bertempat pada Madrasah 

Miftahul Huda di Pondok Pesantren Darul Huda Putri 

yang terletak di jalan Ir. Juanda Gg VI/38 Mayak, 

Tonatan Kab. Ponorogo. Peneliti tertarik untuk 
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melakukan penelitian di Madrasah Miftahul Huda 

karena sesuai dengan topik yang  akan diteliti. Dengan 

memilih lokasi ini peneliti diharapkan menemukan hal-

hal baru dan bermakna. 

 

D. Data dan Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah 

kata-kata dan tindakan, selebihnyaadalah tambahan 

seperti dokumen dan lainnya. Dengan demikian sumber 

data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan 

sebagai sumber data utama, sedangkan sumber data 

tertulis dan dokumentasi sebagai sumber data 

tambahan.
36

 

Adapun informasi dalam penelitian ini adalah: 

1. Bapak Ainun  sebagai TU di Madrasah Miftahul 

Huda sebagai informan kunci dalam   penelitian ini 

untuk mendapatkan informasi tentang daftar nilai-

nilai tajwid santri putri kelas I MMH. 

2. Ustadz H. Ahmad Syaifuddin Rofi‟i sebagai Kepala 

Madrasah Miftahul Huda dan ustadzah Hamidah dan 

Ula Masfufah  yang memegang materi tajwid 
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sebagai informan tambahan yang mengetahui 

bagaimana keadaan para santri dalam mengikuti 

pembelajaran ilmu tajwid dan seberapa besar tingkat 

kefahaman dalam memahami materi tajwid. 

3. Para santri putri kelas I MMH Dina Maulati, Latifa 

dan Siti Rohmatul dan lainnya sebagai informan 

tambahan ketika mengikuti kegiatan muḥafaẓah dan 

pembelajaran ilmu tajwid di dalam kelas. 

 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Tekhnik pengumpulan data pada penelitian ini 

meliputi, observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Karena bagi peneliti kualitatif fenomena tersebut dapat 

dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan 

interaksi dengan subyek melalui wawancara mendalam 

dan observasi pada latar, dimana fenomena tersebut 

berlangsung dan disamping itu untuk melengkapi data, 

diperlukannya sebuah dokumentasi yang terkait dengan 

data tersebut. 

1. Tekhnik wawancara 

Disini peneliti menggunakan tekhnik 

wawancara terstruktur. Karena wawancara 

terstruktur digunakan sebagai tekhnik pengumpulan 
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data, bila peneliti atau pengumpul data telah 

mengetahui dengan pasti tentang informasi apa 

yang akan diperoleh. Oleh karena itru dalam 

melakukan wawancara, pengumpul data telah 

menyiapkan instrumen penelitian berupa 

pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif dan 

jawabannya pun telah disiapkan. Dengan 

wawancara ini setiap responden diberi pertanyaan 

dan pengumpul data mencatatnya.
37

 

2. Tekhnik observasi 

 Dalam tekhnik ini peneliti menggunakan 

observasi partisipatif karena peneliti terlibat dengan 

kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati 

atau sebagai sumber data penelitian. Sambil 

melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan 

apa yang akan dikerjakan oleh sumber data, dan 

ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi 

partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih 

lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada 

tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak.
38
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3. Tekhnik dokumentasi 

 Tekhnik dokumentasi ini diguankan untuk 

mengumpulkan data dari sumber yang terdiri dari 

dokumen dan rekaman, rekaman sebagai setiap 

tulisan atau pernyataaan yang dipersiapkan oleh 

atau untuk individual atau organisasi dengan tujuan 

membuktikan adanya suatu peristiwa atau 

memenuhi accounting. Sedangkan dokumen 

digunakan untuk mengacu atau bukan selain 

rekaman, yaitu tidak dipersiapkan secara khusus 

untuk tujuan tertentu.
39

 

 Tekhnik dokumentasi ini sengaja digunakan 

dalam penelitian ini, mengingat sumber ini selalu 

tersedia dan murah terutama ditinjau dari konsumsi 

waktu, rekaman dan dokumen merupakan suber 

informasi yang stabil, baik keakuratannya dalam 

merefleksikan situasi yang terjadi dimasa lampau, 

maupun dapat dianalisis kembali tanpa mengalami 

perubahan, rekaman dan dokumen merupakan 

sumber informasi yang kaya secara kontekstual 

relevan dan mendasar dalam konteksnya, sumber 

ini sering merupakan pernyataan yang legal yang 
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dapat memenuhi akuntabilitas. Hasil pengumpulan 

data melalui cara dokumentasi ini, dicatat dalam 

transkip dokumentasi.
40

 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara,  catatan lapangan dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, 

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting 

dan mana yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain.  

Miles dan Huberman dalam Sugiyono 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

sudah jenuh. Setelah peneliti melakukan pengumpulan 

data maka peneliti melakukan antisipatory sebelum 

melakukan reduksi data. Akti vitas dalam analisis data, 
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yaitu data reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verification. Adapun model interaktif dalam 

analisis data ditunjukkan gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Dalam proposal perlu dikemukakan rencana uji  

keabsahan data yang akan dilakukan. Uji keabsahan data 

menggunakan uji kredibilitas data (validitas internal). 

Uji kredibilitas dilakukan dengan: perpanjangan 

pengamatan, meningkatkan ketekukan, triangulasi, 

diskusi dengan teman sejawat, member check, dan 

Pengumpulan data Penyajian 

data 

Reduksi data 

Kesimpulan 

Penarikan/verivikasi 
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analisis kasus negatif.
41

 Derajat kepercayaan keabsahan 

data dapat diadakan pengecekan dengan tekhnik 

pengamatan yang tekun, dan triangulasi. Ketekunan 

pengamatan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri 

dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan 

dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. 

Ketekunan ini dilaksanakan peneliti denagn cara: a) 

mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara 

berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol 

yang ada hubungannya dengan upaya meningkatkan 

pemahaman materi tajwid melalui metode muhafaẓah 

santri putri kelas 1 Madrasah Miftahul Huda, menelaah 

secara rinci sampai pada suatu titik, sehingga pada 

pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh 

faktor yang ditelaah dan difahami dengan cara yang 

biasa. 

 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian kualitatif menyajikan tiga 

tahapan yaitu tahap pra lapangan, tahap kegiatan 

lapangan, tahap analisis intensif, dan di tambah dengan 
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tahap terakhir dari penelitain yaitu tahap penulisan 

laporan hasil penelitian. 

1. Tahap pra lapangan, ada enam yang meliputi: 

menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan 

lokasi penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan 

menilai keadaan lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan 

penelitian, dan persoalan etika penelitian. 

2. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: uraian 

tentang tahap pekerjaan lapangan dibagi atas tiga 

bagian yaitu: memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan, dan berperan 

serta sambil mengumpulkan data. 

3. Tahap analisis data, yang meliputi: analisis data 

selama pengumpulan data dan setelah pengumpulan 

data. 

4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian.
42
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    BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya Madrasah Miftahul Huda 

(MMH) 

Madrasah Diniyah Miftahul Huda berdiri 

pada tahun 1967. Berdirinya Madrasah Diniyah 

Miftahul Huda ini tidak terlepas dari keberadaan 

Pondok Pesantren Darul Huda. Pondok Pesantren 

Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo pada awal 

berdirinyan mempunyai pengertian yang sangat 

sederhana sekali, yaitu sebagai tempat pendidikan 

yang mempelajari ilmu pengetahuan agama Islam 

dibawah pimpinan seorang kyai atau guru. Sejalan 

dengan perkembangan zaman tuntutan masyarakat 

dewasa ini, lembaga pesantren masih bertahan dalam 

bentuk salafiyah dan modern, bahkan semakin eksis 

berkembang, baik dari jumlah santrinya, tujuannya, 

maupun sistem pendidikan yang diselenggarakan.
43
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Pondok Pesantren Darul Huda merupakan 

Pondok Pesantren yang menggunakan metode 

salafiyah dan haditshah, berdiri tahun 1968 dibawah 

asuhan KH. Hasyim Sholeh. Metode salaf yang 

digunakan di Pondok Pesantren Darul Huda adalah 

metode sorogan, wetonan, dan sekolah diniyah 

Miftahul Huda. Sedangkan metode modern yang 

dimaksudkan adalah adanya penyelenggaraan 

sekolah formal kurikulum Departeman Agama. 

Dengan metode tersebut santri Pondok Pesantren 

Darul Huda diharapkan dapat mempelajari ilmu 

agama secara utuh.  

Untuk menjawab tantangan dan zaman serta 

terdorong untuk  berperan aktif melaksakan progam 

pemerintahan dalam membangun manusia seutuhnya 

berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Pondok 

Pesantren Darul Huda mendirikan Madrasah 

Miftahul Huda dengan jenjang sekolah persiapan 

selama satu tahun, ibtidaiyah selama enam tahun, 

Tsanawiyah selama tiga tahun, dan dan Madrasah 

Aliyah selama tiga tahun. Kemudian karena adanya 

beberapa faktor yang memungkinkan untuk menarik 

minat santri, maka sekitar tahun 2001 sistem 
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pendidikan di Madrasah Miftahul Huda diubah 

dengan jenjang  selama enam tahun. Hal ini 

dimaksudkan untuk santri yang mulai pendidikan di 

Pondok Pesantren Darul Huda, sejak di Tsanawiyah 

yang kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah 

juga selesai Madrasah Miftahul Huda.
44

  

2. Letak Geografis Madrasah Miftahul Huda 

(MMH) 

Letak Geografis Madrasah Miftahul Huda 

Mayak teretak di kota Ponorogo, tepatnya dijalan Ir. 

H. Juanda Gang IV Nomor 38 Dusun Mayak, Desa 

Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten 

Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Pondok pesantren 

Darul Huda merupakan salah satu pondok pesantren 

yang lokasinya sangat strategis karena terletak di 

jantung kota Ponorogo. Batas-batas lokasinya 

adalah: 

Sebelah utara : Jalan Menur Ronowijayan 

Sebelah selatan : Kantor Departemen Agama  

Sebeah timur : Jalan Suprapto 

Sebeah barat : Jalan Ir. H. Juanda Gang VI 
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 Letak Madrasah Miftahul Huda Mayak 

Tonatan Ponorogo dari Kecamatan Kota Ponorogo 

sekitar kurang lebih 1 km, sedangkan dari Kabupaten 

Ponorogo sekitar kurang lebih 3 km.
45

 

3. Visi, Misi Madrasah Miftahul Huda (MMH) 

Visi : Berilmu, beramal, dan bertaqwa 

dengan dilandasi akhlaqul  karimah. 

Misi : Menumbuhkan budaya ilmu, amal 

dan Taqwa disertai akhlaq al-

karimah pada jiwa santri dalam 

pengabdiannya pada Agama dan 

masyarakat. 
 

4. Identitas Madrasah Miftahul Huda (MMH)
46

 

a. Nama Sekolah / 

Madrasah 

: Miftahul Huda 

b.  Nomor dan tanggal 

izin  

: DW. 003, 01 Juli 

2010 

c. Pejabat yang 

mengeluarkan 

: kepala Kantor 

Kementrian Agama 

Po. 

d. Terhitung mulai 

tanggal 

 

: 1 Juli 1981 
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e. Jalan : Jl. Ir. H. Juanda Gg. 

VI no. 38 Mayak 

 

f. Desa / Kelurahan  Tonatan 

g. Kecamatan  Ponorogo 

h. Kabupaten  Ponorogo 

i. Provinsi  Jawa Timur 

j. Kode Pos  63418 

k. Penelepon  (0352) 461093, Fax. 

(0352) 486964
47

 

Tabel 4.1 

5. Identitas Kepala Madrasah Miftahul Huda 

(MMH)
48

 

a. Nama Lengkap : AHMAD 

SAIFUDDIN ROFI‟I  

b.  Pendidikan 

Terakhir  

: Pondok Pesantren 

c. Jurusan/ 

Spesialisasi 

: Tafsir 

 

d. Nomor SK 

pengangkatan 

: 036/YP2-

DH/P.1/VIII/2008 

e. Tanggal 

Pengangkatan 

: 21 Juli 2008 

f. TMT  - 

g. Pejabat yang 

mengangkat 
 Ketua Yayasan 

Tabel 4.2 
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6. Keadaan Guru 

 Keadaan guru dan tenaga pengajar di 

Madrasah Miftahul Huda berjumlah 199 orang. 

Tenaga pengajar tersebut diantaranya berasal dari 

alumni pesantren salaf, perguruan tinggi dan 

lulusan dari Madrasah Miftahul Huda. Dewan guru 

yang mengampu materi tajwid di kelas I berjumlah 

16. Adapun daftar dewan guru dan pelajaran yang 

diampunya lihat pada lampiran penelitian ini.
49

  

7. Keadaan Santri 

Jumlah santri putra dan putri pada tahun 

2018/219 di Madrasah Miftahul Huda mencapai 

5094. Untuk kelas I putri berjumlah 16 kelas. Total 

semua kelas I berjumlah 546 santri. Penelitian ini 

dilakukan di kelas 1AI, 1AA, AY dan AW. 

Pembagian kelas secara rinci dapat dilihat pada 

lampiran. 
50

 

8. Jenjang Pendidikan 

Dalam rangka untuk menyesuaikan dengan 

progam kementerian Agama terkait jenjang 
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pendidikan madrasah diniyah maka melalui 

musyawarah dan arahan dari kepala pekapontren 

kementerian agama kabupaten Ponorogo maka 

disusun sebagai berikut: 

a. Tingkat Ula   

1) Kelas 1 Ula terdiri dari kelas SP dan kelas I 

2) Kelas 2 Ula terdiri dari kelas EXP dan kelas 

II 

3) Kelas 3 Ula terdiri dari kelas III 

4) Kelas 4 Ula terdiri dari IV 

b. Tingkat Wustho 

1) Kelas 1 Wustho terdiri dari kelas V 

2) Kelas 2 Wustho terdiri dari kelas VI 

Adapun demikian, dalam pelaksanaan 

sehariannya tetap menggunakan jenjang yang telah 

dirumuskan oleh yayasan pondok pesantren Darul 

Huda, yaitu jenjang pendidikan 6 tahun dengan 

tambahan progam kelas SP (Sekolah Persiapan), 

Eksperimen dan Tahasus.
51
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9. Kegiatan Pembelajaran 

Secara keseluruhan untuk waktu 

pelaksanaan pembelajaran di Madrasah Miftahul 

Huda dilaksanakan pada waktu sore hari yaitu 

mulai pukul 14.30 WIB sampai dengan 16.30 WIB. 

Dengan perincian sebagai berikut: 

1) Pukul 14.30 – 14.45 : Persiapan (Do‟a) 

2) Pukul 14.45 – 15.00 : Muhafazahh (Membaca 

nadzom) 

3) Pukul 15.00 – 15.45 : Masuk pelajaran jam 

pertama 

4) Pukul 15.45 – 16.30 : Masuk pelajaran jam 

kedua dilanjut do‟a pulang 

Mengenai tempat yang untuk pembelajaran 

di ruangan  kelas masing-masing sesuai dengan 

tingkatannya.
52

 

10. Struktur Organisasi Madrasah
53

 

  Struktur organisasi di Madrasah Miftahul 

Huda Mayak Tonatan Ponorogo terdiri dari 

pimpinan yayasan Ponpes Darul Huda yaitu KH. 
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Abdus Sami‟ Hasyim, Kepala Madrasah Miftahul 

Huda Ust. H. Ahmad Syaifuddin Rofi‟I, kepala tata 

usaha Ust. Ahmad Hamrofi, Wakil kepala 

kurikulum putra ust. H. Abdul „Adhim, wakil 

kepala kurikulum putri Ust. Izzudin Abdul Aziz, 

selanjutnya para dewan Asatidz dan Ustadzat, 

HIMMAH Putra dan HIMMAH Putri dan yang 

terakhir para santri putra dan santri putri.
54

     

    

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Pemahaman Santri Putri Kelas I Madrasah 

Miftahul Huda Terhadap Materi Tajwid  

  Pemahaman santri putri kelas 1 Madrasah 

Miftahul Huda terhadap materi tajwid yaitu di 

dalam proses pembelajarannya ditemukan santri 

yang sulit dalam memahami materi tajwid pada bab 

Mad. Karena materinya cukup banyak, sehingga 

harus benar-benar teiti dalam memahaminya. 

Mereka banyak yang menghafalkan materi, tapi 

tidak memahaminya, sehingga nilai ujiannya 
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dibawah KKM. Hal ini sesuai ungkapan Novanda 

santri putri kelas I MMH Sebagai berikut: 

Saya kesulitan dalam belajar ilmu tajwid, 

nilai semester I saya dibawah KKM. Karena 

saya tidak begitu paham dengan materi 

tajwid.
55

 

 

Kesimpulannya adalah ketika diawal 

pembelajaran ilmu tajwid para santri belum bisa 

memahami dengan baik, sehingga berdampak pada 

nilai ujiannya. 

Dampak dari sulitnya memahami materi 

tajwid tersebut, santri tidak bisa membaca al-Qur‟an 

dengan baik dan benar. Karena juga karena latar 

belakangnya sebelum mereka memasuki MMH, 

pengetahuan akan ilmu agamanya kurang, terlebih 

pada pelajaran ilmu tajwid. Kurangnya motivasi 

belajar karena kebanyakan dari mereka kurang sadar 

akan pentingnya mempelajari dan memahami ilmu 

tajwid dengan baik dan benar. Hal ini sesuai 

ungkapan Arzeta santri putri kelas I MMH sebagai 

berikut: 
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Dalam memahami materi tajwid pada 

mulanya saya sulit untuk  paham, tidak 

semangat, belajar saya menghafalkan saja, 

tapi tidak paham karena waktu dulu belum 

pernah mempelajarinya. Tetapi setelah ada 

kegiatan muḥafaẓah saya jadi semangat 

belajar dan akhirnya saya memahaminya, 

karena belajar tajwid sangat penting, untuk 

bisa membaca Al-Qur‟an.   

 

dan ustadzah tajwid di Madrasah Miftahul 

Huda Ustadzah Hamidah sebagai berikut: 

terdapat santri yang sulit dalam memahami 

materi tajwid karena kurangnya melakukan 

muḥafaẓah dan motivasi belajar, untuk 

solusinya diberi motivasi semangat dalam 

belajar.
56

 

 

Kesimpulannya adalah solusi untuk 

menghadapi santri yang tidak semangat belajar, 

mereka diberi motivasi terkait pentingnya 

mempelajari ilmu tajwid, melakukan muḥafaẓah dan 

belajar materi tajwid secara terus-menerus.  

Dalam membantu memahami materi tajwid 

di dalam proses pembelajarannya, santri melakukan 

kegiatan pembelajaran dimulai dengan kegiatan 

muḥafaẓah secara bersama-sama sebelum kegiatan 
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belajar dimulai, setelah itu mencatat naẓam yang ada 

dikitab dan dimaknai, selanjutnya ustadzah 

menerangkan materi dipapan tulis dan memberikan 

contoh dengan bantuan pada media Al-Qur‟an. 

Untuk santri yang sekiranya belum paham bisa 

bertanya. Jika belum paham ustadzah akan terus 

mengulanginya lagi sampai banyak santri yang 

sudah paham dengan materi yang disampaikan. 

Pemahaman santri dengan materi tajwid, 

tidak cukup hanya menggunakan metode muḥafaẓah 

saja, akan tetapi santri juga mempelajari materi yang 

telah dicatat dan dijelaskan oleh ustadzahnya. 

Dengan kedua-duanya berjalan,  dilakukan dengan 

baik maka santri akan sangat mudah dalam 

memahami materi tajwid. Karena metode muḥafaẓah 

bertujuan untuk memudahkan santri dalam 

memahami materi melalui naẓam, sedangkan untuk 

mempelajari materi tajwid dengan tujuan untuk 

memudahkan santri dalam memahami makna atau 

penjelasan dari kitab serta penejelasan dari 

ustadzahnya.  Hal ini sesuai ungkapan ustadzah 

tajwid di Madrasah Miftahul Huda Ustadzah 

Hamidah sebagai berikut: 
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Kegiatan muḥafaẓah kelas I MMH ada dua 

waktu: 

1. Muḥafaẓah harian, tajwid dan sarf, tajwid 

satu minggu satu kali, shorof satu minggu 

lima kali. 

2. Muḥafaẓah mingguan pada hari selasa 

pagi, hanya untuk muḥafaẓah materi 

sarff.  

Kesimpulan: Kegiatan muḥafaẓah tajwid 

tidak seintensif sarf, maka pemahaman 

santri tentang materi tajwid tidak 

bergantung pada naẓam saja, tapi lebih 

pada esensi isi materi juga.
57

 

 

Kesimpulannya adalah Pemahaman santri 

dengan materi tajwid, tidak hanya menggunakan 

metode muḥafaẓah saja, akan tetapi santri juga 

mempelajari materi atau penejelasan dari naẓam 

tersebut. 

2. Implementasi Metode Muḥafaẓah dalam  

Meningkatkan Pemahaman Materi Tajwid 

Santri Putri Kelas I Madrasah Miftahul Mayak 

Tonatan Ponorogo 

Muḥafaẓah berasal dari kata  ḥafaẓa yang 

artinya menjaga, jadi disini maksud dari muḥafaẓah 
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yaitu maksudnya menjaga hafalannya. Metode 

muḥafaẓah di Pondok Pesantren Darul Huda adalah 

suatu cara dimana seorang guru menyuruh murid 

agar berusaha meresapi ilmu kedalam pikiran agar 

selalu ingat. Nama muḥafaẓah di Pondok Pesantren 

Darul Huda sebenarnya hanyalah sebuah nama 

saja,  karena pada mulanya muḥafaẓah dilakukan 

oleh para murid dengan cara membaca naẓam pada 

masing-masing kitab yang dipelajari dan tidak 

dihafalkan. Jadi naẓam pada kitab hanya dibaca 

pada waktu-waktu tertentu dengan cara mngulang-

ulangnya. Hal tersebut sesuai yang diungkapkan 

oleh kepala Madrasah Miftahul Huda beliau Ust. H. 

Ahmad Syaifuddin Rofi‟i dibawah ini: 

Kegiatan tersebut diberi nama  muḥafaẓah 

karena asal dari arti muḥafaẓah adalah 

menjaga, artinya supaya seorang santri dalam 

belajar bisa menjaga ilmunya dan 

memperkuat ingatannya dengan cara 

menghafalkanya. sebenarnya muḥafaẓah 

hanya sebuah nama saja.
58

 

 

Kesimpulannya adalah metode muḥafaẓah 

artinya sebuah metode untuk memudahkan santri 
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dalam memahami sebuah materi dengan menjaga 

ilmu tersebut dengan cara mengulang-ulangnya. 

Di Madrasah Miftahul Huda metode 

muḥafaẓah dilakukan oleh semua murid-murid 

MMH dengan cara membaca naẓam dikitab yang 

dipelajarinya. Untuk memotivasi atau menambah 

semangat murid-murid dalam melakukan 

muḥafaẓah, naẓam bisa dilagukan sesuai kreatifitas 

santri, akan tetapi tidak boleh sampai merubah 

panjang dan pendek pada kalimat. Pada awalnya 

ketika muḥafaẓah, naẓam hanya dibaca saja tanpa 

dihafalkan  akan tetapi lama-lama ternyata ada santri 

yang berminat untuk menghafalkannya, bahkan dari 

waktu ke waktu menjadi banyak yang menghafalkan. 

Akan tetapi kebanyakan murid yang menghafalkan 

pada mata pelajaran ilmu nahwu dan sarf saja, 

sedangkan untuk mata pelajaran yang lainnya hanya 

dibaca ketika muḥafaẓah saja. Hal tersebut sesuai 

yang diungkapkan oleh kepala Madrasah Miftahul 

Huda beliau Ust. H. Ahmad Syaifuddin Rofi‟i 

dibawah ini: 

Muḥafaẓah dilakukan dengan membaca 

naẓam secara berulang-ulang, tidak dengan 

hafalan. Dalam membaca nadzom tersebut 
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santri dapat berkreasi dengan melagukan 

naẓam, agar murid-murid bersemangat dalam 

muḥafaẓah, tetapi dengan syarat boleh 

dilagukan asal tidak merubah panjang pendek 

kalimat. Akan tetapi seiring dengan 

berjalannya waktu ada santri yang minat 

menghafal hingga dari tahun ketahun mulai 

bertambah, dan hafalan menjadi tradisi, 

bahkan untuk berupa nasar (narasi) juga 

dihafalkan oleh anak. Karena para ulama 

memberikan peluang untuk menghafal kitab 

yang ringkas, tapi dari madrasah juga tidak 

mewajibkan untuk menghafalkan, bahkan 

kitab imrithi yang biasanya juga dihafalkan  

tidak diwajibkan, akan tetapi menjadi syarat 

kenaikan kelas.
59

  

 

Kesimpulannya adalah metode muḥafaẓah di 

Madrasah Miftahul Huda dilakukan setiap sebelum 

KBM dimulai dan setiap hari selasa pagi, dengan 

membaca naẓam secara berulang, bersama, 

dinadakan dengan suara yang keras. 

Madrasah Miftahul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo dalam menggunakan metode muḥafaẓah 

dalam pembelajaran sudah sejak awal berdirinya 

madrasah. Penggunaan metode muḥafaẓah ini akan 

tetap dipertahankan dan akan terus dikembangkan, 
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karena mengingat hasil yang dicapai dari kegiatan  

muḥafaẓah tersebut sangat baik. Dengan 

diterapkannya metode muḥafaẓah tersebut 

diharapkan dapat membantu murid-murid dalam 

memahami pelajaran yang telah diajarkan oleh guru.  

Penggunaan metode muḥafaẓah yang 

dilakukan di madrasah Miftahul Huda juga karena 

cukup padatnya kegiatan-kegiatan dari pagi, sore 

hingga malam di Pondok Pesantren Darul Huda, 

karena bagi santri cukup menguras tenaga dan 

pikiran mereka. Oleh karena itu untuk 

menumbuhkan semangat belajar ketika sekolah 

diniyah sore hari, kegiatan muḥafaẓah cukup 

menjadi sebuah hiburan untuk menumbuhkan 

semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di 

MMH.  

Kegiatan pembelajaran materi tajwid 

dengan menggunakan metode muḥafaẓah di 

Madrasah Miftahul Huda sudah menjadi salah satu 

tradisi yang sering dilakukan oleh murid-murid 

kelas I MMH. Sebenarnya metode  muḥafaẓah di 

Madrasah Miftahul Huda ini tidak hanya diterapkan 

pada salah satu pelajaran saja, akan tetapi 
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diterapkan pada seluruh pelajaran yang ada di 

Madrasah Miftahul Huda. Akan tetapi kebanyakan 

kitab yang dihafalkan adalah kitab yang berbentuk 

naẓam pada materi-materi yang memuat ilmu tata 

bahasa arab, yaitu seperti ilmu nahwu dan ṣarf. 

Diantaranya adalah kitab Ajjurumiyah, Al-Imrithi, 

Alfiyah Ibnu Malik dan Al-tasrifiyyah. Sedangkan 

kitab yang lainnya menghafal adalah suatu anjuran 

saja, seperti tajwid, akhlak, fiqih dan lainnya.  Hal 

ini sesuai ungkapan kepala Madrasah Miftahul 

Huda Ustadz. H. Ahmad Syaifuddin Rofi‟i sebagai 

berikut: 

Materi yang dihafalkan dalam metode 

muḥafaẓah di Madrasah Miftahul Huda yaitu 

materi yang memuat ilmu tata bahasa arab, 

seperti ilmu nahwu dan shorof, karena 

mengingat pentingnya ilmu tersebut sebgai 

kunci pembuka untuk kitab yang lain. 

Awalnya memang dalam muḥafaẓah tidak 

menghafal, hanya dibaca saja, akan tetapi 

banyak yang minat untuk menghafal, maka 

untuk ilmu nahwu supaya dihafalkan, karena 

sebagai syarat untuk naik kelas. Sedangkan 

untuk kitab yang lain untuk menghafal hanya 

sebagai anjuran saja. Karena dengan 
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seringnya muḥafaẓah akan memudahkan 

dalam memahami materi pelajaran.
60

  

Kesimpulannya adalah naẓam yang wajib 

dihafalkan di Madrasah Miftahul Huda hanya kitab 

nahwu al-imriṭi saja, sedangkan untuk yang lainnya, 

seperti tajwid hannya anjuran saja. 

Berdasarkan observasi Implementasi  atau 

penerapan metode muḥafaẓah di kelas I MMH ada 

tiga pelajaran yang di muḥafaẓahkan, yaitu shorof 

dan tajwid. Waktu pelaksanakan muḥafaẓah ketiga 

pelajaran tersebut berbeda-beda, tidak dalam satu 

waktu  muḥafaẓah. Muḥafaẓah dilakukan 15 menit 

pada pukul 14.45-15.00 WIB sebelum dimulainya 

kegiatan pembelajaran, dan  muḥafaẓah selasa pagi 

pada ba‟da subuh. Waktu muḥafaẓah kitab ṣarf 

dilakukan lima kali dalam satu minggu, sedangkan 

kitab tajwid hanya satu kali dilakukan. Sedangkan 

untuk selasa pagi untuk muḥafaẓah kitab ṣarf.
61

  

Berdasarkan observasi yang saya lakukan 

suasana atau kondisi saat pelaksanaan kegiatan 

muḥafaẓah pada naẓam Hidayatussibyaan tersebut, 
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para murid-murid kelas I MMH sangat antusias dan 

semangat, karena dalam melakukan muḥafaẓah, 

naẓam tidak sekedar dibaca biasa, akan tetapi naẓam 

dilagukan atau diiringi dengan nada dengan suara 

yang keras. Dari situlah para murid-murid ketika 

pelaksanaan kegiatan muḥafaẓah mempunyai 

semangat yang tinggi. Hal tersebut tidak hanya pada 

muḥafaẓah tajwid saja, akan tetapi muḥafaẓah pada 

kitab-kitab yang lainnya juga. Selama kegiatan 

muḥafaẓah berlangsung mereka dipandu dan diawasi 

oleh pengurus HIMMAH Putri yang sekaligus 

mereka bertugas memeriksa kebersihan kelas, 

ketertiban dan kelengkapan seragam serta atribut, 

mulai dari syal, kaos kaki , bros dan juga naẓam 

yang digunakan untuk muḥafaẓah. Bagi santri yang 

melanggar atau tidak lengkap atributnya, mereka 

dihukum dengan muḥafaẓah didepan kelas sambil 

berdiri hingga waktu muḥafaẓah selesai.
62

 

Hal ini sesuai ungkapan ustadzah tajwid di 

Madrasah Miftahul Huda Ustadzah Hamidah sebagai 

berikut: 
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Kegiatan muḥafaẓah kelas I MMH dibagi 

menjadi dua, yaitu  muḥafaẓah harian dan 

muḥafaẓah mingguan, untuk muḥafaẓah 

harian berupa muḥafaẓah tajwid dan ṣarf., 

tajwid satu minggu sekali, sedangkan shorof 

satu minggu lima kali. Sedangkan untuk 

muḥafaẓah mingguan pada hari selasa hanya 

muḥafaẓah untuk materi ṣarf. Tetapi pada 

muḥafaẓah naẓam tajwid tersebut cukup 

semangat, karena naẓam dilagukan.
63

  

 

Begitu juga dengan Rina Rofiana santri putri 

kelas I MMH sebagai berikut: 

Saya bisa memahami materi tajwid karena 

saya berusaha belajar terus, saya rajin 

melakukan muḥafaẓah dengan semangat. 

 

Kesimpulannya adalah penerapan muḥafaẓah 

pada kitab tajwid di kelas I dilakukan dalam satu 

minggu sekali. Ketika pada saat pembelajaran materi 

tajwid. Para santri dalam muḥafaẓah juga 

mempunyai semangat yang tinggi.  

Kitab yang digunakan sebagai sumber  dalam 

pembelajaran materi tajwid yaitu kitab 

Hidayatussibyaan yang isinya berupa materi yang 

berbentuk naẓam dan penjelasannya menggunakan 
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makna pegon. Kitab Hidayatussibyaan tersebut 

dikarang oleh Syaikh Sa‟id  bin Sa‟ad Nabhani. 

Sedangkan untuk ilmu ṣarf mengacu pada kitab al-

amtsilah at-tasrifiyyah. Hal ini sesuai ungkapan 

ustadzah tajwid di Madrasah Miftahul Huda 

Ustadzah Hamidah sebagai berikut: 

Materi tajwid yang diajarkan di Madrasah 

Miftahul Huda mengacu pada kitab 

Hidayatussibyan, yang isinya nadzom tajwid 

yang dikarang oleh Syaikh Sa‟id  bin Sa‟ad 

Nabhani, sedangkan nama Sifaul jinan 

sebagai penjelasan kitab dalam bahasa jawa 

pegon yang dikarang oleh Ahmad Muthahir 

bin Abdirrohman.
64

 

 

Kesimpulannya adalah kitab yang dijadikan 

acuan atau sumber dalam mempelajari materi tajwid 

yaitu kitab Hidayatussibyaan yang dikarang oleh 

Syaikh Sa‟id  bin Sa‟ad Nabhani. 

Metode yang digunakan pembelajaran materi 

tajwid tidak hanya dengan metode muḥafaẓah saja, 

akan tetapi ketika pembelajaran dimulai para 

ustadzah mempunyai metode sendiri-sendiri, yaitu 

metode ceramah, demonstrasi, belajar grup dan 
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diskusi. Untuk media yang digunakan dalam 

pembelajaran materi tajwid yaitu menggunakan Al-

Qur‟an, karena al Qu‟an adalah media utama dalam 

memahami materi tajwid, begitu juga tujuan dalam 

mempelajari materi tajwid adalah supaya para murid 

di Madrasah Miftahul Huda dapat membaca al 

Qur‟an dengan baik dan benar, dengan menerapkan 

kaidah ilmu tajwid dan tetap memperhatikan 

makhroj serta panjang pendeknya. Hal ini sesuai 

ungkapan ustadzah tajwid di Madrasah Miftahul 

Huda Ustadzah Hamidah sebagai berikut: 

Banyak metode yang dapat diterapkan pada 

materi tajwid ini selain ceramah, yaitu 

demonstrasi, belajar grup, diskusi besar 

maupun kecil. Mengenai media tentu saja Al- 

Qur‟anul karim adalah media utama. Karena 

tujuan dalam mempelajari tajwid adalah agar 

bisa membaca Al-Qur‟an dengan baik dan 

memperhatikan makhraj dan panjang 

pendeknya.
65

  

 

Kesimpulannya adalah dalam menyampaikan 

materi tajwid para ustadzah menggunakan metode 
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yang variasi, ada metode ceramah, demonstrasi, 

diskusi kelompok, tanya jawab dan lainnya. 

Pelaksanakan proses pembelajaran materi 

tajwid di kelas I MMH tersebut sebagai berikut: 

1. Muḥafaẓah 15 menit secara bersama-sama 

sebelum pembelajaran materi tajwid dimulai. 

2. Masing-masing murid wajib menyalin atau 

menulis kembali naẓam yang  terdapat dikitab 

Hidayatussibyaan dibuku tulis. 

3. Membaca naẓam yang telah ditulis secara 

bersama-sama. 

4. Mencatat materi naẓam yang ada dikitab serta 

penjelasan yang ada dipapan tulis. 

5. Guru menjelaskan materi tajwid melalui metode 

ceramah atau demonstrasi yang dilakukan oleh 

murid-murid. 

6. Masing-masing murid membaca dan memahami 

materi yang telah dicatat dibuku tulis. 

7. Mencari contoh hukum bacaan tajwid  dan 

menentukan hukum bacaan dengan 

menggunakan media Al-Qur‟an.  
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Hal ini sesuai ungkapan ustadzah tajwid di 

Madrasah Miftahul Huda Ustadzah Hamidah sebagai 

berikut:  

Pelaksanaan pembelajaran biasanya pertama 

murid menulis nazam yang ada dikitab, 

membaca naẓam secara bersama, menulis 

materi, membaca dan memahami materi, 

menjelaskan dengan metode ceramah serta 

demonstrasi dan murid mencari contoh 

hukum bacaan dan menentukan hukum 

bacaannya.
66

 

 

Hal ini sesuai ungkapan ustadzah tajwid di 

Madrasah Miftahul Huda Ustadzah Ula Masfufah 

sebagai berikut:  

Dalam mengajar biasanya saya terangkan 

materinya dengan sejelas-jelasnya sampai 

anak-anak faham, jika belum faham saya 

coba memerikan soal-soal terkait materi, dan 

kadang saya juga membuat permainan-

permainan, agar mereka tidak jenuh hanya 

diterangkan saja.
67
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Kesimpulannya adalah dalam proses 

pembelajarannya, dimulai dari membaca naẓam 

tajwid bersama-sama, mencatat naẓam, diartikan, 

menulis materi serta mendengarkan penejelasan 

ustadzahnya, lalu tanya jawab dan evaluasi. 

Dengan diterapkannya metode muḥafaẓah 

sebagai pembelajaran materi tajwid kelas I MMH 

diharapkan dapat membantu santri dalam memahami 

materi tajwid, karena dengan muḥafaẓah dan sering 

dilakukanya secara berulang-ulang, maka dengan 

sendirinya mereka akan lebih mudah dalam 

memahami materi yang telah disampaikan oleh 

ustadzahnya. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz 

H. Ahmad Syaifuddin Rofi‟i sebagai kepala 

madrasah Miftahul Huda sebagai berikut: 

Dengan diadakannya pembelajaran kitab 

dengan metode muḥafaẓah diharapkan 

nantinya dapat membantu santri dalam 

mempelajari dan memahami pelajaran, 

karena dengan sering melakukan muḥafaẓah 

akan sedikit membantu dalam mengingat dan 

memahami materi yang disampaikan oleh 

guru.
68
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Kesimpulannya adalah dengan menerapkan 

muḥafaẓah secara berulang dan terus mempelajari 

materi tajwid mereka akan mudah dalam memahami 

materi tajwid dengan baik dan benar. 

 

3. Implikasi Metode Muḥafaẓah dalam 

Meningkatkan Pemahaman Materi Tajwid Santri 

Putri Kelas I Madrasah Miftahul Huda Mayak 

Tonatan Ponorogo     

Kondisi kegiatan muḥafaẓah materi tajwid 

pada kitab Hidayatussibyaan di kelas I MMH Mayak 

Tonatan Ponorogo, mereka melakukan muḥafaẓah 

dengan cukup semangat. Hal ini seperti yang 

diungkapan oleh Latifa Gangga sebagai berikut: 

Ketika kegiatan muḥafaẓah berlangsung saya 

sebenarnya semangat, karena muḥafaẓah nya 

dilagukan secara bersama.
69

 

 

Kesimpulannya adalah metode muḥafaẓah 

cukup memberikan semangat santri dalam 

mempelajari ilmu tajwid. 

Dampak dari kegiatan muḥafaẓah tajwid 

tersebut untuk santri yang awalnya tidak paham atau 

                                                           
69

 Lihat pada transkrip wawancara dalam penelitian ini. Nomor: 

04/W/21-V/2019. 



70 
 

 

kurang paham dengan materi tajwid sehingga nilai 

ujian semester ganjilnya dibawah nilai rata-rata. 

Pada saat ujian semester genap nilai mereka mulai 

ada peningkatan. Hal tersebut sesuai dengan data 

sebagai berikut:
70

  

N0 NAMA 

NILAI 

SMT 

GANJIL 

NILAI 

SMT 

GENAP 

1. RINA ROFIANA 

DIANINTIA 
57 82 

2. ANISSA LAILY 

SEPTYANINGTYAS 
46 51 

3. SUCI WULANDARI 45 52 

4. ARUM 

PRAMITASARI 
54 61 

5. ERFINA 

RIFATULLAH 
54 66 

6. ANGGITA SETYA 

BUDI WARDANA 
38 53 

7. LELI RAHMA 

LUTFIANI 
55 61 

8. AMELIA PUTRI 

NOVITRIA 
48 58 

9. ANASTASYA 

GANDINI 

HERLIANA PUTRI 

48 54 

10. ARZETTA KINKIN 

LEIRYSA 
52 61 

11. LULUX ZHAINUL 56 79 
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KHIKMAH 

12. NAFISA DIVA AZ 

ZAHRA 
48 38 

13. NOVANDA FITRI 

ROWIAS SARI 
43 65 

14. SHELLA RIGI 

AMANDHA 
52 72 

15. NINA TALIA 

PUSPITASARI 
51 68 

16. ISNAINI 

MUFA'IDAH 
50 56 

17. TSABITAH NABILA 

MUSLIHAH 
50 64 

Tabel 4.3 

Kesimpulannya adalah dengan kegiatan 

muḥafaẓah dapat menumbuhkan semangat para 

santri dalam mempelajari ilmu tajwid dan nilai yang 

awalnya di bawah rata-rata, bisa mencapai diatas 

rata-rata. Sehingga pemahaman santri terhadap 

materi tajwid juga meningkat. 

Semakin para santri  sering melakukan 

muḥafaẓah dan terus berusaha belajar dengan rajin, 

mereka Secara tidak sadar pemahaman materi tajwid 

santri akan terus meningkat. Hal ini sesuai ungkapan 

salah satu murid kelas I MMH Siti Rohmatul sebagai 

berikut: 
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Saya mempelajari materi tajwid dengan cara 

dibaca, setelah dikasih materi, lalu 

membacanya sampai faham. Dan dipelajari 

terus berulang-ulang, supaya ketika ujian 

tidak kebut belajar semalam. Dan dari 

muḥafaẓah setiap hari senin sore, sedikit-

dikit kita akan mengetahui makna dan arti 

dari naẓam kitab hidayatussibyaan.
71

 

 

Kesimpulannya adalah dengan menerapkan 

muḥafaẓah tersebut santri akan mengerti arti dari isi 

naẓam tersebut, sehingga mereka akan dapat 

memahami materi tersebut sesuai dengan kitab. 

 Dalam meningkatkan pemahaman santri 

pada materi tajwid dari kegiatan muḥafaẓah saja 

sebenarnya kurang maksimal, karena masih terdapat 

santri yang kurang  belajar dan kurangnya motivasi 

dalam belajar tajwid. Biasanya anak termotivasi 

belajar dan menjadi tekun dalam belajar, hampir 

dapat dipastikan mereka termotivasi dengan sesuatu, 

seperti ingin menjadi pintar atau ingin menjadi juara 

umum atau karena ingin   mendapatkan hadiah. Oleh 

karena itulah yang menyebabkan murid-murid kelas 

I MMH kurang memahami materi tajwid.  Hal ini 

                                                           
71

 Lihat pada transkrip wawancara dalam penelitian ini. Nomor: 

03/W/21-V/2019. 



73 
  

 

sesuai ungkapan ustadzah tajwid di Madrasah 

Miftahul Huda Ustadzah Hamidah sebagai berikut: 

Karena kurang maksimalnya kegiatan 

muḥafaẓah dan  masih terdapat santri yang 

kurang belajar ataupun kurang motivasi 

belajar tajwid, oleh karena itu menjadikannya 

kurang  pada pemahaman materi tajwid.
72

 

 

Kesimpulannya adalah terdapat santri yang 

kurang bersemangat dalam belajar tajwid, sehingga 

mereka akan sulit dalam memahami materi tajwid 

Akan tetapi mereka yang sering mengulang-

ulang belajarnya dan terus melakukan muḥafaẓah, 

maka mereka juga akan mudah dalam memahami 

materi tajwid, bahkan dengan sendirinya mereka 

akan hafal dengan materi tersebut. Karena dengan 

hafal naẓam pada kitab tajwid Hidayatussibyaan 

tersebut mereka sedikit demi sedikit akan 

mengetahui maknanya, sehingga lambat laun mereka 

juga akan dapat memahami materi tajwid dengan 

baik dan benar yang sesuai dengan panduan pada 

kita, salah satunya pada kitab Hidayatussibyaan. Hal 
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ini sesuai ungkapan santri kelas I MMH Latifa 

sebagai berikut: 

Cara belajar saya dalam memahami materi 

tajwid yaitu ketika ustadzah menerangkan 

saya mendengarkannya, lalu setelah selesai 

mencatatnya. setelah itu memepelajari 

berulang-ulang sampai faham. karena saya 

tidak bisa belajar sendiri sebelum ustadzah 

menerangkannya. ketika muḥafaẓah kitab 

Hidayatussibyaan saya juga semangat karena 

dinadakan, tapi kadang-kadang ngantuk. 

Saya muḥafaẓah satu minggu sekali pada hari 

sabtu, dan saya juga menghafalkannya, akan 

tetapi tidak semua. Akan tetapi kegiatan 

muḥafaẓah tersebut cukup mudah untuk saya 

dalam memahami maknanya, sehingga saya 

dapat faham tajwid.
73

  

 

Kesimpulannya adalah bagi santri yang rajin 

melakukan muhafaẓah dan belajar, mereka akan 

lebih mudah dalam memahmi materi tajwid dengan 

baik dan benar. 

Sedangkan untuk santri yang memang malas 

muḥafaẓah dan belajar, bahkan tidak pernah, apalagi 

mengulang pelajaran yang telah diajarkan oleh 

ustadzahnya. Maka mereka juga akan kesulitan 
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dalam memahami materi tajwid. Karena tujuan dari 

pada muḥafaẓah kitab Hidayatussibyaan tersebut, 

supaya santri putri kelas I MMH lebih mudah dalam 

memahami isi dari kitab tajwid Hidayatussibyaan, 

sehingga mereka dapat mengetahui dan memahami 

materi tajwid dengan baik dan benar yang sesuai 

dengan kaidah ilmu tajwid yang beracuan pada kitab 

para Ulama terdahulu.  

Dampaknya juga setelah santri dapat 

memahami materi tajwid dengan benar. Mereka 

dalam membaca Al-Qur‟annya juga baik dan benar 

pula yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid yang 

mereka pelajari. Hal ini sesuai ungkapan ustadzah 

tajwid di Madrasah Miftahul Huda Ustadzah 

Hamidah sebagai berikut: 

Untuk santri yang rajin muḥafaẓah mereka 

juga cukup mudah dalam memahami tajwid 

dan membaca Al-Qur‟annya juga sudah 

baik.
74

 

 

Kesimpulannya adalah dengan bantuan 

metode muḥafaẓah tersebut santri akan mudah dalam 
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memahami materi tajwid, sehingga dalam membaca 

Al-Qur‟annya juga menjadi baik dan benar. 

Karena tujuan dari pembelajaran ilmu tajwid 

di Madrasah Miftahul Huda tersebut supaya santri 

dalam membaca Al-Qur‟an nanti terhindar dari 

kesalahan-kesalahan saat membacanya. Sehingga 

ketika mereka dapat membaca Al-Qur‟an dengan 

baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, 

maka membacanya akan bernilai ibadah. Akan tetapi 

sebaliknya, jika mereka salah dalam bacaannya, 

maka membacanya bernilai dosa. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Pemahaman Materi Tajwid Santri Putri Kelas I 

Madrasah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 

Menurut Nana Sudjana, pemahaman adalah hasil 

belajar, yang diartikan siswa dapat menjelaskan dengan 

susunan kalimatnya sendiri atas apa yang diberikan oleh 

guru.
75

 Di Madrasah Miftahul Huda dalam membantu 

memahami materi tajwid di dalam proses 

pembelajarannya, santri melakukan kegiatan 

pembelajaran dimulai dengan kegiatan muḥafaẓah 

secara bersama-sama sebelum kegiatan belajar dimulai, 

setelah itu mencatat naẓam yang ada dikitab dan 

dimaknai, selanjutnya ustadzah menerangkan materi 

dipapan tulis dan memberikan contoh dengan bantuan 

pada media Al-Qur‟an. Yang terakhir memberikan 

evaluasi.  Akan tetapi santri yang tidak bisa mengikuti 

proses pembelajarannya tersebut, mereka akan kesulitan 

dalam belajar materi tajwid. 
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Pemahaman siswa dimulai dari tingkat rendah 

yaitu siswa masih menterjemahkan informasi yang 

disampaikan, kemudian siswa mulai memilah-milah 

menafsirkan informasi yang ada dan selanjutnya 

dianalisis pada tingkatan lebih tinggi yaitu 

ekstrapolasi.
76

 Di kelas I MMH dalam mempelajari 

materi tajwid bersumber pada kitab Hidayatussibyaan, 

disini santri mengartikan naẓam yang terdapat pada 

kitab, lalu memahami isi atau makna tersebut dan yang 

terakhir mereka dapat menjelaskan yang sesuai apa yang 

mereka pahami. Dalam pemahamannya tersebut santri 

putri kelas 1 Madrasah Miftahul Huda mampu membaca 

naẓam pada kitab Hidayatussibyaan, menjelaskan materi 

dengan bahasanya sendiri dan diakhir pelajaran santri 

dapat memberikan contoh pada bab tajwid yang telah 

dipelajari dengan bantuan media Al-Qur‟an. 
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B. Implementasi Metode Muḥafaẓah dalam  

Meningkatkan Pemahaman Materi Tajwid Santri 

Putri Kelas I Madrasah Miftahul Huda Mayak 

Tonatan Ponorogo 

Langkah-langkah yang dapat digunakan dalam 

upaya meningkatkan pemahaman siswa: 

1. Memperbaiki proses pengajaran 

Langkah ini merupakan langkah awal dalam, 

meningkatkankan proses pengajaran tersebut. Proses 

pengajaran tersebut meliputi: memperbaiki tujuan 

pembelajaran, bahan materi, strategi pembelajaran, 

metode dan media yang tepat serta pengadaan 

evaluasi belajar, yang mana evaluasi tersebut 

bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat 

pemahaman siswa terhadap materi yang telah di 

berikan. Tes ini bisa berupa tes formatif, tes submatif 

dan sumatif.
77

 Di Madrasah Miftahul Huda untuk 

mencapai tujuan dalam pembelajaran materi tajwid 

menggunakan metode muḥafaẓah, Metode 

muḥafaẓah adalah salah satu metode pembelajaran 

yang menekankan pada kemampuan dalam 
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melafalkan naẓam secara lancar sesuai dengan 

teksnya atau pada kitab yang digunakan sebagai 

sumber dalam belajar, dengan tujuan untuk 

membantu para santri dalam proses pembelajaran 

dan mempermudah para santri dapat memahami 

materi. 

2. Mengadakan umpan balik 

Umpan balik merupakan respon terhadap 

perbuatan dari tindakan seseorang ketika belajar. 

Oleh karena itu dapat di katakana bahwa guru harus 

sering mengadakan umpan balik sebagai pemahaman 

belajar. Hal ini dapat diberikan kepastian kepada 

siswa terhadap hal-hal yang masih dibingungkan 

terkait materi yang di bahas dalam pembelajaran. 

Juga dapat di jadikan tolak ukur guru atau 

kekurangan kekurangan dalam penyampaian 

materi.
78

 Untuk santri yag sekiranya belum paham 

dengan materi tajwid bisa bertanya. Jika belum 

paham ustadzah akan terus mengulanginya lagi 

sampai banyak santri yang sudah paham dengan 

materi yang disampaikan. Dan untuk yang terakhir 
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menggunakan evaluasi dengan mencari contoh 

bacaan tajwid di Al-Qur‟an. Jika santri sudah bisa 

mencari contoh bacaan tajwid tersebut bisa 

dikatakan mereka sudah paham dengan materi 

tersebut. 

3. Pengajaran perbaikan (Remedial teching) 

Remedial teching adalah upaya perbaikan 

terhadap pembelajaran yang tujuannya belum 

tercapai secara maksimal. Pembelajaran remidi ini 

dilakukan oleh guru terhadap siswanya dalam rangka 

mengulang kembali materi pelajaran yang 

mendapatkan nilai kurang memuaskan sehingga 

setelah di lakukan pengalaman tersebut siswa dapat 

meningkatkan hasil belajar yang lebih baik.
79

 

Pengajaran perbaikan di Madrasah Miftahul Huda 

khusnya di kelas I MMH, biasanya ustadzah 

Mengulangi pokok bahasan materi yang telah lalu, 

mengulangi bagian dari pokok bahasan sulit 

dipahami, menyelasaikan tugas secara bersama-sama 

dan memberikan tugas khusus untuk santri yang 

belum paham. 

4. Keterampilan mengadakan variasi   
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keterampilan mengadakan variasi dalam 

pembelajaran adalah suatu kegiatan dalam proses 

interaksi belajar mengajar yang menyenangkan. Di 

tujukan untuk mengatasi kebosanan siswa terhadap 

strategi pembelajaran yang monoton. Sehingga 

dalam situasi belajar mengajar siswa senantiasa aktif 

dan fokus mengajar siswa senatiasa aktif dan fokus 

pada materi pelajaran yang di sampaikan.
80

 . Begitu 

juga dengan metode muḥafaẓah yang penerapannya 

pada kitab-kitab yang menjadi sumber dalam belajar 

di madrasah Miftahul Huda, yaitu dengan membaca 

nadzam secara berulang-ulang setiap sebelum 

kegiatan belajar mengajar dimulai selama 15 menit 

yang dilakukan bersama-sama di kelas masing-

masingdengan suara yang keras. Dalam melafalkan 

nadzam tidak hanya sekedar dibaca biasa saja, akan 

tetapi dalam melafalkan naẓam pada kegiatan 

muḥafaẓah yaitu naẓam dibaca dengan 

menggunakan nada atau dilagukan. Akan tetapi 

dalam melagukan tersebut yang terpenting tidak 

merubah panjang dan pendeknya lafadz, karena jika 
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merubah maknanya pun juga akan berubah. Tujuan 

dari melagukan yaitu supaya para santri semangat 

dalam mengikuti kegiatan muḥafaẓah agar tidak 

jenuh.  

Jadi implementasi dari metode muḥafaẓah 

dalam pemahaman materi tajwid disini santri dapat 

membaca dan menghafalkan naẓam yang sesuai 

dengan teks pada kitab Hidayatussibyaan, sehingga 

dengan menghafalkan naẓam tersebut santri bisa 

memahami materi tajwid pada bab mad. 

 

C. Implikasi Metode Muḥafaẓah dalam Meningkatkan 

Pemahaman Materi Tajwid Santri Putri Kelas I 

Madrasah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 

Pemahaman menurut Bloom diartikan sebagai 

kemampuan untuk menyerap arti dari materi atau bahan 

yang dipelajari.
81

 Maksudnya seberapa besar siswa 

mampu menerima, menyerap dan memahami pelajaran 

yang diberikan oleh guru kepada siswa dimana siswa 

dapat memahami serta mengerti apa yang dibaca, dilihat 

dan dialami. 
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Salah satunya di kelas I Madrasah Miftahul Huda 

santri mereka terus mengkaji pelajaran yang sudah 

diajarkan oleh ustadzahnya dan melakukan kegiatan 

muḥafaẓah walaupun hanya setiap satu minggu sekali, 

mereka sedikit-dikit akan memahaminya. Lain halnya 

dengan mereka yang jarang belajar dan juga tidak 

pernah melakukan muḥafaẓah, maka mereka juga akan 

kesulitan dalam memahami materi.  

Jadi di Madrasah Miftahul Huda dalam 

mempelajari ilmu tajwid, jika anak hanya menghafalkan 

naẓam pada kitab Hidayatussibyaan saja tanpa 

mempelajari dan memahami materi atau makna yang 

dibaca didalamnya, maka anak juga tidak akan bisa 

menguasai materi tajwid. Karena jika anak hanya 

mengandalkan hafalan saja dan juga tidak 

memahaminya kembali maka sewaktu-waktu hafalan 

akan hilang. Dan tidak akan ada bekasnya sama sekali. 

Dalam kegiatan muḥafaẓah pada kitab 

Hidayatussibyaan tersebut juga akan berdampak pada 

bagaimana para santri mempelajari ilmu tajwid dan 

nantinya akan berdampak pula pada mereka bagaimana 

cara bisa membaca Al- Qur‟an dengan baik dan benar 

yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid yang bersumber 
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pada kitab Hidayatussibyaan. Karena tujuan dari 

mempelajari ilmu tajwid adalah menjaga lisan dari lahn 

(kesalahan) membaca Al Qur‟an. Adapun lahn 

(kesalahan ketika membaca Al Qur‟an) ada dua macam, 

yaitu Al-Lahn Al Jaliy (Kesalahan yang jelas), Al-Lahn 

Al Jaliy adalah kesalahan mengucapkan lafadz-lafadz 

hingga merubah makna Al Qur‟an. Misalnya merubah 

huruf ṭa‟ menjadi dal dan sebagainya. Dan Al-Lahn Al-

Khafiy (Kesalahan yang tersembunyi), Al-Lahn Al-

Khafiy adalah kesalahan mengucapkan lafadz-lafadz 

yang merubah urf (adat atau kebiasaan) qira‟ah, namun 

tidak merubah maknanya. Misalnya tidak membaca 

Ghunnah, panjang pendeknya dan sebagainya.
82

  

Bagi santri yang tidak menghafal naẓam tajwid 

kitab Hidayatussibyaan dan tidak pernah atau jarang 

mempelajari materi tajwid, mereka akan kesulitan dalam 

memahami makna dan maksud yang terkandung pada 

kitab Hidayatussibyaan. Akan tetapi bagi mereka yang 

berusaha walaupun tidak menghafalkan naẓam kitab 

Hidayatussibyaan, tetap melakukan muḥafaẓah dan 

selalu mengulang-ulang mempelajari materi tajwid, 
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maka mereka akan lebih mudah dalam memahami dan 

menguasai materi tajwid. Sehingga dampak dari  

pemahaman materi tajwid pada kitab Hidayatussibyaan 

santri putri kelas 1 Madrasah Miftahul Huda dapat 

memahami materi tajwid pada bab mad dan nilai ujian 

mereka diatas rata-rata. Sehingga  dalam membaca Al-

Qur‟an mereka bisa membacanya dengan baik dan benar 

yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan paparan data dan analisis data 

tentang upaya meningkatkan pemahaman materi tajwid 

melalui metode muḥafaẓah santri putri kelas I Madrasah 

Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemahaman santri putri kelas I  terhadap materi 

tajwid di Madrasah Miftahul Huda yaitu dalam 

pemahamannya santri mampu membaca naẓam pada 

kitab Hidayatussibyaan, menjelaskan materi dengan 

bahasanya sendiri dan diakhir pelajaran santri dapat 

memberikan contoh pada bab tajwid yang telah 

dipelajari dengan bantuan media Al-Qur‟an. 

2. Implementasi metode muḥafaẓah dalam  

meningkatkan pemahaman materi tajwidsantri putri 

kelas I Madrasah Miftahul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo yaitu santri sebelum kegiatan belajar 

melakukan muḥafaẓah dengan membaca naẓam 

secara berulang sampai hafal, santri memberi makna 

pada kitab dan mendengarkan penjelasan ustazah 

87 



88 
 

 

terkait dengan materi mad sampai mereka 

memahaminya, ustazah memberikan contoh hukum 

bacaan  mad, dan memberikan tugas kepada santri 

untuk memberikan contoh didalam Al-Qur‟an. 

3. Implikasi metode muḥafaẓah dalam meningkatkan 

pemahaman materitajwid santri putri kelas I 

Madrasah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 

yaitu, dengan melakukan muḥafaẓah santri putri 

kelas 1 dapat memahami materi tajwid pada bab 

mad, nilai ujian mereka diatas rata-rata, yaitu diatas 

50 dan santri bisa membaca Al-Qur‟an dengan baik 

dan benar yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi guru yang mengajar materi tajwid hendaknya 

mengklasifikasikan santri-santri yang menghafalkan 

naẓamtajwid pada kitab Hidayatussibyaan dan santri 

yang tidak menghafalkan. Serta membuat jadwal 

muḥafaẓah tajwid pada kitab Hidayatussibyaan. 

2. Bagi madrasah hendaknya terus mengembangkan 

metode muḥafaẓahsebagai sebuah metode yang 

membantu para santri dalam memahami pelajaran. 
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Atau mewajibkan para santri untuk menghafalnaẓam 

tajwid pada kitab Hidayatussibyaan.  

3. Bagi santri hendaknya terus semangat dalam 

mempelajari materi tajwid dan sering-sering 

melakukan kegiatan muḥafaẓahnaẓamtajwid pada 

kitab Hidayatussibyaan tidak hanya satu minggu 

sekali. 
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