
 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Al-Qur‟an adalah kalam Allah yang bernilai mukjizat, yang diturunkan 

kepada penutup para nabi dan rasul dengan perantara Malaikat Jibril, 

diriwayatkan kepada kita dengan mutawatir
2
, membaca terhitung sebagai 

ibadah dan tidak akan ditolak kebenarannya.
3

 Bahkan Allah telah 

menerangkan kebenaran Al-Qur‟an dalam surat At-Takwir ayat 19-21: 

( ٍُ ٍٓ ) ِرٌ (١ٔإَِّٔهُ ٌَمَْىُي َسُسىٍي َوِشَ ِىُ َِ ٌَْعْشِش  َْٕذ ِرٌ ا ٍة ِع ٍٓ ) (ٕٓلُىَّ ُ ِِ َُّ أَ طَبٍع ثَ ُِٕٔ) 

Artinya:”Sesungguhnya Al-Qur‟an itu adalah firman Allah (yang 

dibawa) oleh utusan yang mulia (Jibril), yang mempunyai 

kekuatan lagi (pula) mempunyai kedudukan tinggi di sisi 

pemilik „Arsy (Allah) yang ditaati disana lagi (pula) 

dipercaya”.
4
 

Dari definisi diatas dapat difahami bahwa Al-Qur‟an adalah satu-

satunya kitab suci yang terpelihara kemurniaan, kebenaran dan 

kesempurnaannya sepanjang zaman. 

Al-Qur‟an diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 

bulan 22 hari.
5
 Hal ini tentunya mengandung hikmah yang besar, diantaranya 

untuk mempermudah menghafal karena Al-Qur‟an turun sedikit demi sedikit, 

selain itu merupakan isyarat bahwa dalam menghafal Al-Qur‟an 

membutuhkan proses dan waktu yang lama. 

                                                           
2
 Mutawatir yaitu suatu bacaan Al-Qur‟an (qiraat) yang disampaikan oleh sejumlah 

perawi yang cukup banyak sehingga tidak memungkinkan mereka berdusta dalam setiap angkatan 

serta sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah Saw. Para ulama Al-Qur‟an dan ulama 

hokum Islam lainnya telah sepakat bahwa bacaan Al-Qur‟an yang sah adalah yang diriwayatkan 

secara mutawatir 
3
Ahsin W. Alhafidz, Bimbingan Praktis Menghafal Al-Qur‟an, ( Jakarta: Bumi Aksara, 

1994), h. 1. 
4
 DEPAG RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, ( Semarang: Toha Putra, 1998), h. 1029. 

5
 TM Hasbi Ash Shiddiqiy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur‟an/ Tafsir, (Jakarta: 

 Bulan Bintang, 1980), hal. 66. Lihat juga: M Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur‟an, (Bandung: 

Mizan, 2005), h. 11. 
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Menghafal Al-Qur‟an merupakan salah satu usaha yang dilakukan 

umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang untuk memelihara 

dan menjaga kemurnian Al-Qur‟an. Sebagaimana firman Allah dalam surat 

Al-Hijr ayat: 9 

 ٌَْٕ ُٓ َٔضَّ َْ )إَِّٔب َْٔح ْوَش َوإَِّٔب ٌَهُ ٌََحبفِظُى  (١ب اٌزِّ

Artinya:”Sesungguhnya kami-lah yang menurunkan Al-Qur‟an, dan  

sesungguhnyakami benar-benar memeliharanya”
6
 

Bentuk jamak dalam ayat ini (baik pada kamilah yang menurunkan dan 

kamilah yang akan memelihara), mengisyaratkan bahwa terdapat keterlibatan 

selain Allah yakni malaikat Jibril As dalam menurunkan dua usaha manusia 

dalam memeliharnya.
7

baik melalui belajar membaca Al-Quran maupun 

menghafal diluar kepala. 

Usaha ini dapat dilakukan sejak usia dini melalui pengenalan Al-

Qur‟an dengan cara belajar membaca huruf hijaiyyah, menghafal surat-surat 

pendek ( Juz‟amma) dan surat-surat penting baik melalui perorangan maupun 

pondok pesantrenatau lembaga madrasah yang menjadikan Al-Qur‟an 

sebagai dasar pendidikan awal. Dimana pengajaran Al-Qur‟an yang dimulai 

sejak dini akan lebih mudah karena pikiran anak masih bersih dan ingatan 

anak juga masih kuat. Seperti dalam ungkapan “Pengajaran di waktu kecil 

ibarat melukis di atas batu, dan pengajaran di waktu besar ibarat melukis 

diatas air”.
8
 

Usaha-usaha untuk menjaga dan memelihara Al-Qur‟an oleh sebagian 

umat Islam terus berlanjut dari zaman sahabat sampai zaman sekarang. 

Banyak generasi Islam yang berusaha untuk menghafal Al-Qur‟an. Hal ini 

dilakukan disamping menjaga otentitas Al-Qur‟an, membaca bahkan 

menghafal juga bernilai ibadah. Membaca Al-Qur‟an merupakan ibadah 

disisi Allah SWT. 

                                                           
6
 DEPAG RI, Al-Qur‟an….,h. 391. 

7
 M Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur‟an, (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002), h. 95. 
8
Mahfudh Salahudin, dkk, Metodologi Pendidikan Agama, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 

h. 101. 
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Dewasa ini banyak orang yang ingin menghafalkan Al-Qur‟an tetapi 

mereka khawatir dan takut akan persoalan jika tidak bisa menjaga 

hafalannya. Bahkan banyak penghafal Al-Qur‟an merasa bahwa aktifitas 

menghafal adalah beban dan membosankan, sehingga tidak sedikit para 

penghafal Al-Qur‟an yang putus harapan di tengah jalan (tidak mampu 

menyelesaikan hafalan 30 juz) dan tidak dapat menjaga hafalan yang telah 

dihafalnya. Padahal kalau disadari, hal ini merupakan bencana yang sangat 

besar bagi yang bersangkutan. Karena Al-Qur‟an bisa menjadi penolong dan 

menjadi laknat bagi yang menghafalkan. Oleh karena itu perlu adanya 

motivasi kepada mereka supaya tergerak untuk menjaga atau mengahafal 

kemurnian Al-Qur‟an. Untuk menarik minat mereka perlu adanya wadah atau 

tempat untuk menghafal dan adanya sistem pembelajaran yang mudah dan 

sistematis. 

Pondok pesantren merupakan salah satu wadah atau tempat para santri 

untuk mengembangkan diri yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Salah 

satunya adalah Pondok Pesantren Tarbiyatul Khoirot Sampangan Semarang. 

Di pondok ini mempunyai dua program lembaga pendidikan, yaitu : Lembaga 

pendidikan atau Madrasah Diniyah Salafiyah dan Madrasah Khusus 

Tahfizhul Qur‟an. Di madrasah inilah peneliti mengadakan penelitian.Dalam 

penelitian ini peneliti membatasi pada madrasah khusus Tahfdizhul Qur‟an. 

Pondok Pesantren Tarbiyatul Khoirot Sampangan Semarang yang diasuh oleh 

K.H Nur Hadi Rosyid dan kepemimpinan Madrasah Tahfizh Al-Qur‟an 

dipegang oleh Ummi Siti Rosyidah A.H (Menantu K.H Nur Hadi Rosyid). 

Ada beberapa persyaratan dalam menempuh hafalan Al-Qur‟an di 

Pondok Pesantren Tarbiyatul Khoirot Sampangan Semarang antara lain: 

mendaftarkan diri bersama orang tua atau wali santri pada Kepemimpinan 

Tahfidzul Qur‟an dan mengikuti ujian yaitu membaca Al-Qur‟an dengan 

benar yang sesuai dengan makhorijul huruf (tajwid) dan menghafal 

Juz‟amma ( juz 30), apabila santri dinyatakan lulus, kemudian santri bisa 

langsung memulai kegiatan Tahfidzul Qur‟an (menyelesaikan hafalan 30 juz 

di Madrasah Tahfizhul Qur‟an PP.Tarbiyatul Khoirot Sampangan Semarang). 
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Hal ini dimaksudkan agar para santri untuk serius dan benar-benar menjaga 

hafalannya, dan tidak hanya sekedar main-main dalam menghafal Al-Qur‟an. 

Para santri Tahfizhul Qur‟an Pondok Pesantren Tarbiyatul Khoirot 

Sampangan Semarang sebagian besar adalah mahasiswa yang menempuh 

studi di Universitas Wahid Hasyim Semarang. Mereka mempunyai motivasi 

yang berbeda-beda dalam menghafalkan Al-Qur‟an. Tanpa adanya motivasi 

yang kuat pada masing-masing santri akan merasa kesulitan dalam mencapai 

tujuan. Motivasi yang mereka dapat seperti motivasi eksternal dan motivasi 

internal. 

Kenyataannya dalam berproses menghafalkan Al-Qur‟an, ada beberapa 

kendala atau problem yang dihadapi para santri. Hal tersebut akan membuat 

beberapa santri kurang semangat dalam menghafal Al-Qur‟an dan akhirnya 

sulit untuk menghatamkan 30 juz seperti yang telah disepakati dalam 

pernyataan pada awal pendaftaran. Kendala yang dihadapi sangat beragam 

sesuai dengan problem yang mereka temui, kuat lemahnya semangat 

tergantung pada motivasi yang berhasil mereka tanamkan pada diri mereka 

ketika mereka dihadapkan pada kulminasi yang sulit. Motivasi yang kuat baik 

dari dalam diri maupun dari luar memberikan kekuatan pada santri untuk 

eksis pada konsentrasi hafalannya. 

Keberhasilan seorang hafidz dalam menghafal ayat-ayat Al-Qur‟an 

sangat ditunjang oleh keteguhannya dalam mengatasi problem yang dihadapi 

dalam menghafal Al-Qur‟an. Karena tidak jarang seseorang yang menghafal 

Al-Qur‟an akan dijumpai hambatan-hambatan yang dapat menghambat 

proses menghafal Al-Qur‟an itu sendiri. Tentunya ketika ada problematika 

yang timbul maka seorang santri harus mampu memilih solusi yang tepat 

untuk mengatasinya. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya-upaya pengasuh 

yang tepat untuk mengatasi problematika yang dihadapi santri dalam proses 

pelaksanaan menghafal ayat-ayat Al-Qur‟an. 

Berangkat dari sinilah peneliti merasa tertarik di dalam mengkaji 

problematika yang dihadapi santri dalam menghafal ayat-ayat Al-Qur‟an dan 

upaya-upaya pemecahannya yang diterapkan oleh Nyai Siti Rosyidah A.H di 
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Pondok Pesantren Tarbiyatul Khoirot Sampangan Gajah Mungkur Semarang, 

dalam menghafal Al-Qur‟an. Judul yang akan menjadi focus kajian dalam 

penelitian peneliti adalah “Upaya Pengasuh Dalam Mengatasi Problematika 

Santri Menghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Tarbiyatul Khoirot 

Sampangan Gajah Mungkur Semarang Tahun 2017/2018” 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka alasan penulis 

memilih judul tersebut adalah: 

1. Pentingnya upaya pengasuh dalam mengatasi problematika santri 

dalamMenghafal Al-Qur‟an. 

2. Problematika merupakan masalah yang telah menjadi bagian dari 

kehidupan setiap orang, apalagi masalah yang dialami oleh santri 

dalam menghafal Al-Qur‟an. 

3. Menghafal Al-Qur‟an merupakan suatu kegiatan yang mulia yang 

dilakukan oleh santri Tahfidzul Qur‟an, sebagai ummat muslim dan 

muslimah yang sejati terhadap kecintaan nya kepada kitab suci Allah 

Swt. 

C. Telaah Pustaka 

Berdasarkan penelusuran hasil-hasil penelitian skripsi yang ada di 

Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, peneliti 

menemukan beberapa skripsi yang memiliki kemiripan dengan penelitian 

yang telah dilakukan oleh penulis yaitu tentang upaya pengasuh dalam 

mengatasi problematika santri dalam  menghafal Al-Qur‟an, antara lain: 

Skripsi dari saudari Tarqiyah Ulfa (2014) yang berjudul “Studi 

Analisis Kesulitan Santri Menghafal Al-Qur‟an di Pondok Pesantren 

Tahfidzul Qur‟an Asy-Syarifah Brumbung Mranggen Demak”. Tarqiyah Ulfa 

menyimpulkan bahwa kesulitan dalam menghafal Al-Qur‟an yang dialami 

santri di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an Asy-Syarifah adalah berupa 

kesulitan intern dari diri penghafal diantaranya mengalami kelupaan terhadap 

ayat-ayat yang sudah dihafal, gangguan psikologi (kejenuhan dan 

kemalasan), sulit berkonsentrasi dan kesulitan ekstern dari luar diri penghafal 
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disebabkan gangguan lingkungan seperti gaduh dan ramai, banyaknya ayat-

ayat yang serupa sehingga menimbulkan interferensi serta faktor ekonomi.
9
 

Muhammad Sholeh ( 126014714) dalam skripsinya yang berjudul 

“Problem dan Solusi Kemampuan Menghafal Al-Qur‟an Anak-Anak Usia 6-

12 tahun di Pondok Tahfidh Yanbu‟ul Qur‟an Anak-Anak ( PTYQA) Kudus “ 

Skripsi ini ditulis pada tahun 2017. Program Studi PAI Fakultas Agama Islam 

Universitas Wahid Hasyim Semarang. Secara garis besar di dalam skripsi 

tersebut dijelaskan bahwa keberhasilan seorang hafidz dalam menghafal ayat-

ayat Al-Qur‟an sangat ditunjang oleh keteguhannya dalam mengatasi 

problem yang dihadapi dalam menghafal Al-Qur‟an. Tentunya ketika ada 

problematika yang timbul maka seorang santri harus mampu memilih solusi 

yang tepat untuk mengatasinya .Oleh sebab itu, perlu adanya upaya-upaya 

yang tepat untuk mengatasi problematika dalam pelaksanaan menghafal ayat-

ayat Al-Qur‟an.
10

 

Ikhwan (136014859) dalam skripsinya yang berjudul “Metode 

Pembelajaran Tahfidzul Al-Qur‟an di Pondok Pesantren Nurul Azhar 

Kebonangung Kab.Demak”. Skripsi ini ditulis pada tahun 2016.Program 

Studi PAI Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim 

Semarang.Dalam skripsi ini diuraikan tentang metode pembelajaran 

Tahfidzul Al-Qur‟an di Pondok Pesantren Nurul Azhar Kebonagung 

Kab.Demak. 

Adapun metode Tahfidzul Al-Qur‟an yang diterapkan di Pondok 

Pesantren Nurul Azhar tersebut yaitu menggunakan metode tahfidz, metode 

talaqqi, metode takrir dan metode sima‟i (tasmi‟).
11

 

Kemiripan ketiga skripsi diatas dengan penelitian ini adalah sama-

sama tentang problematika menghafal Al-Qur‟an. Sedangkan perbedaannya 

                                                           
9
 Tarqiyah Ulfa, “ Studi Analisis Kesulitan Santri Menghafal Al-Qur‟an di Pondok 

Pesantren Asy-Syarifah Brumbung Mranggen Demak”, Skripsi S1, Semarang: Fakultas Ilmu 

Tarbiyah UIN Walisongo 2014 
10

 Muhammad Sholeh, “ Problem dan Solusi Kemampuan menghafal Al-Qur‟an Anak-

Anak Usia 6-12 tahun di Pondok Tahfidh Yanbu‟ul Qur‟an Anak-Anak ( PTYQA) Kudus “. Skripsi 

S1, Semarang: Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2017. 
11

 Ikhwan “Metode Pembelajaran Tahfidzul Al-Qur‟an di Pondok Pesantren Nurul Azhar 

Kab.Demak”. Skripsi S1, Semarang: Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016. 
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adalah ketiga skripsi tersebut membahas tentang program menghafal materi 

Al-Qur‟an dan usaha-usaha yang dilakukan untuk mengitensifkannya, 

pengembangan metode dan system evaluasi menghafal Al-Qur‟an, serta 

metode dalam menghafal Al-Qur‟an dan kendalanya. Tetapi penelitian yang 

dilakukan oleh penulis adalah membahas tentang upaya pengasuh dalam 

mengatasi problematika santri Tahfidzul Qur‟an Pondok Pesantren Tarbiyatul 

Khoirot. 

D. Fokus Penelitian 

Setelah peneliti memaparkan latar belakang maka ada beberapa 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini antara lain: 

1. Apa saja problematika yang dihadapi santri dalam menghafal Al-Quran 

di Pondok Pesantren Tarbiyatul Khoirot Sampangan Gajah Mungkur 

Semarang? 

2. Bagaimana upaya pengasuh Tahfidzul Qur‟an di Pondok Pesantren 

Tarbiyatul Khoirot Sampangan Gajah Mungkur Semarang dalam 

mengatasi problematika santri dalam menghafal Al-Qur‟an ? 

3. Bagaimana hasil yang dicapai dari upaya-upaya Pengasuh dalam 

mengatasi problematika santri dalam menghafal Al-Qur‟an di Pondok 

Pesantren Tarbiyatul Khoirot Sampangan Gajah Mungkur Semarang?  

E. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah diperlukan sebagai penjelas terhadap kata atau 

istilah-istilah sebagai berikut : 

1.  Upaya 

 Upaya adalah usaha; ikhtiar ( untuk mencapai suatu maksud, 

memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb).
12

 

2. Pengasuh 

  Pengasuh berasal dari kata asuh.Asuh mempunyai makna menjaga, 

merawat dan mendidik anak yang masih kecil. Pengasuh berarti 

seseorang yang bertugas dan bertanggungjawab menjaga serta memberi 

                                                           
12

 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1984, h. 

1595. 
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bimbingan pada anak untuk menuju pertumbuhan kearah kedewasaan 

dengan memberikan pendidikan terhadap mereka yang diasuh.
13

 

  K.H. Nur Hadi Rosyid adalah pengasuh Pondok Pesantren 

Tarbiyatul Khoirot Sampangan Gajah Mungkur Semarang, dan Nyai 

Siti Rosyidah A.H adalah pembimbing hafalan Al-Qur‟an di Pondok 

Pesantren Tarbiyatul Khoirot, beliau merupakan menantu dari K.H. Nur 

Hadi Rosyid. 

3. Problematika 

Secara Bahasa sebagaimana tercantum dalam Kamus Umum 

Bahasa Indonesia, problematika bermakna hal-hal yang menimbulkan 

permasalahan yang belum bisa dipecahkan (permasalahannya).
14

 Dalam 

arti yang lain, Problematika berasal dari kata problem yang dapat 

diartikan sebagai permasalahan atau masalah. Adapun masalah itu 

sendiri “adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan 

dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan 

dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang 

maksimal.
15

 Jadi problematika adalah suatu masalah yang dihadapi, bila 

dalam konteks tahfidzul Al-Qur‟an adalah masalah yang dihadapi 

seseorang dalam menghafal ayat-ayat Al-Qur‟an yang dengan adanya 

problem tersebut, antara rencana dan hasil tidak sesuai dengan yang 

diharapkan. 

4.   Santri 

Santri adalah sebutan untuk peserta didik yang belajar di TPQ atau 

Pondok Pesantren, yaitu individu yang sedang tumbuh dan berkembang 

fisik, psikologi, social, dan religious dalam mengurangi kehidupan 

dunia akhirat.
16

 

                                                           
13

Euis Sunarti, Mengasuh dengan Hati Tantangan yang Menyenangkan, Jakarta: 

Gramedia, 2004, h. 3. 
14

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 1988. 
15

Pengertian Masalah” http://id.shvoong.com/humanities/theory-cristicims/2020002-

pengertian-masalah/ diakses pada tanggal 10, September  2017 pada pukul 20:16. 
16

Asro‟I Thohir, Mengenal ILMU PENDIDIKAN ISLAM, Fakultas Agama Islam, 

Universitas Wahid Hasyim Semarang, h. 83. 

http://id.shvoong.com/humanities/theory-cristicims/2020002-pengertian-masalah/
http://id.shvoong.com/humanities/theory-cristicims/2020002-pengertian-masalah/
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5. Menghafal Al-Qur‟an 

Kata menghafal disini berasal dari kata yang berarti menjaga, 

memelihara, dan melindungi.
17

 

Menghafal berasal dari kata “hafal” yang artinya telah masuk 

dalam ingatan tentang pelajaran atau dapat mengucapkan diluar kepala 

tanpa melihat buku atau cacatan lain. Kemudian mendapat awalan me-

menjadi menghafal yang artinya adalah berusaha meresapkan ke dalam 

pikiran agar selalu ingat.
18

 Sedangkan menghafal Al-Qur‟an adalah 

usaha keras yang dilakukan oleh seseorang untuk mereesapkan sesuatu 

ke dalam pikirannya agar selalu diingat.
19

 

6. Pondok Pesantren Tarbiyatul Khoirot Sampangan Semarang. 

Pondok Pesantren Tarbiyatul Khoirot adalah sebuah pondok 

pesantren yang terletak di jalan Menoreh Tengah No VII/18 

Sampangan, Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 

merupakan lembaga mendidik kader-kader umat dalam sebuah 

miniature dunia yang dibangun atas dasar nilai Iman, Islam dan Ihsan. 

Pondok pesantren Tarbiyatul Khoirot berdiri pada tahun 2004 dan 

saat ini memiliki santri kurang lebih 70 santri secara keseluruhan dalam 

sebuah miniature dunia yang dibangun atas nilai Iman, Islam dan Ihsan. 

Pondok pesantren Tarbiyatul Khoirot pada  tahun 2004 dan saat ini 

memiliki santri kurang-lebih 70 santri secara keseluruhan baik putra 

maupun putri berasal dari berbagai daerah atau kota Jawa maupun luar 

Jawa. Meskipun dalam satu pesantren, namun dengan lokasi terpisah 

antara asrama putra dan asrama putri. Pondok Pesantren Tarbiyatul 

Khoirot merupakan objek penelitian. 

Jadi yang dimaksud dengan judul “upaya pengasuh dalam 

mengatasi problematika santri menghafal Al-Qur‟an di Pondok 

                                                           
17

 Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam, Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1995, cet. 1, h. 9. 
18

 Abuddin Nata, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga 

Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: PT Grasindo, 2001, h. 108.  
19

Maftuh Afnan, Kamus Al-Munir, Surabaya: Anugerah, 1991, cet. 1, h. 88. 
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Pesantren Tarbiyatul Khoirot Sampangan Gajah Mungkur Semarang” 

adalah usaha-usaha pengasuh pondok pesantren dalam mengatasi 

problematika yang dihadapi santri dalam proses menghafal Al-Qur‟an 

di Pondok Pesantren Tarbiyatul Khoirot Sampangan Gajah Mungkur 

Semarang. 

F. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang peneliti yang peneliti maksud adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui problematika yang dihadapi santri dalam menghafal 

Al-Quran di Pondok Pesantren Tarbiyatul Khoirot Sampangan 

GajahMungkur Semarang. 

2. Untuk mengetahui upaya pengasuh Tahfidzul Al-Qur‟an di Pondok 

Pesantren Tarbiyatul Khoirot Sampangan Gajah Mungkur Semarang. 

3. Untuk mengetahui hasisl dari upaya-upaya pengasuh dalam mengatasi 

problematika santri menghafal Al-Qur‟an di Pondok Pesantren 

Tarbiyatul Khoirot Sampangan Gajah Mungkur Semarang. 

G. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas 

tentang upaya pengasuh dalam mengatasi problematika santri dalam 

Menghafal Al-Qur‟an di pondok pesantren Tarbiyatul Khoirot Sampangan 

Gajah Mungkur Kota Semarang, dengan informasi tersebut diharapkan dapat 

memberikan manfaat antara lain: 

1. Secara teoretik 

a. Sebagai tambahan pengetahuan dan memperkaya khazanah 

keilmuantentang upaya mengatasi problematikasantri dalam menghafal 

Al-Qur‟an 

b. Sebagai sumbangan data ilmiah berdasarkan lapangan di bidang Al-

Qur‟an bagi Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim 

Semarang 

c. Memberikan sumbangan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pelaksanaan hafalan Al-Qur‟an, sehingga tujuan yang direncanakan 
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dapat tercapai serta hafalan di pondok pesantren Tarbiyatul Khoirot 

dapat terus ditingkatkan. 

2. Secara praktis 

a. Peneliti memperoleh tambahan pengalaman mengenai cara mengatasi 

problematika santri dalam menghafal Al-Qur‟an di pondok pesantren 

Tarbiyatul Khoirot Sampangan Semarang. 

b. Sebagai masukan dan wawasan bagi kepemimpinan Tahfidzul Qur‟an 

yang mengampu hafalan Al-Qur‟an terkait dengan upaya mengatasi 

problematika santri dalam menghafal Al-Qur‟an khususnya di pondok 

pesantren Tarbiyatul Khoirot. 

c. Memberikan wawasan atau informasi kepada para pembaca tentang 

upaya mengatasi problematika santri dalam menghafal Al-Qur‟an. 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

bersifat field research, penelitian lapangan yang mengambil data 

pentingnya dari lapangan. Adapun penelitian ini mengambil lokasi di 

pondok pesantren Tarbiyatul Khoirot Sampangan Gajah Mungkur Kota 

Semarang. 

 Dipilihnya pondok pesantren Tarbiyatul Khoirot sebagai subjek dalam 

penelitian ini disebabkan karena beberapa hal, yaitu: Pertama, pondok 

pesantren Tarbiyatul Khoirot merupakan pondok yang tepat untuk 

melakukan penelitian karena pondok tersebut merupakan pondok 

pesantren Tahfidzul Al-Qur‟an, dimana tempat santri dalam 

menghafalkan Al-Qur‟an, sama dengan masalah yang akan diteliti oleh 

peneliti. Kedua, karena pondok tersebut merupakan pondok terdekat yang 

bisa di jangkau oleh peneliti. Ketiga, ketertarikan peneliti untuk meneliti 

di pondok tersebut karena sebagian besar santrinya adalah mahasiswa. 
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Sedangkan fokus penelitian ini adalah : 

a. Problematika yang dihadapi santri dalam menghafal Al-Quran di 

Pondok Pesantren Tarbiyatul Khoirot Sampangan Gajah Mungkur 

Semarang. 

b. Upaya pengasuh Tahfidzul Qur‟an di Pondok Pesantren 

Tarbiyatul Khoirot Sampangan Gajah Mungkur Semarang dalam 

mengatasi problematika santri dalam menghafal Al-Qur‟an. 

c. Hasil yang dicapai dari upaya-upaya Pengasuh dalam mengatasi 

problematika santri dalam menghafal Al-Qur‟an di Pondok 

Pesantren Tarbiyatul Khoirot Sampangan Gajah Mungkur 

Semarang. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. 

yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan 

dalam melakukan penelitian yang beroriantasi pada gejala-gejala yang 

bersifat alamiah karena orientasinya demikian, maka sifatnya naturalistik 

dan mendasar atau bersifat kealamiahan serta tidak bisa dilakukan di 

laboratorium melainkan harus terjun di lapangan. Oleh sebab itu, 

penelitian semacam ini disebut dengan field study.
20

 

Sehubungan dengan masalah penelitian ini, maka peneliti mempunyai 

rencana kerja atau pedoman pelaksanaan penelitian dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif, dimana yang dikumpulkan berupa pendapat, 

tanggapan, informasi, konsep-konsep dan keterangan yang berbentuk 

uraian dalam mengungkapkan masalah. Penelitian kualitatif adalah 

rangkaian kegiatan atau proses penyaringan data atau informasi yang 

bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah dalam kondisi, aspek atau 

bidang tertentu dalam kehidupan objeknya.
21

 

Jadi yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan tentang orang-orang, perilaku yang dapat diamati 

                                                           
20

 Muhammad Nazir, Metode Penelitian, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1986, h. 159 
21

 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Ilmiah, Jakarta : Rineka Cipta, 1994, h. 176 
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sehingga menemukan kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat 

manusia. 

Dalam hal ini penelitian menjadikan pendekatan kualitatif dalam 

pendekatan penelitian ini, karena lebih mudah mengadakan penyesuaian 

dengan kenyataan yang berdimensi ganda, lebih mudah menyajikan 

secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan subyek penelitian, 

memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh 

yang timbul dari pola-pola nilai yang dihadapi. 

2. Subyek dan Obyek Penelitian 

Metode penentuan subjek merupakan cara yang dipakai untuk 

prosedur yang ditempuh dalam menentukan jumlah atau banyaknya 

subjek yang akan dikenai penelitian. Subjek penelitian adalah orang atau 

apa saja yang menjadi sumber data dalam penelitian
22

 

Dalam penelitian yang akan peneliti lakukan ini, subyek penelitian 

merupakan orang yang dapat memberikan informasi yang komprehensip 

sehingga data yang diperoleh bisa menggambarkan realitas yang ada 

dilapangan. 

Yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah, kepemimpinan 

Tahfidzul Qur‟an pondok pesantren Tarbiyatul Khoirot, dan para santri 

Madrasah Tahfizh Pondok Pesantren Tarbiyatul Khoirot Sampangan 

Semarang. 

Obyek penelitian dapat dinyatakan sebagai situasi sosial penelitian 

yang ingin diketahui apa yang terjadi di dalamnya. Pada obyek penelitian 

ini, peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (activity) orang-

orang (actors) yang ada pada tempat tertentu.
23
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3. Sumber dan Jenis Data 

a. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, terdapat 2 sumber data yang peneliti 

kemukakan, antara lain: 

1)   Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti ( petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.
24

 Dalam 

penelitian ini data primer akan diperoleh dari kepemimpinan 

Tahfidzul Qur‟an, tentang upaya yang diterapkan di pondok 

pesantren Tarbiyatul Khoirot Sampangan Semarang. Data primer 

ini bersumber dari kepemimpinan pondok pesantren Tarbiyatul 

Khoirot Sampangan Semarang. 

2) Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak 

lain.
25

 Data sekunder ini berkaitan dengan pondok pesantren, 

data sekunder ini diantaranya: sejarah berdiri, letak geografis, 

dan struktur organisasi, serta santri yang menghafal Al-Qur‟an di 

pondok pesantren Tarbiyatul Khoirot Sampangan Gajah 

Mungkur Semarang. 

b. Jenis Data 

 Jenis data yang digunkan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis 

data kualitatif, penelitian lapangan yang mengambil data pentingnya 

dari lapangan. Adapun penelitian ini mengambil lokasi di pondok 

pesantren Tarbiyatul Khoirot Sampangan Gajah Mungkur Semarang. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

beberapa metode, antara lain : 
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a. Dokumentasi 

    Metode ini adalah mencari data mengenai suatu hal variabel atau 

sumber-sumber yang banyak dipakai dalam penelitian ini berupa 

sejumlah dokumen, catatan, buku, transkip, surat kabar, majalah, 

makalah, dan lain-lain.
26

 Dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-

karya monumental.Studi dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian 

kualitatif.
27

 Dokumen-dokumen yang dapat dikumpulkan melalui 

metode ini adalah daftar santri yang menghafalkan Al-Qur‟an, data 

tentang gambaran umum sejarah berdiri dan berkembangnya pondok 

pesantren Tarbiyatul Khoirot Sampangan Gajah Mungkur Semarang, 

struktur organisasi dan sebagainya. 

b. Observasi 

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara 

mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek dan subyek 

penelitian dengan seksama dengan menggunakan seluruh alat 

indera.
28

 Metode ini digunakan untuk mengawasi situasi dan perilaku 

yang kompleks. Dengan pengamatan memungkinkan pembentukan 

pengetahuan yang kompleks.
29

 Observasi adalah pengamatan dan 

pencatatan yang sistematis tentang kejadian-kejadian, perilaku, 

obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal yang lain yang diperlukan 

dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Dalam 

observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang 

sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. 

Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang 

dikerjakan sumber data seperti evaluasi hafalan Al-Qur‟an. Metode 

                                                           
26

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
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ini digunakan agar peneliti dapat melihat, mendengar, dan merasakan 

pengalaman-pengalaman yang dialami obyek yang diteliti, sehingga 

dapat mempelajari pola dan perilaku obyek yang diteliti. Metode ini 

digunakan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan gambaran 

umum pondok pesantren Tarbiyatul Khoirot, sarana fasilitas yang 

tersedia, lingkungan yang berhubungan dengan pembelajaran hafalan 

Al-Qur‟an, serta perilaku-perilaku obyek yang akan diteliti. 

c. Wawancara 

Metode ini adalah metode pengumpulan data dengan 

mengadakan tanya jawab langsung kepada responden atau metode 

pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan 

secara sistematis dan berlandaskan dengan tujuan penelitian.
30

 

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. 

(Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu yang pewawancara 

interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

(interviewe) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
31

 

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. 

1) Wawancara terstuktur (structured interview) Dilakukan setelah 

peneliti mendapatkan informasi yang jelas tentang sesuatu yang 

akan diperoleh, sehingga peneliti harus sudah menyiapkan 

beberapa instrumen pertanyaan, jawaban, dan media-media lain 

yang mendukung. 

2) Wawancara tidak terstruktur (unstructured interview) Wawancara 

ini dilakukan pada saat peneliti mempunyai kesempatan secara 

tiba-tiba tentang sesuatu yang dibahasnya, sehingga dalam 

wawancara berlangsung secara tiba-tiba tanpa ada perencanaan 

sebelumnya. Wawancara seperti ini sering muncul karena ide 

cemerlang seseorang kadang tiba-tiba muncul di saat tidak 
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direncanakan. Akan sangat beruntung bagi peneliti jika pada saat 

itu sumber data berada di sekitarnya. Jika tidak maka peneliti 

bisa menuliskan ide tersebut sebagai pertanyaan yang akan 

ditanyakan pada model wawancara terstuktur.
32

 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah analisis data secara deskriptif 

kualitatif yaitu dalam arti diuraikan, dibandingkan, dikategorikan, 

disintesiskan lalu disusun atau diurutkan secara sistematis.
33

Langkah-

langkah dalam menganalisis data pada penelitian kualitatif deskriptif 

adalah sebagai berikut : 

1. Pengambilan Data 

Untuk memperoleh data di lapangan, peneliti melakukan observasi, 

Wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh berupa cacatan  

lapangan mengenai obyek yang diteliti.
34

 

2. Data Reduction ( Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

Memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu.
35

 

3. Data Display ( Penyajian Data) 

Hasil dari reduksi disajikan dalam laporan secara sistematis yang 

mudah dipahami sebagai satu kesatuan. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Menarik kesimpulan adalah proses terpenting dan terakhir di     

lakukan dalam analisis data kualitatif. Sejak semula peneliti berusaha 

mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering 

muncul, hipotesis, dan sebagainya.
36

 Kesimpulan yang diambil harus 
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dapat diuji kebenarannya dan kecocokannya sehingga menunjukkan 

keadaan yang sebenarnya. Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat  

yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. 

6. Metode Keabsahan Data 

Dalam upaya untuk mengusahakan agar penelitian ini dapat 

dipercaya, maka penulisan menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah 

teknik pemeriksaan kebebasan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu.
37

 

Model triangulasi ada tiga macam yaitu: 

a. Triangulasi Sumber 

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kuantitatif. Hal tersebut 

dapat dicapai melalui jalan : 1) membandingkan data hasil 

pengamatan dengan data hasil wawancara. 2) membandingkan 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 

lain. 5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen 

yang berkait. 

b. Triangulasi Metode 

Triangulasi dengan metode, menurut Patton terhadap dua strategi, 

yaitu (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil peneliti 

beberapa tehnik pengumpulan data, (2) pengecekan derajat 

jepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. 

c. Triangulasi Teori ( Tehnik) 

Triangulasi dengan teori, menurut Lincoln dan Guba yaitu 

berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat 
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kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Sebaliknya, Patton 

berpendapat bahwa hal itu dilaksanakan dan hal itu dinamakan 

dengan penjelasan bandingan ( rival explanation).
38

 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk memahami dan memudahkan serta memberikan arahan yang 

jelas pada skripsi ini, maka peneliti akan mendiskripsikannya dalam bentuk 

kerangka skripsi. Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian besar yang 

merupakan rangkaian dari beberapa hal, yang ketiganya dapat di uraikan 

sebagai berikut : 

 

 

 

1. Bagian Muka 

 Bagian muka dalam skripsi ini terdiri dari : halaman judul, 

halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, 

halaman deklarasi, halaman persembahan, halaman kata pengantar dan 

daftar isi.  

2. Bagian Isi` 

Dalam bagian ini memuat lima bab yang terdiri dari : 

BAB I : Pendahuluan 

Pada pendahuluan ini meliputi: Latar Belakang, Alasan pemilihan 

judul, Telaah Pustaka, Fokus Penelitian, Penegasan Istilah, Tujuan 

penelitian, Manfaat Penelitian, Landasan Teori, Metode Penelitian dan 

Sistematika penyusunan skripsi. 

BAB II  : Problematika Menghafal Al-Qur‟an dan Solusi dari Peran 

Pengasuh 

Pada bab ini meliputi:  

Sub bab pertama: Pengertian Menghafal Al-Qur‟an dan Urgensi 

Mengahfal Al-Qur‟an. 
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Sub bab kedua: Pengertian problematika dan problematika 

menghafal Al-Qur‟an. 

Sub bab ketiga   : Solusi menghafal Al-Qur‟an  dan peran pengasuh 

BAB III : Laporan Hasil Penelitian Tentang Upaya Pengasuh Pondok 

Pesantren Dalam Mengatasi Problematika Santri Menghafal 

Al-Qur‟an (di Pondok Pesantren Tarbiyatul Khoirot 

Sampangan Gajah Mungkur Semarang). 

Pada bab ini meliputi: 

Sub bab pertama : Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Tarbiyatul 

Khoirot Sampangan Gajah Mungkur Semarang, Letak Geografis, Visi 

dan Misi, Tujuan, Struktur Organisasi, Keadaan ustadz dan santri, 

Keadaan sarana dan prasarana. 

Sub bab kedua : Hasil penelitian tentang Upaya Pengasuh Dalam 

Mengatasi Problematika Santri Menghafal Al-Qur‟an di Pondok 

Peantren Tarbiyatul Khoirot Sampangan Gajah Mungkur Semarang. 

Sub bab ketiga : Problematika yang dihadapi santri dalam 

menghafal Al-Qur‟an. 

Sub bab keempat : Hasil yang dicapai dari upaya-upaya pengasuh 

dalam mengatasi problematika santri dalam menghafal Al-Qur‟an di 

Pondok Pesantren Tarbiyatul Khoirot Sampangan Gajah Mungkur 

Semarang. 

BAB IV:   Analisis Upaya Pengasuh Pondok Peantren Dalam mengatasi 

Problematika Santri Menghafal Al-Qur‟an (di Pondok 

Pesantren Tarbiyatul Khoirot Sampangan Gajah Mungkur 

Semarang). 

Pada bab ini meliputi : 

  Sub bab pertama : Analisis Problematika yang dihadapi santri 

dalam menghafal Al-Qur‟an di Pondok Pesantren Tarbiyatul Khoirot 

Sampangan Gajah Mungkur Semarang. 
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  Sub bab kedua : Analisis Upaya Pengasuh dalam Mengatasi 

Problematika Santri Menghafal Al-Qur‟an di Pondok Pesantren 

Tarbiyatul Khoirot Sampangan Gajah Mungkur Semarang. 

  Sub bab ketiga : Analisis hasil yang dicapai dari upaya-upaya 

Pengasuh dalam Mengatasi Problematika Santri Menghafal Al-Qur‟an di 

Pondok Pesantren Tarbiyatul Khoirot Sampangan Gajah Mungkur 

Semarang. 

BAB V : Penutup 

Pada bab ini meliputi : 

Kesimpulan, Saran-saran dan Kata Penutup. 

3. Bagian Akhir 

Bagian ini meliputi :  

Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran dan Daftar Riwayat Hidup. 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 


