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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan non formal di Indonesia 

yang masih eksis di zaman modern bahkan dalam era globalisasi sekarang ini. 

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai sejarah panjang 

dan unik. Pondok Pesantren di Indonesia memiliki peran yang sangat besar, baik 

bagi kemajuan Islam itu sendiri maupun bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan.  

Pondok pesantren masih tetap diakui oleh masyarakat karena beranggapan 

bahwa pendidikan keperibadian pesantren lebih unggul dibandingkan pendidikan 

sekolah atau madrasah. Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang didirikan 

untuk memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan 

pentingnya moral Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari. 

Berdasarkan catatan yang ada, kegiatan pendidikan agama di Nusantara telah 

dimulai sejak tahun 1596. Kegiatan agama inilah yang kemudian dikenal dengan 

nama Pondok Pesantren. 

Dunia pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang  

didalamnya belajar ilmu agama. Seperti kitab-kitab kalasik, dan kitab-kitab syariat 

lainnya. Pada perkembangannya pondok pesantren mengalami kemajuan yang tidak 

hanya berkutat pada pengkajian agama atau kitab-kitab klasik, melaikan pengajaran 

tentang ilmu-ilmu pengetahuan umum modern yang sudah diperkenalkan termasuk 

teknologi. Sehubungan dengan hal tersebut, pondok pesantren tidak hanya sebagai 

wadah pengkajian ilmu agama Islam, melainkan juga sebagai wahana para santri 

untuk mempelajari, bahkan menghafal Al-Qur‟an. 

Al-Qur‟an adalah mukjizat Islam yang kekal dan mukjizatnya selalu 

diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Al-Qur‟an diturunkan Allah kepada 

Rasulullah Muhammad SAW untuk mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap 

menuju suasana yang terang, serta membimbing mereka ke jalan yang lurus.
2
Al-

Qur‟an merupakan dasar ideal dari pendidikan Islam, isinya sangat luas dan dalam, 

yang semua itu mengarah pada peningkatan kehidupan manusia ke tingkat yang 

                                                 
2 Manna Khalil al-Qattan, Studi Ilmu-ilmu Qur’an, Bogor: PT. Pustaka Litera 

Antarnusa, 2015, hlm. 1. 
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lebih baik dan sempurna. Dengan kata lain semua ajaran Islam yang terkandung 

dalam Al-Qur‟an pada akhirnya mengarahkan supaya mendekatkan diri kepada 

Allah SWT, dengan cara berbagai aktifitas yang berguna bagi kehidupan umat 

manusia pada umumnya. Menghafal merupakan suatu kegiatan yang mengikut 

sertakan aktifitas ingatan di dalamnya. 

Meskipun mempunyai gaya bahasa yang unik, indah serta memiliki nilai 

sastra yang tinggi, akan tetapi kelebihan Al-Qur‟an dibandingkan dengan kitab-kitab 

yang lain adalah mudah untuk dihafal dan difahami apabila kita benar-benar dan 

sungguh-sungguh ingin menghafal dan memahami serta mempunyai niat yang ikhlas 

untuk menjaga kemurnian Al-Qur‟an itu sendiri. Al-Qur‟an adalah kitab suci terakhir 

yang diturunkan Allah sebagai penjelas sekaligus pelengkap terhadap tiga kitab 

sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Ia memuat berbagai kisah para nabi, 

kabar suka dan duka, kejadian pada hari kiamat, para penghuni surga dan neraka, 

serta masih banyak yang lainnya. Semua itu dikemas sedemikian rupa dengan 

menggunakan gaya bahasa yang indah serta makna yang mendalam, sehingga bagi 

siapa saja yang hendak membaca atau menghafalkannya, pasti akan dimudahkan 

oleh Allah SWT.
3
 Sebagaimana termaktub dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-

Qamar ayat 17: 

 (۷۱) َوَلَقْد َيسَّْرنَا ٱْلُقْرَءاَن لِلذِّْكِر فَ َهْل ِمن مُّدَِّكرٍ 

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur‟an untuk 

pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?” (QS. 

Al-Qamar:17).
4
 

Karena Al-Qur‟an merupakan kitab suci umat Islam yang keotentikannya 

dijamin dan dijaga oleh Allah SWT, juga menjadi satu-satunya kitab suci samawi 

yang masih murni dan asli. Sehingga Al-Qur‟an yang ada sekarang ini masih asli dan 

murni sama seperti kitab suci Al-Qur‟an yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW 

kepada para sahabatnya, hal itu karena Allah SWT yang menjaganya. Salah satu 

                                                 
3 Ammar Machmud, Kisah Penghafal Al-Qur’an, Jakarta: PT Gramedia, 2015, 

hlm. 6. 
4Yusuf Qardhawi, Berinteraksi Dengan Al-Qur’an, Jakarta: Gema Insani Press, 

2001, hlm. 187. 
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bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Qur‟an yaitu melibatkan para hamba-Nya untuk 

ikut berperan dalam menjaga Al-Qur‟an.  

Sebagai usaha nyata, seorang hamba dalam proses pemeliharaan Al-Qur‟an 

adalah menghafal Al-Qur‟an  (Tahfidzul Qur‟an) pada setiap generasi umat Islam, 

sehingga dapat mencetak generasi muslim yang Qur‟ani. Membaca Al-Qur‟an 

dengan benar, mempelajari kitab-kitab tentang Al-Qur‟an, menghafalnya, serta 

mengamalkan isinya adalah cara untuk menjaga Al-Qur‟an. Rasulullah SAW, 

bersabda: 

أَْلِبَس َواِلَداُه  َأنَّ َرُسوَل اهلَل َصّلي اهلُل َعَلْيِو َوَسّلَم قَاَل َمْن قَ َرآ قُ ْرَآن َوَعِمَل ِِبَا ِفْيوِ 
نْ َيا َلوَْكاَنْت ِفْيُكْم َفَما  تَاًجا يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َضْوُءُه َاْحَسُن ِمْن َضْوِء الشَّْمس ِف بُ يُ ْوِت الدُّ

 ِمَل ِِبََذا )رواه أبوداود(ظَنَُّكْم بِالَِّذى عَ 

Dalam hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang menghafal Al-

Qur‟an itu tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri namun orang lainpun juga 

dapat berkah dari orang yang menghafal Al-Qur‟an.  Kedua orang tua yang mendidik 

anaknya dan memerintahkan anaknya untuk menghafal Al-Qur‟an maka 

sesungguhnya mereka telah berinvestasi sangat besar di akhirat.
5
  

 

Adapun untuk memudahkan dalam proses menghafal Al-Qur‟an banyak 

penghafal yang menggunakan metode-metode tertentu untuk mencapainya. Di 

zaman sekarang sudah sangatlah banyak lembaga-lembaga atau instansi pendidikan 

umum baik lembaga pendidikan negeri maupun swasta yang notabenya mempelajari 

berbagai ilmu Al-Qur‟an, seperti contoh sistem Tahfidzul Qur‟an atau menghafal 

surat-surat pilihan dari sebagian surat-surat Al-Qur‟an, serta surat-surat pendek (Juz 

Amma) dikalangan pendidikan SD-Sederajat, SMP-Sederajat, SMA-Sederajat, 

bahkan Perguruan Tinggi. Seperti halnya di Universitas Wahid Hasyim dalam 

Fakultas Agama Islam didalam proses perkulihannya terdapat mata kuliah Al-

Qur‟an, dan ciri khas dalam mata kuliah tersebut adalah identik dengan 

menghafalkan sebagian surat-surat Al-Qur‟an seperti surat-surat pendek atau surat-

surat Al-Qur‟an pilihan. Dari hal tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik pendidikan Al-Qur‟an 

(Menghafal Al-Qur‟an) sebagai pendidikan utamanya yang didalamnya tanpa harus 

                                                 
5 Abu Abdullah Muhammad, Al Mustadrok ‘Ala Shohihaini, Darul Ma’rifah, 1998, 

Juz 2, hlm. 272. 
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menghilangkan pembelajaran kitab kuning, karena Al-Qur‟an juga tidak bisa 

berjalan selaras tanpa bersamaan dalam mempelajari kitab lainnya. 

Adapun salah satu dari lembaga-lembaga tersebut adalah pondok pesantren. 

Didalam pondok pesantren anak dibimbing dan dibantu untuk menghafal Al-Qur‟an 

dengan baik dan juga fasih. Seperti di pondok pesantren  Islami Tanwirul Wafa Gaji 

Guntur Demak. Sejak tahun berdirinya pondok pesantren 1993 sampai saat ini, 

pondok pesantren Islami Tanwirul Wafa dilihat dari tahun ke tahun telah berhasil 

mencetak para hafidz-hafidzhoh yang berkualitas. Dimana pertama meluluskan 2 

santri putri (hafidzoh) di tahun 1998 yang berkelanjutan dari dua tahun haflah 

Khotmil Qur‟an  yaitu ditahun 2000 berjumlah 2 santri Putri (hafidhzoh) dan 1 santri 

putra (hafidz), pada tahun 2003 berjumlah 1  santri putri (hafidhoh) dan 1 santri putra 

(hafidz), pada tahun 2005 berjumlah 2 santri putra (hafidz), pada tahun 2007 

berjumlah 5 santri putri (hafidzoh)dan 1 santri putra (hafidz), pada tahun 2008 

berjumlah 2 santri putri (hafidzoh), pada tahun 2010 berjumlah 5 santri putri 

(hafidzoh), pada tahun 2012 berjumlah 4  santri putri (hafidhoh) dan 3 santri putra 

(hafidz), pada tahun 2014 berjumlah 5  santri putri (hafidhoh), sampai dengan tahun 

2017 dengan jumlah lulusan hafidz-hafidhoh sebanyak 5 santri putri (hafidzoh) dan 1 

santri putra (hafidz).
6
 

Pondok Pesantren  Islami Tanwirul Wafa Gaji Guntur Demak adalah pondok 

pesantren Tahfidzul Qur‟an yang mana para santri tidak hanya tertuju pada 

pendidikan pesantren, melainkan santri diperbolehkan mengikuti pendidikan formal 

di tingkat sekolah. Pondok pesantren ini mempunyai lokasi yang strategis, bersih, 

nyaman dan juga dilengkapi dengan kegiatan yang memang sudah diprogram dengan 

baik sehingga proses belajar mengajar bisa lebih efektif. Selain itu cara 

mempermudah hafalan Al-Qur‟an menggunakan tingkatan-tingkatan yakni agar 

santri dapat terbiasa dengan kegiatan menghafal Al-Qur‟an. Adapun tingkatan-

tingkatannya yaitu, menghafal Juz „Amma, Surat-Surat pilihan seperti surat Yaa siin, 

Al-Mulk, Waqi‟ah, dan sebagainya. 

Selain pembelajaran Al-Qur‟an, Pondok Pesantren Islami Tanwirul Wafa 

juga terdapat tambahan belajar materi agama, yang disebut Madin (Madrasat 

Diniyah) yang didalamnya mempelajari tentang ilmu nahwu, shorof, fiqih, hadist dan 

                                                 
6 Nur Aini Ulin Ni’mah selaku Pengasuh Pondok Pesantren Islami Tanwirul Wafa 

Gaji Guntur Demak, Wawancara, di ruang tamu ndalem, hari Jum’at 08 Desember 2017 
jam 10.00 WIB. 
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kitab-kitab lainnya. Untuk itu para santri penghafal Al-Qur‟an memilih pondok 

pesantren Islami Tanwirul Wafa sebagai salah satu tempat untuk berproses 

menghafal Al-Qur‟an. Agar menghasilkan para penghafal Al-Qur‟an yang 

berkualitas, maka setiap lembaga atau pondok pesantren mempunyai karakteristik 

masing-masing dalam proses pembelajarannya dan terkhusus metode yang 

digunakan dalam proses pendidikannya. Seperti didalam Pondok Pesantren Islami 

Tanwirul Wafa Gaji Guntur Demak,  dimana para santri memiliki metode menghafal 

yang berbeda-beda, sebab tidak dapat ditentukan metode yang khusus untuk 

menghafal Al-Qur‟an karena hal ini kembali kepada selera penghafal itu sendiri. 

Adapun metode yang paling banyak digunakan santri di pondok pesantren Islami 

Tanwirul Wafa yaitu metode wahdah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, 

maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih lanjut melalui skripsi yang 

berjudul “Implementasi Metode Wahdah Dalam Menghafal Al-Qur’an Di Pondok 

Pesantren Islami Tanwirul Wafa Gaji Guntur Demak”. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

 Alasan Penulis tertarik untuk meneliti di pondok pesantren Tanwirul 

Wafa Gaji Guntur Demak dengan judul “Implementasi Metode Wahdah Dalam 

Menghafal Al-Qur‟an Di Pondok Pesantren Islami Tanwirul Wafa Gaji Guntur 

Demak” tersebut adalah: 

1. Karena dilihat dari perkembangannya, pondok pesantren Islami Tanwirul Wafa 

Gaji Guntur Demak merupakan pondok pesantren yang cukup maju dalam 

mencetak generasi Qur‟ani. 

2. Untuk menemukan implementasi menghafal Al-Qur‟an dengan metode wahdah 

di pondok Pesantren Islami Tanwirul Wafa Gaji Guntur Demak. 

3. Untuk menemukan faktor pendukung dan penghambat yang ditemui dalam 

proses menghafal Al-Qur‟an di pondok pesantren Islami Tanwirul Wafa Gaji 

Guntur Demak. 

4. Untuk meningkatkan kualitas dalam menghafal Al-Qur‟an bagi para generasi 

qur‟ani. 

 

C. Telaah Pustaka 

 Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk melengkapi kajian skripsi yang 

berjudul “Implementasi Metode Wahdah Dalam Menghafal Al-Qur‟an Di Pondok 
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Pesantren Islami Tanwirul Wafa Gaji Guntur Demak”. Sepanjang pengetahuan 

peneliti, terdapat banyak penelitian yang mengangkat tema tentang pendidikan 

Islam, diantaranya: 

 Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah mahasiswa universitas 

Wahid Hasyim Semarang tahun 2017 yang berjudul “Implementasi Metode Qira’ati 

dalam Pembelajaran Al-Qur’an bagi Santri TPQ Miftahul Huda Gunung  Pati 

Semarang”. Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa metode yang paling 

sering dan efektif dilakukan dalam  pembelajaran  Al-Qur’an adalah metode 

Qira’ati. Dengan sistem pengajarannya yang secara langsung memasukkan dan 

mempraktikan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, diharapkan santri-

santri dapat membaca dan menulis Al-Qur’an dengan baik dan benar, seperti 

halnya dalam melafalkan huruf sesuai dengan makhorij-nya dan hukum bacaanya.7 

 Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Masyitoh mahasiswa universitas 

Wahid Hasyim Semarang tahun 2017, yang berjudul “Implementasi Metode ODOA 

(One Day One Ayat) dalam Menghafal Al-Qur’an Bagi Siswa Kelas VII MTs Ar-

Rosyidin Pancuranmas, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang tahun pelajaran 

2016/2017”. Skripsi ini membahas mengenai penerapan metode ODOA (One Day 

One Ayat) sebagai penunjang kualitas hafalan Al-Qur’an siswa di kelas VII MTs Ar-

Rosyidin, bahwa metode menjadi penentu keberhasilan pembelajaran. Metode 

ODOA (One Day One Ayat) menjadi tehnik alternatif yang lebih menyenangkan dan 

mudah dalam proses menghafal.8 

 Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Ikhwan mahasiswa universitas 

Wahid Hasyim Semarang tahun 2016 yang berjudul “Metode Pembelajaran 

Tahfidzul Qur‟an di Pondok Pesantren Nurul Azhar Kebonagung Kab. Demak”. 

Skripsi ini membahas tentang metode pembelajaran Tahfidzul Qur‟an yang 

diterapkan di Pondok Pesanren Nurul Azhar kebonagung Kab. Demak menggunakan 

                                                 
7
 Siti Fatimah, ”Implementasi Metode Qira’ati dalam Pembelajaran Al-Qur’an bagi Santri 

TPQ Miftahul Huda Gunung  Pati Semarang” (Skripsi), Semarang: Fakultas Agama Islam 

Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2017. 

8Ulfa Masyitoh, Implementasi Metode ODOA (One Day One Ayat) dalam 
Menghafal Al-Qur’an Bagi Siswa Kelas VII MTs Ar-Rosyidin Pancuranmas Kecamatan 
Secang Kabupaten Magelang tahun pelajaran 2016/2017 (Skripsi), Semarang: Fakultas 
Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016. 
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metode tahfidz, metode talaqqi, metode takrir dan metode sima‟i (tasmi‟).
9 

Dari beberapa sumber kajian di atas, peneliti mendapat gambaran tentang 

beberapa metode dan cara dalam menghafal Al-Qur’an serta mengembangkan daya 

fikir anak dalam proses belajar mengajar. Kemampuan dan kualitas hafalan 

mempunyai hubungan yang kuat dengan adanya metode yang diterapkan. 

Penerapan metode yang baik menjadi faktor penting dalam menghasilkan hafalan 

yang baik pula. 

Adapun dari tinjuan pustaka di atas, terdapat perbedaan dengan penelitian 

yang akan penulis lakukan. Perbedaannya pada jenis metode yang diterapkan dan 

fokus penelitianya. Penulis lebih menitik beratkan pada beberapa fokus penelitian 

terkait tentang Implementasi metode wahdah dalam menghafal Al-Qur’an di 

Pondok Pesantren Islami Tanwirul Wafa Gaji Guntur Demak, maka dari itu sangat 

jelas bahwa belum ada pihak yang mengadakan penelitian secara khusus sehingga 

penelitian ini mengandung unsur kebaruan dan layak untuk diteliti. 

 

D. Fokus Penelitian  

Berdasarkan penerapan diatas, maka kajian penelitian ini akan 

difokuskan pada sub-sub fokus sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi metode wahdah dalam menghafal Al-Qur‟an di pondok 

pesantren Islami Tanwirul Wafa Gaji Guntur Demak? 

2. Bagaimanakah yang menjadi Faktor pendukung dan penghambat yang ditemui 

dalam proses menghafal Al-Qur‟an di pondok pesantren Islami  Tanwirul Wafa 

Gaji Guntur Demak? 

 

E. Penegasan Istilah 

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari kesalahpahaman, maka 

penulis akan memberikan beberapa penegasan istilah yang berkaitan dengan skripsi 

yang berjudul : “Implementasi Metode Wahdah Dalam  Menghafal Al-Qur‟an Di 

Pondok Pesantren Islami Tanwirul Wafa Gaji Guntur Demak” . 

 

                                                 
9 Ikhwan, “Metode Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an di Pondok Pesantren Nurul 

Azhar Kebonagung Kab. Demak” (Skripsi), Semarang: Fakultas Agama Islam Universitas 

Wahid Hasyim, 2016. 
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1. Implementasi  

 Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 

pelaksanaan atau perencanaan.10 Yang berarti bahawa hal-hal yang telah 

terencana sebelumnya dalam tatara ide akan diusahakan untuk dijalankan 

sepenuhnya, agar hal yang dimaksudkan dapat tersampaikan. 

2. Metode 

 Metode berasal dari Bahasa Yunani methodos yang berarti cara atau jalan 

yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka, metode menyangkut 

masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang 

bersangkutan. 

3. Wahdah 

Wahdah yaitu anak menghafal satu per satu ayat-ayat yang akan dihafal. 

Pada tahap awal, setiap ayat bisa dibaca sebanyak sepuluh kali atau dua puluh 

kali atau lebih, sehingga proses ini mampu membentuk pola dalam 

bayangannya.
11

 

4. Menghafal 

  Kata menghafal disini berasal dari kata yang yang berarti menjaga, 

memelihara, dan melindungi.
12

Menghafal berasal dari kata “hafal” yang artinya 

telah masuk dalam ingatan tentang pelajaran atau dapat mengucapkan diluar 

kepala tanpa melihat buku atau catatan lain. Kemudian mendapan awalan Me- 

menjadi menghafal yang artinya adalah berusaha meresapkan kedalam pikiran 

agar selalu ingat.
13

 Sedangkan menghafal Al-Qur‟an adalah usaha keras yang 

                                                 
10Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: 

Balai Pustaka,  2000,  h.  427 
11 Nurul Qomariah & Mohammad Irsyad, Metode Cepat & Mudah Agar Anak 

Hafal Al-Qur‟an, Yogyakarta: Semesta Hikmah, 2016, hlm. 42. 
12 Ahmad Tafsir, Metode Pengajaran Agama Islam, Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1995, cet.1, hlm. 9. 
13Abuddin Nata, Sejarah pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga 

Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Grasindo, 2001, h. 108. 
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dilakukan oleh seseorang untuk meresapkan sesuatu kedalam pikirannya agar 

selalu diingat.
14

 

 

5. Al-Qur‟an 

Al-Qur'an adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada nabi 

Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril, disampaikan dengan jalan 

mutawatir kepada kita, ditulis dalam mushaf dan membacanya termasuk ibadah. 

6. Pondok Pesantren Islami Tanwirul Wafa Gaji Guntur Demak 

Pondok Pesantren Islami Tanwirul Wafa adalah sebuah pondok pesantren 

yang terletak di desa Gaji kecamatan Guntur Kabupaten Demak yang dimana 

pondok pesantren tersebut merupakan lembaga yang mendidik kader-kader umat 

dalam sebuah miniatur dunia yang didalamnya para santri memperguru 

(mengaji) kepada bapak kyai tentang ilmu agama dan menghafal Al-Qur‟an pada 

khususnya. 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari pokok permasalahan, maka tujuan penelitian yang 

hendak dicapai dari judul skripsi ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi metode wahdah 

dalam menghafal Al-Qur‟an di pondok Pesantren Islami Tanwirul Wafa Gaji 

Guntur Demak. 

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat 

yang ditemui dalam proses menghafal Al-Qur‟an di pondok Pesantren Islami 

Tanwirul Wafa Gaji Guntur Demak. 

 

G. Manfaat Penelitian  

Dari penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya diantaranya yaitu : 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan keilmuan 

dalam bidang pengajaran Al-Qur‟an, khususnya dalam metode menghafal 

Al-Qur‟an di pondok pesantren yang menjadi objek peneliti, dapat 

                                                 
14 Maftuh Afnan, Kamus Al-Munir, Surabaya: Anugerah, 1991, cet.1, hlm. 88. 
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memberikan manfaat, motivasi, dan semangat dalam menghafal Al-Qur‟an 

serta bermanfaat dalam bidang ilmu lainnya. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Lembaga 

Diadakannya penelitian ini semoga bermanfaat bagi pondok pesantren 

Islami Tanwirul wafa Gaji Guntur Demak guna membantu meningkatkan 

dan mengembangkan kegiatan serta sebagai acuan kompetensi wawasan 

ilmu untuk meningkatkan kualitas dalam menghafal Al-Qur‟an bagi para 

generasi Qur‟ani. 

b. Bagi Santri 

Memberikan gambaran dan wawasan mengenai pentingnya pembelajaran 

Tahfidzul Qur‟an agar terbiasa dalam membaca, menghafal, dan 

mengamalkan ilmu-ilmu yang terkandung dalam Al-Qur‟an, sehingga 

dapat menjadi generasi Qur‟ani yang berkualitas sesuai harapan 

masyarakat, agama dan negara. 

c. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan 

dalam mengembangkan dan meningkatkan pembelajaran bagi peneliti 

yaitu menambah pengalaman dan wawasan pribadi dalam 

mengembangkan metode menghafal Al-Qur‟an, serta diharapkan 

memberikan pengetahun dan sumbangan ilmiah bagi kalangan akademisi 

yang melakukan penelitian berikutnya, baik meneruskan maupun 

mengadakan penelitian baru. 

 

H. Metode Penelitian  

Metode penelitian merupakan rangkaian cara/ kegiatan pelaksanaan 

penelitian yang didasari oleh asumsi-asumsi dasar, pandangan, filosofis dan 

ideologis, pertanyaan dan isu-isu yang dihadapi.15 Sedangkan menurut Suharsimi 

Arikunto, metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk melaksanakan 

                                                 
15 Nana Syaodih Sukmanadinata, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: PT. 

Remaja RosdaKarya, 2009,hlm. 52. 
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penelitian/ research yaitu usaha untuk menemukan, mengembangkan, menguji 

kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan metode-metode ilmiah.16
 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1.1 Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan di 

lapangan/ lingkungan tertentu. Studi lapangan dilakukan di pondok 

pesantren Islami Tanwirul Wafa Gaji Guntur Demak.  

2.1 Pendekatan Penelitian 

  Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam 

penelitian yang berorientasi 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.17 

  Sehubungan dengan masalah penelitin ini, maka penulis 

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.18 

 

 

 

 

2. Subyek dan Obyek Penelitian 

                                                 
16 Suharsimi Arikunto, Presedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006, hlm. 71. 
17 Muhammad Nazir, Metode Penelitian, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986, hlm. 

159. 
18 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Ilmiah, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 176. 
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2.1 Subyek Penelitian 

  Subyek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu 

yang memeiliki data-data mengenai variable yang akan diteliti.19Dalam 

skripsi ini yang menjadi subyek penelitian adalah pengasuh, pengurus, 

ustadz dan santri pondok pesantren Islami Tanwirul Wafa Gaji Guntur 

Demak.  

2.2 Obyek Penelitian 

  Sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah implementasi 

metode wahdah dalam menghafal Al-Qur’an di pondok pesantren Islami 

Tanwirul Wafa Gaji Guntur Demak. 

3. Jenis Data dan Sumber Data 

3.1 Jenis Data 

  Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data 

kualitatif adalah penelitian lapangan yang mengambil data pentingnya 

dari lapangan berupa pendapat, tanggapan maupun informasi 

berbentuk uraian. Adapun penelitian ini mengambil lokasi di pondok 

pesantren Islami Tanwirul Wafa Gaji Guntur Demak.  

3.2 Sumber Data 

a. Data Primer 

   Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti (petugas-petugasnya) dari sumber pertama.20 Peneliti 

menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung 

tentang konsep metode wahdah yang diterapkan di pondok 

pesantren Islami Tanwirul Wafa Gaji Guntur Demak. Data primer ini 

bersumber dari pengasuh, pengurus pondok pesantren dan santri. 

b. Data Sekunder 

  Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber 

yang sudah ada. Data sekunder ini diperoleh dari dokumen-dokumen 

yang ada di pondok pesantren Islami Tanwirul Wafa Gaji Guntur 

                                                 
19 Syaifudin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998,  hlm. 34. 
20 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Raja Grafindo Peersada, 

2006, hlm. 39.  
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Demak diantaraya: sejarah berdiri, letak geografis, dan struktur 

organisasi, serta keadaan ustadz dan santri. Penelitian menggunakan 

data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi 

informai yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan ketua 

yayasan/ pengasuh pondok pesantren dan santri. 

4. Metode Pengumpulan Data 

4.1 Wawancara 

  Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara tanya jawab, dimana menghendaki komunikasi langsung 

antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.21Metode ini 

dilakukan melalui wawancara langsung dengan pengasuh/ pengurus 

pondok pesantren Islami Tanwirul Wafa Gaji Guntur Demak. Dengan 

metode ini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan mengenai 

implementasi metode wahdah dalam menghafal Al-Qur’an di pondok 

pesantren Islami Tanwirul Wafa Gaji Guntur Demak.  

4.2 Observasi 

 Observasi yakni suatu cara untuk mengumpulkan keterangan-

keterangan yang diinginkan dengan cara mengadakan pengamatan 

secara langsung.22 Peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke 

lokasi penelitian untuk mengamati kondisi pembelajaran dalam pondok 

pesantren, implementasi metode wahdah, sarana prasarana dan letak 

geografisnya. 

4.3 Dokumentasi 

  Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang  berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.23 Metode ini digunakan 

untuk memperoleh data yang berkaitan dengan dokumen-dokumen 

guna memperoleh gambaran umum tentang pondok pesantren Islami 

                                                 
21 Suharsimi Arikunto, Presedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis., hlm. 234. 
22 Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, Semarang: PT. Bina Ilmu, 1979, hlm. 18. 
23 Suharsimi Arikunto. Presedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, hlm. 135. 
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Tanwirul Wafa seperti letak geografis, profil santri, dan administrasi 

lainnya yang ada di pesantren. 

5. Metode Analisis Data 

   Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis 

catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan lainnya untuk 

meningkatkan pemahaman penulis tentang hasil yang diteliti dan menyajikan 

sebagai temuan. Analisis data yang digunakan adalah analisis non statistik, 

yakni pengelolaan data dengan tidak menggunakan analisis statistik, 

melainkan dengan analisis kualitatif. Penelitian ini langsung terjun ke 

lapangan, mempelajari, menganalisa, menafsirkan, dan menarik kesimpulan 

dari fenomena yang ada di lapangan. Langkah-langkah dalam menganalisis 

data pada penelitian kualitatif deskriptif adalah sebagai berikut : 

5.1 Pengambilan Data 

  Untuk memperoleh data di lapangan, penulis melakukan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh berupa 

catatan lapangan mengenai obyek yang diteliti.24 

5.2 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.25 

 

5.3 Data Display ( Penyajian Data ) 

   Penyajian data yang dimaksudkan agar semua data yang 

diperoleh di lapangan yang berupa data hasil observasi, wawancara,  

dan dokumentasi kemudian dianalisis sehingga menghasilkan deskriptif 

implementasi metode wahdah dalam menghafal Al-Qur’an. Dalam 

penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. 

5.4 Penarikan kesimpulan 

                                                 
24 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rake Sarasin, 

1996,  hlm. 30.  
25 Ibid., hlm. 31.  
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  Menarik kesimpulan adalah proses terpenting dan terakhir 

dilakukan dalam analisis data kualitatif. Sejak semula penulis berusaha 

mencari makna dari data yang diperolehnya, untuk itu berusaha mencari 

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

hipotesis, dan sebagainya.26 Kesimpulan yang diambil harus 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 

 Metode keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.27 Model Triangulasi data 

ada tiga macam, yaitu: 

6.1 Triangulasi Sumber 

 Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 

melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal 

tersebut dapat dicapai melalui jalan: (1) membandingkan data hasil 

pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa 

yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya 

secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang 

tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatkannya sepanjang 

waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang lain; (5) membandingkan hasil 

wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

6.2 Triangulasi Metode 

  Triangulasi dengan metode, menurut Patton terdapat dua 

strategi, yaitu (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil 

                                                 
26 Ibid., hlm. 63. 
27 Lexy J. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2002, hlm. 103. 
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penelitian beberapa tehnik pengumpulan data, (2) pengecekan derajat 

kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. 

6.3 Triangulasi Teori (Teknik) 

  Triangulasi data dengan teori, menurut Lincoln dan Guba yaitu 

berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat 

kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Sebaliknya, Patton 

berpendapat bahwa hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu dinamakan 

dengan penjelasan banding (rival explanation).28 

 

I. Sistematika Penyusunan Skripsi 

Pada dasarnya sistematika pembahasan berisi uraian logis tentang tahap–

tahap pembahasan yang akan dilakukan. Untuk memudahkan pembahasan yang 

jelas dalam membaca skripsi maka disusunlah penulisan skripsi ini, maka 

dibutuhkan kerangka sistematis yang dituangkan kedalam lima bab dengan 

sistematika sebagai berikut:  

 

 

1. Bagian awal  

  Bagian awal skripsi ini terdiri dari: halaman judul, halaman nota 

pembimbing, halaman pengesahan, halaman abstrak, halaman deklarasi, 

halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman 

tabel transliterasi arab latin dan daftar isi. 

2. Bagian Inti  

Pada bagian ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari: 

Bab satu: pendahuluan, bab ini berisi: (1) Latar Belakang Masalah, 

(2) Alasan Pemilihan Judul, (3) Telaah Pustaka, (4) Fokus Penelitian,  

(5) Penegasan Istilah, (6) Tujuan Penelitian, (7) Manfaat Penelitian, (8) 

Metode Penelitian, (9) Sistematika Penyusunan Skripsi. 

Bab dua: Landasan teori, terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama 

pembahasan mengenai: (1) Pengertian Metode Wahdah, (2) Langkah-langkah 

Menghafal Al-Qur‟an Dengan Metode Wahdah, (3) Kelebihan Metode 

                                                 
28 Ibid., hlm. 331. 
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Wahdah. Sub bab kedua yaitu pembahasan mengenai : (1) Pengertian 

Menghafal Al-Qur‟an, (2) Hukum Menghafal Al-Qur‟an, (3) Dasar Menghafal 

Al-Qur‟an, (4) Syarat-Syarat Menghafal Al-Qur‟an, (5) Keutamaan menghafal 

Al-Qur‟an, (6) Manfaat Menghafal Al-Qur‟an, (7) Pemeliharaan Menghafal 

Al-Qur‟an, (8) Metode Menghafal Al-Qur‟an. Sub bab ketiga yaitu 

pembahasan mengenai Kerangka Berfikir.  

Bab tiga : Laporan hasil penelitian, berisi tentang laporan hasil penelitian 

dari Implementasi Menghafal Al-Qur‟an dengan Metode Wahdah di Pondok 

Pesantren Islami Tanwirul Wafa Gaji Guntur Demak. Berisi dua sub bab, 

yaitu: (1) Gambaran Umum Pondok Pesantren Islami Tanwirul Wafa Gaji 

Guntur Demak, terdiri dari: Sejarah Berdiri, Letak Geografis, Visi Misi dan 

Tujuan Pondok Pesantren, Struktur Organisasi Kepengurusan Pondok 

Pesantren, Kedaan dewan asatidz dan Santri, Keadaan sarana dan prasarana. 

(2) Hasil penelitian tentang implementasi metode wahdah dalam menghafal 

Al-Qur‟an di pondok pesantren Islami Tanwirul Wafa Gaji Guntur Demak, 

terdiri dari: implementasi metode wahdah dalam menghafal Al-Qur‟an di 

pondok pesantren Islami Tanwirul Wafa Gaji Guntur Demak, faktor 

pendukung dan penghambat yang ditemui dalam proses menghafal Al-Qur‟an 

di pondok pesantren Islami  Tanwirul Wafa Gaji Guntur Demak. 

Bab empat: Analisis hasil penelitian Implementasi Metode Wahdah 

Dalam Menghafal Al-Qur‟an Di Pondok Pesantren Islami Tanwirul Wafa Gaji 

Guntur Demak yang terdiri dari dua sub bab, yaitu: (1) Analisis Implementasi 

Metode Wahdah Dalam Menghafal Al-Qur‟an Di Pondok Pesantren Islami 

Tanwirul Wafa Gaji Guntur Demak (2) Analisis Faktor Pendukung dan 

Penghambat yang ditemui dalam Menghafal Al-Qur‟an di Pondok Pesantren 

Islami Tanwirul Wafa Gaji Guntur Demak.  

Bab lima: Penutup, terdiri dari: Simpulan, Saran, dan Kata 

Penutup. 

3. Bagian  Akhir 

 Pada bagian ini memuat tentang Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran, 

Sertifikat-sertifikat dan Daftar Riwayat Hidup  Penulis.  
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