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ABSTRAK 
 

Rohdhotul Jannah, NIM. 1630110069, “Muda>rasah Al-

Qur’an Sebagai Dialog Santri Tah{fi>z} Dengan Al-Qur’an Dalam 

Menjaga Hafalan Studi Living Al-Qur’an Di Pondok Pesantren 

An-Nur Hadipolo Jekulo Kudus”. Program Starta 1 (S.1) Fakultas 

Ushuluddin Jurusan Ilmu Qur‟an Tafsir (IQT) IAIN Kudus 2020. 

 Al-Qur‟an memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri dan 

sifatnya. Salah satu diantaranya bahwa al-Qur‟an merupakan kitab 

yang koentetikannya dijamin dan dijaga oleh Allah Swt. Disamping 

itu, al-Qur‟an merupakan pedoman hidup bagi manusia, maka sangat 

disayangkan jika ada orang Islam yang tidak bisa membaca al-Qur‟an. 

Jika membaca saja tidak bisa maka apalagi untuk menghafalkan, 

mentadabburi, dan mengamalkannya. Dengan melihat pentingnya 

menghafal al-Qur‟an, maka saat ini banyak orang yang berlomba-

lomba dalam menghafal al-Qur‟an, bahkan dalam menempuh 

hafalannya membutuhkan waktu yang tidak relatif lama. Berdasarkan 

kondisi di atas bahwa menghafal al-Qur‟an itu lebih mudah dari pada 

menjaga hafalan, dan apabila melupakannya mendapatkan dosa. Maka 

penulis tertarik mendeskripsikan lebih jauh bagaimana motivasi dalam 

melakukan muda>rasah al-Qur‟an. 

 Adapun rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana persepsi santri tah}fi>z} al-Qur‟an tentang muda>rasah al-

Qur‟an, kendala-kendala dalam pelaksanaan muda>rasah, serta 

implementasi muda>rasah al-Qur‟an sebagai dialog santri tah}fi>z} dengan 

al-Qur‟an dalam menjaga hafalan di pondok pesantren an-Nur.  

 Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, 

yaitu penelitian yang menggunakan Filled Research (penelitian 

lapangan), yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini dilaksanakan di pondok 

pesantren an-Nur Hadipolo, Jekulo, Kudus. Waktu penelitian ini 

dilakukan selama dua pekan. Informan dari penelitian ini adalah 

pengasuh pondok pesantren, asatidz, dan santri. Teknik pengumpulan 

data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi serta 

buku-buku kajian tafsir. Sedangkan analisis datanya menggunakan 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, triangulasi dan 

penarikan kesimpulan.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Persepsi santri tentang 

muda>rasah al-Qur‟an antara lain yaitu saat manusia melakukan 

muda>rasah al-Qur‟an sebenarnya manusia sedang berdialog dengan 
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Allah Swt., orang yang bisa menghafal al-Qur‟an merupakan suatu 

nikmat yang besar, dan dengan muda>rasah al-Qur‟an menjadikan 

kekuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Kendala dalam 

pelaksanakan muda>rasah al-Qur‟an antara lain yaitu cepat lupa, 

banyak ayat yang mirip, dan banyaknya aktivitas sehingga kelelahan 

dan mengantuk. Implementasi muda>rasah al-Qur‟an sudah berjalan 

dengan baik dan terbukti efektif. Muda>rasah al-Qur‟an dilakukan 

dengan cara semua santri, satu persatu membaca hafalan baru atau 

lama secara bergiliran dengan membentuk kelompok yang terdiri dari 

3-12 orang.  

Kata Kunci: Muda>rasah al-Qur’an, Dialog Santri Tah{fi>z}, Menjaga 

Hafalan Al-Qur’an. 
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MOTTO 

 

 ق ليل قر خير من كثير فر

“Sedikit Namun Membekas Lebih Baik Daripada 

Banyak Namun Lenyap” 

 

Hadratus Syeikh al-Muqri’ al-Kabir  

KH. Muhammad Arwani Amin Kudus 
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PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillahirabbil‟alamin…… 

Sepercik keberhasilan yang Engkau hadirkan padaku ya Rabb. 

Tak henti-hentinya aku mengucap syukur padamu ya Rabb. 

Shalawat serta salam kepada idolaku Rasulullah Saw. dan para 

sahabat yang mulia. 

Semoga sebuah karya mungil amal sholeh bagiku. 

Ku persembahankan karya mungil ini kepada : 

 

Ibunda dan Ayahanda Tercinta 

Sebagai tanda bakti, hormat dan terima kasih yang tiada 

terhingga 

ku persembahkan karya mungil ini kepada Ibu dan Ayah yang 

telah memberikan 

kasih sayang, segala dukungan dan cinta kasih tiada mungkin 

dapat ku balas 

hanya dengan selembar kertas yang tertulis kata cinta dan 

persembahan.  

Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah 

bahagia  

karena ku sadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih.  

Untuk Ibu dan Ayah yang selalu memberikan motivasi  

dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendo‟akan,  

selalu menasihatiku menjadi lebih baik. 

Terima kasih Ibu…Ayah 

 

Adikku 

Untuk adikku, tiada yang paling mengaharukan saat kumpul 

bersama kalian, walau  

kadang bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak 

bisa tergantikan.  

Terimah kasih atas do‟a dan dukungan selama ini, hanya karya 

mungil  

ini yang dapat ku persembahkan. Mohon maaf belum bisa 

menjadi 

panutan seutuhnya, tetapi aku akan selalu menjadi yang terbaik 

untuk kalian semua.  
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Sahabat-Sahabatku 

Semoga persahabatan ini persahabatan yang abadi selamanya. 

Bersama  

kalian adalah warna indah dalam hidupku, suka dan duka 

berbaur dalam kasih.  

Terima kasih untuk semua sahabatku yang selama ini telah 

mendo‟akan dan  

mendukungku sehingga bisa menyelesaikan karya mungil ini.  

Serta terima kasih kepada semua pihak yang telah 

menyumbangkan bantuan  

dan do‟a dari awal hingga akhir yang tidak mungkin disebutkan 

satu persatu.  

Kesuksesan bukanlah suatu kenangan, bukan pula suatu 

kebanggaan, tetapi  

hanyalah suatu perjuangan dalam menggapai sebutir mutiara 

keberhasilan… 

Semoga Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya  

Aamiin.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Konsonan Tunggal Vokal 

 ا L/i ل Sy/sy ش B/b ب
Tanda 

tanda 

َ   M/m م Ṣ/ṣ ص T/t ت  A/a 

َ   N/n ن Ḍ/ḍ ض Ṡ/ṡ ث  I/i 

َ   W/w و Ṭ/ṭ ط J/j ج  U/u 

 H/h Mādd ھ Ẓ/ẓ ظ Ḥ/ḥ ح

 Bā با   ˊAˊ/a ء A/’a‘ ع   KH/kh خ

 Bi̅ ب ي   A/a ء ’A’/a ع D/d د

 Bū ي و   Y/y ي G/g غ Ż/ż ذ

 F/f  as      Yāˊ nisbah ف R/r ر

 falakiy ف ل ك ي   abb أب   Q/q ق Z/z ز

ب   K/k ك S/s س  rab ر 
ا  ع 

ي    ل م 

‘ālami

y 

„Ain/Hamzah 

di Belakang 

„Ain/Hamzah 

di-waqf 
 ال  

Vokal 

Lengkap 

ع   qara’a ق ر  ع   و   ا ل ف ر 
al-

furū’ 
ر    ا ل ق م 

al-

qamar 

ي ر   غ 

 ي  
 air   
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اء   qara’a ق ر      ا لق ض 
al-

qaḍāˊ 
س    ا لشَّم 

al-

syams 
 s ai’un ش ي ئ  

Kata Majemuk dirangkai 
Kata majemuk 

dipisah 

 āˊ 

Marbūṭah 

ا ل  الدِّ ي ه   م   amālu    n  ج 
ا ل  الدِّ  م  ج 

 ي ه  

 amāl al-

   n 

ا  س 

ة  ع 
Sā’ah 
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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrohmanirrahim 

Puji Syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT 

atas rahmat dan hidayah-Nya, salawat serta salam tak lupa 

terpanjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi 

Muhammad SAW. Sehingga penulisan skripsi ini akhirnya 

dapat diselesaikan, untuk memenuhi sebagian persyaratan 

mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi. 

Hambatan dan rintangan yang peneliti hadapi dalam 

penyelesaian penulisan skripsi ini telah hilang berkat dorongan 

dan bantuan dari berbagai pihak. Akhirnya kesulitan-kesulitan 

yang timbul dapat teratasi. Sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi dengan Judul “Implementasi Muda>rasah 

Al-Qur‟an Sebagai Media Menjaga Hafalan Al-Qur‟an Santri 

Penghafal Al-Qur‟an Di PonPes An-Nur Hadipolo, Jekulo, 

Kudus”. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih 

kepada: 

1. Dr. H. Mudakir, M.Ag, selaku Rektor IAIN Kudus 

2. Bapak Dr. H. Masrukhin, S.Ag.,M.Pd., selaku Ketua 

Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus. 

3. Bapak Abdul Karim, SS, MA., selaku Dosen 

Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, 

tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan 

arahan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Ibu Anisa Listiana, M.Ag., selaku Kepala Perpustakaan 

IAIN Kudus beserta karyawan yang telah memberikan 

izin layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

5. Semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Qur‟an Tafsir 

(IQT) IAIN Kudus, yang telah membekali berbagai 

pengetahuan, sehingga peneliti mampu menyelesaikan 

skripsi ini. 

6. Abah Jalil Jufri  bersama ahli bait serta pengurus 

Pondok Pesantren An-Nur Sumber Hadipolo Jekulo 

Kudus yang telah memberikan bantuan kepada peneliti 
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dan bersedia menjadi informan bagi penelitian skripsi 

ini. 

7. Bapak dan Ibu tercinta beserta seluruh keluarga yang 

selalu memberikan do‟a dan dukungan setiap saat, 

kapanpun dan dimanapun. 

8. Teman-teman Jurusan Ushuluddin angkatan 2019 yang 

selalu memberikan masukan dan membantu penulis 

selama belajar dan menyelesaikan skripsi kalian semua 

adalah motifator dalam penulisan skripsi ini. 

9. Semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan 

skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per 

satu.  

Atas segala jasa, bantuan, dan bimbingan serta arahan 

dari beliau di atas, praktikan hanya bisa memanjatkan do‟a atas 

segala jasa dan kebaikannya, karena peneliti merasa memiliki 

banyak sekali hutang budi yang tidak mampu membalasnya. 

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka 

dengan sebaik-baik pembalasan, serta mencurahkan rahmat dan 

hidayah-Nya kepada mereka dalam mengarungi “samudra” 

kehidupan yang fana‟ ini 

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi 

ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Oleh 

karenanya kritik dan saran sifatnya membangun selalu peneliti 

nantikan demi perbaikan selanjutnya. Peneliti berharap semoga 

skripsi ini bermanfaat bagi penulis bagi agama, bangsa dan 

negara pada khususnya pembaca pada umumnya. 

 

 Kudus, 26 Oktober 2020 

 Peneliti 

 

 

 

 Rohdhotul Jannah  

 1630110069 

 

 

 

 


